
 

Kastist välja väärtuspõhine arengukava 

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus arengukava aastateks 2020 - 2025 

Sa näed meie kasti, mis on saladustest tulvil. Vaatleme esmalt seda, mis on nähtaval. Kuidas 
me välja paistame, millist väärtust kannama, kas see mis kirjas  innustab meid mängima ja 
annab meile turvalisust? Väliskülgedelt on näha kuhu liigume ja mida arendame edasi. Just nii 
paistab ühiskonnas välja Pärnu naiste tugikeskus ning seda kuvandit me hoiame järgnevad 5 
aastat ja kauemgi veel. Oluline on olla pidevas arengus ja armastada seda mida teed. 
Uurime nüüd, milliseid väärtusi kuvab tugikeskus ja kuidas just need väärtused aitavad ellu 
viia põhikirjalisi eesmärke.  



 
Kasti vaadeldes leiame külgedelt 6 tugikeskuse väärtuspõhist omadust, mis 

on kõikide meie tegevuste põhialused ning arengumootorid. 

1. AVATUS 

1.Läbipaistvus (infoleht, www, FB, kohalikud tegijad, osalemine erinevates 
avalikes kohtades) 

2. Koostöövõime (partnerite kaasamine, paindlikkus, kiire reageerimine, lobytöö, 
kuulumine ühendustesse) 

3. Sallivus (aksepteerime erineva mõttelaadi inimesi ja ühendusi) 
4. Tunnustus (koostööpartnerid, meeskond, eksperthinnangud, kliendid) 

2. PÄDEVUS 

2.1 Teadmised, oskused (kogemused, ühiskonnas LSV teema hoidmine, tõstatame 
probleeme, pakume lahendusi, koolitused, informeeritus, räägime ka siis kui suu on kinni) 
2.2 Uudishimu (laia silmaringi hoidmine erinevatel teemadel, ühiskondlik teadlikkus, huvi 
ümbritseva maailma vastu)  
2.3 Usaldusväärsus (eksperthinnangud, meediaga pikaajaline koostöö, kliendid) 

3. TURVALISUS 

3.1 Järjepidevus (erinevad rahastused, LSV teema, usume seda mida teeme,) 
3.2 Kodanikujulgus (ellujääjad, julge jutulind, väljakutsed) 
3.3 Usaldusväärsus (ekspert, statistika, kogemus, avatus ja läbipaistvus) 

4. LOOVUS 

4.1 Mõistmine (võimekus, valmisolek, LSV kunstiga sidumine) 
4.2 Ettevõtlikkus (ideed tegudeks, valmisolek end ületada, igavusele EI, teeme alati 
midagi veel, piiride nihutamine) 

5. MÄNGULISUS 

5.1 Julgus (grupienergia, avalikud toretegevused, turvaliselt tundmatusse, ) 
5.2 Tervislikkus (toiduteraapia, säästlikkus, ) 
5.3 Sportlikkus (LSV-ga sidumine, avalik ruum) 

 6. LAIAPÕHJALISUS 

1. Sõltumatus (iseseisvus, personali pealekasv) 



2. Erinevus (originaalsus, 180 kraadine vaatenurk) 
3. Arenguvõime (märkamine, mastaapsus, oleme vaatetorni tipus) 

 

Nüüd sa tead, kuidas ja kuhu me liigume vähemalt 5 aastat ja milliseid 
väärtusi kanname kõigis oma tegemistes. Oma eesmärkide hoidmiseks 
ja saavutamiseks on oluline piiluda kasti sisse ja tutvuda tugikeskuse 
baasiliste tugisammastega. Mis on see, mis kindlustab kasti väliskülgede 
väärtusi hoida, saavutada ja arendada.  
Laseme kastist välja kõik selle, millest oleme saanud alguse, tegevuse 
vajaduse, probleemi ühiskonnas ja sihtgrupi ning keskkonna kirjelduse. 
  
      Kasti avanedes leiame sisekülgedelt 6 tugikeskuse toimise tugisammast, mis toetavad 
kasti väliskülgedel toodud väärtusi. 

