2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia

Ülemaailmne Sport avab südamed ja meeled
Visioon:
intellektipuudega inimesetele ja loob suhtluse
üle maailma
Sport will open hearts and minds towards
people with intellectual disabilities and create
inclusive communities all over the world

Ülemaailmne
eesmärk 1:

Parandada sportlaste võimalusi, et nad suudaks anda
endast parima
Improve opportunities for athletes to perform at their best

Eesmärk 2:

Luua positiivne suhtumine intellektipuudega inimestest
Build positive attitudes towards people with ID

Toetav eesmärk:
Luua võimekust parandades rahastust ja juhtimist
Build capacity by improving resources and leadership
Missioon
EO Eesti Ühenduse mission on pakkuda intellektipuudega lastele ja täiskasvanutele aastaringset jõukohast treeningu- ja võistlusvõimalust, mis annab
osalusrõõmu, sotsiaalset suhtlemisoskust ja eduelamust.
Visioon
Sport avab südamed ja meeled intellektipuudega inimesetele ja loob suhtluse kogukonnas ja üle maailma.

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus
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2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
Eriolümpia Eesti Ühenduse 5-aasta plaan ja 2020 plaan

Analüüs - programmi praegune olukord (juhatuse koosolek Otepääl, 02.01.2020)
Tugevused:
Riigieelarveline toetus. Hea spordiprogramm ja aktiivne osalus võistlustel, täiskohaga rahvuslik ja spordidirektor, kontor, koostööaltid liikmed, eriolümpiaalased kogemused
30 a, tugev üle-eestiline võrgustik, vabatahtlik töö e. südame ja entusiasmiga, kogemustega juhendajad, õpetajad ja treenerid, EO tegevus motiveerib sportlasi (saab osaleda,
saab auhinna, tänuüritus), avatus uutele tegevustele, asutuste transpordikulu kompenseerimine. Koostööpartnerite olemasolu. Väikesportlaste programmi kogemus.
Tõrvikujooksu traditsioon.
Nõrkused:
Elanikkonna vähene teadlikkus meie organisatsioonist, EO sportlastele treeningvõimaluste vähesus ja spetsiifiliste teadmistega treenerite vähesus, vähene koostöö
spordiklubidega, asutustel on erinevad võimalused suunata sporditegevusele raha, spordivahendite puudus, suured transpordikulud, treeningtöö entusiastide õlul,
treeningbaaside puudus või rentimine kallis, ratastooli sportlaste vähene kaasamine, lapsevanemate ja/või eestkostjate vähene kaasamine, KOV vähene kaasamine,
tavatreeneritel puuduvad oskused ja teadmised intellektipuudega inimeste juhendamiseks, puudub koordineeritud täiendkoolitus treeneritele ja tavakooli õpetajatele, kodu ja
treeninggrupi toetus, täisealiste sportlaste vähene kaasatus.
Võimalused:
Sponsorlus, programmi laiendamine, ühendava spordi arendamine, sportlaste integreerimine tava spordiklubidesse, osalemine rahvusvahelistel võistlustel, koolitustel, uute
Terve Sportlase (Healthy Athletes) programmide Eestisse toomine, meedia huvi tõstmine, koostöövõrgustiku tugevdamine ja laiendamine, inimeste teadlikkuse tõstmine
eriolümpiast, KOV kaasamine, kaasuvates projektides osalemine, sügavama puudega sportlaste kaasamine, asutuste vaheline koostöö, reeglistiku ja harjutusvara täiendamine,
klubide ettevalmistamine tööks meie sportlastega, suhete arendamine välisorganisatsioonidega, koostöö riigiasutustega.
Ohud, takistused, raskused:
Vabatahtlike kaasamine on raskendatud tööpäevadel, ühiskonnas valitsevad stigmad intellektipuudega inimeste suhtes, motiveeritud treenerite leidmine on raskendatud
töövälisel ajal, tavatreenerite ja liikumisõpetajate koolitamine IP spetsiifikaga on vähene, bürokraatia, võimete üle- ja alahindamise oht sportlasel/treeneril, EO sportlaste
vähene ja ebaregulaarne treenimine, osade liikmete passiivsus, uute eestvedajate leidmine, koostöö valdkonnasiseselt tekitab pingeid ja lisatööd (KuM reformi järgselt).
2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus
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1. Strateegia A: Parandada spordiprogrammi kvaliteeti
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative

