Projekti „Pärnu Naiste Varjupaiga annetuste kogumise rakenduskava“ eesmärk on koostada
annetuste kogumise rakenduskava ja käivitada MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik annetuste kogumise
regulaarne praktiline tegevus.
Rakenduskava koostamine eeldab koostööd erinevate ettevõtete, organisatsioonide ja kogukonnaga.
Annetuste rakenduskava käivitamisel suureneb mittetulundusühingu tuluosa, mida saab kasutada ühingu
eesmärgiliste ülesannete täideviimiseks, võimaldab parandada teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust lähisuhte
vägivalla ohvritele. Annetuste rakenduskava elluviimise kaudu kaasatakse uusi annetajaid, kel on valmisolek
toetada naiste varjupaiga tegevust.
Koostatud rakenduskava on aluseks naiste varjupaiga annetuste kogumise regulaarse tegevuse käivitamisel.
Sihtgrupi kirjeldamisel on kaks lähtepunkti:
1. Pidades silmas käesolevas projektis annetuste kogumise rakenduskava koostamist ning annetuste
kogumise regulaarse praktilise tegevuse käivitamist on sihtgrupiks kõik potensiaalsed annetajad
kogukonnas: ettevõtted, organisatsioonid, üksikisikud. Realistliku annetuste kogumise rakenduskava
sünniks on vajalik koostöö ja mõistmine kõigi osapoolte vahel, mida aitab saavutada projekti tegevuseks
valitud koolitused, mõttetalgud, koosolekud. Kasusaajad on koostööd edendanud osapooled, kui ka
kogukond, kelle keskelt sihtgrupp on pärit. Hinnanguliselt on selles sihtgrupis 40 inimest: projekti juhtinud
organisatsiooni liikmed, vabatahtlikud, sihtgrupi ja erinevate koostöövõrgustike esindajad.
2. Pidades silmas annetuste rakenduskava käivitumisel varjupaiga tuluosa suurenemist on kaudseks
sihtgrupiks lähisuhtevägivalla ohritest naised Pärnu maakonnas olenemata vanusest, rahvusest, sotsiaalsest
seisust, majanduslikust olukorrast ning laste olemasolust. Vabaühenduse tuluosa suurenemisel avaneb
võimalus parandada abivajatel teenuste kättesaadavust ning kvaliteeti.
Kaudsed kasusaajad on:
•240 varjupaiga poole pöördunud abivajajat aastas.Varjupaiga teenust vajavate naiste arv sõltub paljudest
erinevatest asjaoludest ja seega pole täpselt prognoositav.
•Iga koostööpartner ning nende tegevuse tõhustumisel annetamistegevuse väärtustamine kogukonnas. Need
koostööpartnerid kaasatakse koolituste korraldamise, mõttetalgute, isiklike kohtumiste ning
koostöövõrgustike kaudu
Projekti tulemusel valmib annetuste kogumise rakenduskava ning käivitub annetuste kogumise
regulaarne praktiline tegevus. Lisaks rakenduskava valmimisele on suureks väärtuseks tööprotsessis
sündiv koostöö ja arusaamade ühtlustumine annetuste kogumisel kogukonnas.
Kuna projekti tegevusse kaasatakse mitmed ettevõtted ja organisatsioonid, luuakse mtü Pärnu Naiste
Varjupaiga ümber senisest tugevam koostöövõrk, mis aitab teostada ühingu missiooni, jõuda suurema hulga
abivajajateni ning kaasata senisest enam annetajaid. Koolituste kaudu tõuseb ühingu teadlikkus abiküsimise
võimalustest, suureneb ja tugevneb koostöövõrgustik.
Projekti tulemustest teavitamne aitab julgustada piirkonnas tegutsevaid ühendusi annetustegevusega
laiemalt ja julgemalt tegelema.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4479 euroga.