1. PÄRNU NAISTE TUGIKESKUS  

1.1  Algus (2.11.2009) 
1.2 Vundament (arengukava 2010-2022, mõjude raport, annetuste kogumise rakenduskava, 

kommunikatsioonistrateegia, 10 sammu, vägivalla aabits, 10 aasta kogumik, 
lähisuhtevägivalla märkamise mudel, disainitud teenuse mudel, infokirjad) 

1.3  Saavutused (tuntus, tunnustused, ekspert, kõnelevad ellujääjad) 

2. LÄHISUHTEVÄGIVALD 

2.1  Olemus (mõisted, liigid, vv ring, inimõigused, uuringud, kirjutised) 
2.2  Statistika (PNT, Eesti, maailm, kättesaadavus, analüüs) 
2.3  Võimalused (abi, teavitus, teadlikkus, riiklikud arenguteed) 

 3. KESKKOND 

3.1 Kus? (Pärnu, Saaremaa, Rapla, Tallinn, Eesti, Euroopa, maailm) 
3.2 Kellega? (min, SKA, KOV, Riigikogu, VEK, WAVE) 
3.3 Mida? (poliitika, majandus, kodanikuühiskond, arengukavad) 

4. SÕBRAD 

4.1  Koostööpartnerid (KOV, SKA, ministeeriumid, Riigikogu) 
4.2  Rahastajad (riik, kodanikud,  ettevõtted, poliitika) 
4.3  Meedia  

  



5.  AHHAA-grupp 

5.1  Vajadus (inimesed, olukorrad, areng, tõhusus) 
5.2  Tegevused (loov, seikluslik, väljakutsed, metoodika) 
5.3  Tulemus (koostöö, võrgustik, areng, elurõõm) 

6. AARETE LAEGAS 

6.1   Traditsioonid (laagrid, OKAS auhind, 2.november) 
6.2   Pädevus (koolitused, teadmised, projektid, suhtlemine)  
6.3   Inimesed (meeskond, toetajad, järelkasv) 

 
  
Oled nüüd tutvunud ühenduse tugisammastega, mis 
toetavad põhikirjaliste eesmärkide elluviimist. Me teame 
oma tugevusi ning arenguvajadusi.  
Me teeme kõiki tegevusi koos ja kaasates, silmade säral, 
õppides ja luues. Kastis ja kastist välja.   

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse arengukava 
aastateks 2020-2025  koostamine on sisemine 
soov, mitte kohustus kellegi ees.  
 

Arengukava võtab kokku eelmise ja algatab uue 
etapi tugikeskuse arengus. 
 

Arengukava võimaldab meil saavutada tugikeskuse arengus olulise, mõõdetava 
sammu edasi. 

VÄÄRTUSPÕHINE ARENGUKAVA AASTATEKS 2020-2025 
  
Põhimõtted arengukava koostamisel:  



1. Arengukava keskmes on abivajajate vajadused ja neist lähtuva tugikeskuse visiooni.  

Meie visioon on olla laiapõhjalist ja parimat teenust pakkuv naiste tugikeskus. 

Missioon 

Pärnu naiste tugikeskus on lähisuhtevägivalla all kannatava naise turvalise keskkonna 
kujundaja, austades naise iseseisvat otsustamise õigust. 

2. Rakendame sotsiaalse disaini praktikaid ja saavutame kõigi osaliste koostöö abivajaja 
heaks.  

3. Ühenduse eesmärgistamise protsessi nüüdisaegne alus (nn TARK-eesmärgid) toetub 
tegevusnäitajatele, mis kirjeldavad tugikeskuse eeldusi, tegevusi ja tulemuslikkust.  

4. Seome kõik andmed tervikuks sisehindamise tulemuste koostöise analüüsi kaudu, mille 
põhjal osalised saavutavad konsensuse inimeste ja organisatsiooni arengu vajaduste osas.  

 
Arengukavatöö (AK) tulemus on:  

1. Head eesmärgid – loodud on parimad võimalikud tingimused AK peamise 
otstarbe ja sihtgrupi abistamiseks individuaalse, sotsiaalse ja organisatsioonilise arengu 

kaudu.  

2. Kaasarääkimine ja õhinapõhisus – AK võimaldab igaühel meil leida oma pikaajaline 
eesmärkidest lähtuv positiivne programm.   