2020-2025 tegevused/actions

 Soovitame suurendada
liikumisaktiivsuse võimalusi
liikmesasutustes nädalas kahelt
korralt kolmele
 Jätkame EO spordiprogrammi
korraldamist 17 spordialal:
krossijooks, rahvastepall,
Tugevdada
korvpall, sportvõimlemine,
spordiprogrammi
iluvõimlemine, kergejõustik,
ja
saalihoki, murdmaasuusatamine,
treenimist/juhend
räätsajooks, ujumine, bowling,
amist, et
bocce, jalgpall, sulgpall, judo,
arendada
liikumisaktiivsus, tants
võimalusi
 Vastavalt alade populaarsusele
kohalikul tasandil
võib lisanduda mõni spordiala või
Strengthen sports
asenduda uuega
programming
 Soovitame korraldada/korraldame
and coaching to
piirkondlikke
improve
spordi/liikumispäevi uutes
opportunities at
kohtades (5 uut)
local level
 Iga-aastane spordikoolituste
pakkumine EO poolt
 Muude organisatsioonide
koolituste
vahendamine/edastamine
 Sportlaste registrit peab iga asutus
ise
2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 50 % sportlastest, kes
treenivad
regulaarselt/osalevad
kvalitiivses aktiivses
sporditegevuses üle 2x
nädalas/athletes averaging
2 high quality
training/sports activities
per week
 Treenerite/juhendajate arv,
kes osalevad EO treenerite
või spordialade koolitusel
(50 inimest); saavad EO
treeneri tunnistuse/litsentsi
või uuendavad oma
kvalifikatsiooni/coaches
achieving new certification
or re-certification
 Sportlaste register (40
asutust)/Athlete retention
tracking system in place

2020 tegevused/actions


Korraldame EO spordiprogrammi
13 spordialal: krossijooks,
rahvastepall, korvpall,
sportvõimlemine, kergejõustik,
saalihoki, murdmaasuusatamine,
räätsajooks, ujumine, bowling,
jalgpall, sulgpall, judo.



Suveseminar, ühendava koolide
projekti alustamine ja koolitus
eriolümpia ühendavast spordist
korraldame piirkondlikke
spordi/liikumispäevi uutes
kohtades (1-2 uut)
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Sportlaste registrit peab iga
asutus ise (40 asutust)

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets

Vastutaja
/Owner

RD, SD
 25 % sportlastest, kes
treenivad vähemalt 2x
nädalas/athletes averaging
2 high quality
training/sports activities per
week
 Treenerite/juhendajate arv,
kes osalevad EO treenerite
või spordialade koolitusel
(50 inimest); /coaches
achieving certification from
SO education courses
 Sportlaste register/Athlete
retention tracking system in
place

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
Pakkuda
 Treenerite koolitusel rääkida
aastaringset
saavutuse eesmärkidest ja
kehalist aktiivsust
sportlaste õpetamisest
Promote yearround fitness and
involvement
Laiendada
 Läbirääkimised, kontaktide
sportimist läbi
loomine, rekreatsiooniürituste
uute partnerluste
korraldamine spordiklubides,
Enhance sport
koolides, firmades
through new
partnerships

 75 % sportlastest, kel on
iga-aastane saavutuse
eesmärk/% of athletes with
a yearly sports
improvement goal



Treenerite koolitusel rääkida
saavutuse eesmärkidest ja
sportlaste õpetamisest

 50 % sportlastest, kel on
iga-aastane saavutuse
eesmärk/% of athletes with
a yearly sports
improvement goal

RD, SD

 1 uus partner aastas/# of
partnerships



Läbirääkimised, kontaktide
loomine, rekreatsiooniürituste
korraldamine spordiklubides,
koolides, firmades

 1 uus partner/# of
partnerships

RD, SD,
juhatus

2. Strateegia B: Suurendada ühendava spordi ja väikesportlaste kaasatust, eriti koolides ja uusi võimalusi leides/ Increase inclusion through Unified Sports and
Young Athletes, particularly in schools, and through expanding to new areas
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative

Laiendada
ühendavat sporti
Expand
Unified Sports

2020-2025 tegevused/actions
 Ühendava spordi tegevused
sihtrühmade kaupa (koolid,
hoolekandeasutused)
 asutuste võistlused, treeningud ja
ühisüritused, kontaktide loomine
uute spordiklubidega
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2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 15 ühendava spordiga
tegelevate asutuste arv
 uute ühendava spordi
sportlaste (300) ja
partnersportlaste arv
(150)/of new Unified
athletes and #partners

2020 tegevused/actions
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koordineeritud ühendava spordi
koolide (Unified Schools)
programmi käivitamine
jalgpalli- ja korvpalli festival
spordinädalate raames
saalihoki unified team

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 5 uut ühendava
spordiga tegelevat
asutust
 uute ühendava spordi
sportlaste ja partnerite
arv
 Unified Schools (100
(60:40)/of new Unified
athletes (60) and
#partners (40)
 Jalgpall 60 (40:20),
korvpall 60 (40:20)
 Saalihoki 10 (4:6)

Vastutaja/
Owner
SD, RD,
jalgpalliliit,
korvpalliliit,
koordinaa
torid

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia

Väikesportlaste
programmi
kasv/Grow
Young Athletes

 Uute lasteaedade ja
treeningkohtade liitmine
programmiga
 Uute aastaringsete
treeninggruppide moodustamine
 Lapsevanematega ühenduse
hoidmine
 Kaasamine traditsioonilistesse EO
spordivõistlustesse – programmi
tutvustamine
 Väikesportlaste tegevusjuhendite
levitamine trükistena, internetis
(kodune harjutamisvõimalus)
 Vanemate ja vabatahtlike
kaasamine
 Koolitus väikesportlaste treenerile
 Koostöö ülikoolidega (ülevaade
EOst, väikesportlastest, praktika
tudengitele rekreatsioon või
koolieelne kasvatus)

 50 uut väikesportlast
aastas
 # of new Young Athletes
 Lasteaia lõpetanud
sportlaste suundumine
traditsiooniliste
spordialade juurde (15%)
 Ühisüritus - lõpupidu 1x
aastas

 Uute lasteaedade ja treeningkohtade
liitmine programmiga
 Aastaringsete treeninggruppide töö
jätkamine
 Lapsevanematega ühenduse
hoidmine
 Kaasamine traditsioonilistesse EO
spordivõistlustesse – programmi
tutvustamine SO
juhtimiskonverentsil (Leadership
Conference)
 Väikesportlaste tegevusjuhendite
levitamine uutele liitujatele (kodune
harjutamisvõimalus)
 Vanemate ja vabatahtlike kaasamine
 Koolitus väikesportlaste treenerile

 80 uut väikesportlast
 # of new Young
Athletes
 4 treeninggruppi ja 2
uut lasteaeda
 Ühisüritus 1x aastas

JLpereliige,
SD, RD,
väikesportl
aste
programmi
koordinaato
r

3. Strateegia C: Suurendada oma terviseprogrammi, et toetada sportlaste osalust spordis ja ühiskonnas/Grow our health program to support athlete participation
in sport and society
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative
Laiendada
terviseprogramm
e

2020-2025 tegevused/actions
 Läbida koolitus ja tuua programm
Eestisse
 Korraldada 1x aastas
tervisekontrolli päev
 Projekti rahastuse otsimine