3. Tõenduspõhisus ja süsteemsus – AK lähtub nüüdisaegsest arusaamast tugikeskuse 
tegevuse ning sihtgrupile nõustamisteenuse osutamise kohta ning koondab tõendatult 
mõjusaid tegutsemispraktikaid. AK kasvab välja sisehindamisest ning loob uueks 
arenguetapiks seostatud eesmärkide süsteemi ja tegevuskavad.  

Head tulemused oleme saavutanud läbi kolme koostööprotsessi:  
 

1. Mõtlesime – analüüsisime sisehindamise tulemusi ja sünteesisime 
ühendava tähenduse uue arenguperioodi eduteguritest ja eesmärkidest.  

2. Kavandasime – sotsiaalse disaini põhimõtteid järgides leidsime 
ülesanded, mida iga kogukonna liige peab ette võtma, et luua abivajajatele 
ja nõustajatele parimad võimalikud tingimused.  

3. Muutusime ja arenesime – sõnastasime arenguvajadused indiviidi, grupi ja 
organisatsiooni tasandil.  

Eesmärgistamine on võtmetähtsusega tegevus igal meie tegevuse tasandil:  



• Nõustamine on efektiivne, kui eesmärgid on sõnastatud.  

•Tugikeskuse töötajad saavutavad oma töös paremaid tulemusi ja on rohkem rahul, kui on 
püstitanud eesmärgid ja arutanud neid kolleegidega. 

• Kogukonnad toimivad paremini, kui teavad meie ühenduse eesmärke ja need on läbi 
räägitud.  

• Tugikeskus ja riik saavutavad paremaid tulemusi iga abivajaja jaoks ja 
kasutavad ressursse optimaalselt, kui on olemas selged, kohased ja 

ambitsioonikad eesmärgid.  

Igaks tegevusaastaks koostame arengukavast aastateks 2020-2025 lähtuva 
ühenduse tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevused, vastutajad, ressursid, 
indikaatorid, tähtajad.  

Eesmärgistamise TARK protsess ühenduse tegevustes 
 

Tulevikust lähtuv, tulemustele orienteeritud, tõenduspõhine 

Kuidas me teame? Siin aitavad meid indikaatorid, mis ajas võivad muutuda:   . 
tulemusnäitajad;    
                                   protsessi ja arengu näitajad;   
tegevusnäitajad ja kokkulepped. 

Tulemusnäitajad on numbrilised. Kogume statistikat erinevate spetsiifiliste näitajate osas, 
mida on riik meile kindla aruande järgi ette andnud. Lisaks kogume järgmisi näitajaid: 

• Majutus kordades, päevades;  
• Esmane kriisinõustamiste arv, tunnid;  
• Juhtumipõhine nõustamine arv, tunnid; 
• Kogemusnõustamine arv, tunnid; 
• Juriidiline nõustamine arva, tunnid; 
• Tugiteenus arv, tunnid; 
• Psühholoogiline nõustamine arv, tunnid; 
• Tugigrupi kohtumiste arv; 
• Korraldatud ürituste arv; 
• Loovtegevuste arv; 
• Tegevused lastega arv, tunnid; 
• Võrgustikutöö arv, tunnid.  

Protsessi ja arengu näitajad on statistilised näitajad võrdluses teiste tugikeskustega. Siia 
kuuluvad meil:  



• Meedias avaldatud artiklite ning esinemiste arv; 
• Eksperthinnangute arv; 
• Seadusloomesse tehtud ettepanekute või arvamuste arv; 
• Läbiviidud projektide arv; 
• Kuulumine ühendustesse; 
• Kampaaniate arv; 
• Ellujääjate arv, kes avalikkuses toimetavad; 
• FB lehe sõprade arv; 

Tegevusnäitajate alla kuuluvad: 
• Naiste arv, kes on oma elus uue lehekülje keeranud; 
• Strateegiliste dokumentide arv; 
• Piirkondade arv, kus tegutseme; 
• Töötajate ja vabatahtlike arv; 
• Lepinguliste partnerite arv; 
• Infolehtede arv ja saajate arv; 

Tõenduspõhisuse tööleht on kord aastas läbiviidav ühingu tegevuse analüüsi alus. Töölehte 
täidavad meeskonnaliikmed, meie tegevusega tihedalt seotud inimesed. Töölehte vajadusel 
muudetakse, kuid üldiselt peame saama vastused järgmistele küsimustele:  

• Kui hea on meie tugikeskus?  
• Kelle jaoks, kuidas me seda teame? 
• Mida me selle põhjal ette võtame? 
• Mil määral muudab see abivajajate elu paremaks, on seotud parima osaga meie 

tugikeskuse senisest praktikast?   