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 Healthy Athletes
programmi läbijate arv
200/# of Healthy Athletes
exams
 Terviseprogrammide arv
Eestis 3
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2020 tegevused/actions

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets

Otsida võimalus koolituse
läbimiseks Health Promotioni
(tervisedendus), Strong Minds
(tugev meel) ja Fun Fitness
täiendavale koolitajale
Perelaagri pilootprojekt

 Healthy Athletes
programmi läbijate
arv/40 # of Healthy
Athletes exams
 Terviseprogrammide arv
1

Vastutaja
/Owner
RD,
kliiniline
direktor

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
 Perefoorumi ja laagrite
korraldamine

 Perefoorum vähemalt üle
aasta
 Perelaagri pilootprojekt

 Perelaagris osalejate arv
– 10 peret

4. Strateegia D: Parandada elanikkonna teadlikkust läbi meedia, kuulsuste ja valitsuse kaasamise/Improve external awareness through PR, celebrities and
government engagement
(Ole kindel, et selgitad, kuidas sportlastest eestvedajad, noorteaktivistid ja perekonnad on kaasatud selle strateegia elluviimises)
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative

Kasuta
sotsiaalmeediat
ja traditsioonilist
meediat, et saada
tähelepanu
väljaspool
liikumist/Use
social and
traditional media
to get attention
outside the
Movement

2020-2025 tegevused/actions
 Jätkata EO postitusi ja
võimendada tähtsündmusi
 Maakonna ajalehtede huvi
ärakasutamine
 Jätkata 2019 alustatud EO
infokirja igakuist koostamist
 Sotsiaalmeedia aktiivsuse
hoidmine
 Pressiteadete koostamine
suuremate sündmuste korral
 Artiklite kirjutamine erinevatesse
väljaannetesse (persoonilood,
võistluste kajastamine jne)
 Viia läbi rahulolu uuring EO
liikmete seas iga 2-3 a tagant
 Mõne tuntud youtuberi kaasamine

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 Inimeste arv, kes avalikult
näitavad toetust (läbi
sotsiaalmeedia, lepingute
allkirjastamise, ühendava
spordi osaluse) –
meeldimiste arv FBs 1500
 # of people publicly
demonstrating support for
inclusion (through social
media, signing a pledge or
Unified Sports
participation)
 Suurenenud positiivsete
hoiakute % pärast
kampaaniaid/üritusirahulolu uuringu
tulemuste jälgimine
 % change in
awareness/attitudes
following a
campaign/event

2020 tegevused/actions
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Jätkata EO postitusi ja võimendada
tähtsündmusi
Maakonna ajalehtede huvi
ärakasutamine
Infovoldikute uuendamine ja trükk
(pildid, sisu)
EO tutvustava(te) videoklip(pide)
koostamine: üldine, üritusepõhine
EO veebilehele elektroonilise
ülevaatliku kaardi/skeemi
koostamine

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 Inimeste arv, kes
avalikult näitavad toetust
(läbi sotsiaalmeedia,
lepingute allkirjastamise,
ühendava spordi osaluse)
– meeldimiste arv FBs
+50 aastas
# of people publicly
demonstrating support
for inclusion (through
social media, signing a
pledge or Unified Sports
participation)
 Suurenenud positiivsete
hoiakute % pärast
kampaaniaid/üritusi
% change in
awareness/attitudes
following a
campaign/event
 Avaldatud/jagatud
trükised

Vastutaja
/Owner
RD, SD,
JL Andres,
patroon

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
 Meediakajastuste arv
 Valminud videoklippide
arv
Suurenda tuntud
inimeste toetust,
kaasatust/Increas
e celebrity
support
Koostöö
valitsusega, et
parandada
intellektipuudega
inimeste
elu/Target
government to
improve the lives
of people with ID