Tõekspidamiste tööleht näitab ühingu liikmete endi arengut koos ühingu arenguga. 
Oluline on, et iga inimene ühingus: 

• tunneb enda võimalikku potensiaali rakendamise võimalust;  
• koostöö kohta ja sobitumist; 
• teadmist millesse mina usun töö valdkonnas.            

                          Andmepõhine ja ajastatud                              

 Meie ühing ei teguste vaakumis vaid keskkonnas, kus ühiskond tegeleb probleemi 
lahendamisega, mis on juurdunud Eestis, Euroopas ja terves maailmas.  
Kord aastas analüüsime meeskonnaga kuhu paigutub Eesti maastikul 
lähisuhtevägivalla teema ja meie tugikeskus, sest oluline on teada, kus ja milline 
on tänane seis meie valdkonnas?  

Otsime vastuseid järgmistele küsimustele: 
• Kuidas me teame? 

• Millist lisainfot peame korjama, et olla kindlad eesmärgi vajalikkuses? 

Indikaatorid vastavad küsimustele:  
• Mitu? Kui palju? Kui tihti? Mil määral? Mitu protsenti?  



• Kui suur on muutus võrreldes lähteseisundiga?  

• Kuidas me näeme, et eesmärk on saavutatud?  

• Millised on vaheesmärgid?  

• Kuidas ma tean, et need on saavutatud?  

• Millal me selle eesmärgi saavutame? 

                               
                  Realistlik  = ambitsioonikas + tehtav + seostatud 

Määrame oma arengusuundade selge fookuse ja hoiame seda.  
Fookuse määramisel abistavad meid küsimused: 
•Kelle eesmärk see on?  

•Kellelt eeldab see tegutsemist?  

•Kes peab kellega koostööd tegema, et seda eesmärki saavutada?  

•Mida me tahame saavutada?  

• Milline (detailselt) näeb välja olukord siis, kui oleme selle eesmärgi saavutanud?   

Kõik planeeritud tegevused ei pruugi minna plaani järgi.  
Lahendame olukorrad vastates järgmistele küsimustele:  

• Millised on takistuste ületamise sammud? 

• Kuidas liigume vastuvoolu? 

• Kuidas muudame oma suurimad takistused ja nõrkused suurimateks 
võiduvõimalusteks? 

• Milliseid meie väljakujunenud edukaid praktikaid võime muuta ja kuidas? 

• Mis kõik võib valesti minna? Mis siis juhtub?  

• Millised on meie lahendused mustade stsenaariumide korral? 

     Konkreetne, koostoimiv, vastutust jagav 
                          

Meie ühingu tegevuse põhikirjaline eesmärk on seotud kindla probleemi 
lahendamisega ühiskonnas. Seega ei saa me toimida ilma partneriteta, 
sõpradeta, mõttekaaslasteta, otsustajateta.  

Eesmärkide püstitamisel järgime küsimusi: 
•Kus ja kellega koos tegutsemine toimub? 

• Mil määral viib see tegevus teistega koostööle, ühendab inimesi? 

• Mille kaudu ja mil määral uus planeeritav tegevus mõjutab tugikeskuse ja abivajaja  
tulemusi? 



• Mida silmas pidada, et saada kohe aru, kui kursilt kõrvale kaldume?          

Täname kõiki, kes sel teel meiega koos olid, panustasid kasti täitmisel sisuga ning kastist 
välja ronimisel. Arengukavas on ruumi igale mõttele, ideele ja teole, kui ta kannab meie 
tugiväärtusi.  
                                                    

Liigume oma tegevustes selle suunas, et.... 