 Leida lisapatroone alade kaupa

 Kuulsuste arv, kes on

aktiivselt seotud (esialgu
2) /# of celebrities actively
involved

Leida patroon räätsajooksule,
väikesportlaste programmile

 Kuulsuste arv, kes on
aktiivselt seotud (2) /# of
celebrities actively
involved

RD

 Pidev suhtlus kontaktisikutega
 Ministeeriumide esindajate
kutsumine EO võistlustele ja
maailmamängudele

 Riigieelarvelise toetuse
järjepidevus
intellektipuudega
inimestele/New
government support for
people with ID obtained

Regulaarne suhtlus
kontaktisikutega
Ministeeriumide esindajate
kutsumine EO võistlustele
(talimängud, suvemängud, suurem
projekt)

 Riigieelarvelise toetuse
järjepidevus
intellektipuudega
inimestele/New
government support for
people with ID obtained

Esimees,
juhatus,
ND




5. Strateegia E: Ühenda jõud ja räägi ühisel häälel/Connect the Movement so we harness our power and speak with a collective voice
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative
Digitaalse
andmebaasi
haldamine/Imple
ment a new
digital system to
collect people’s
data and connect
them

2020-2025 tegevused/actions
 Digitaalse andmebaasi haldamine
NB! Andmete kogumine ja
säilitamine tuleb teha kooskõlas
Eesti seadusega

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 Liikmete arv ja
kontaktandmed
 Vabatahtlike arv ja
kontaktandmed
 Toetajaliikmete arv ja
kontaktandmed

2020 tegevused/actions
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Väikesportlaste andmebaasi
täiendamine
Hoida ja täiustada liikmete listi ja
kutsuda sotsiaalmeediasse uusi
sõpru

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 Liikmete arv
 Vabatahtlike arv ja
kontaktandmed
 Toetajaliikme mõiste
sisseviimine
põhikirja/Toetajaliikmete
arv

Vastutaja
/Owner
SD, ND

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
# of members (athletes,
volunteers, families) and
supporters (e.g. people
who engage online, attend
events) whose details are
in new database
Kasuta
 Hoida ja täiustada liikmete listi ja
tehnoloogiat, et
kutsuda sotsiaalmeediasse uusi
jagada ideid ja
sõpru
parimaid
 Kodulehe pidev täiendamine
praktikaid/Use
infoga
technology to
make it easier to
share ideas and
best practices and
speak with ‘one
voice’

 Pidev postitamine ja
uudistevoo edastamine
FBs ja kodulehel,
pressiteated.
 Süsteem, kuidas
tehnoloogiaid jagada:
praktikad ja idee, FB,
koduleht jne
 Content sharing system in
place




Hoida ja täiustada liikmete listi ja
kutsuda FBsse uusi sõpru
Kodulehe pidev täiendamine
infoga

# of members (athletes,
volunteers, families) and
supporters (e.g. people
who engage online,
attend events) whose
details are in new
database
 Kasuta tehnilisi
võimalusi
sotsiaalmeedias ja
kodulehel oma info
jagamiseks (jagamiste,
meeldimiste arv,
inimesteni jõudmise arv
FBs)
 Content sharing system
in place

SD, RD,
kõik
juhatuse
liikmed

6. Strategy F: Kasuta võistluste/ürituste ja (maailma)mängudega kaasnevat mõju, et demonstreerida sportlaste võimeid/Maximize external impact of Games and
competitions to showcase athletes’ abilities
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative
Paku
kvaliteetseid
võistlusi, mis
tõstavad sportlasi
esile/Deliver
higher quality
Games and

2020-2025 tegevused/actions
 Vabariiklike võistluste
heatasemeline korraldus
 Rahvusvahelistel võistlustel
osalemine
 Rahvusvaheliste projektide
korraldamine Eestis
(juhtimiskonverents 2020, jalgpall
2021)

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 75 % sportlastest, kel on
kõrge kvaliteediga
mängude kogemus
 % of athletes and families
having high-quality
Games experience

2020 tegevused/actions
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Vabariiklike võistluste
heatasemeline korraldus
Rahvusvahelistel võistlustel
osalemine
Juhtimiskonverentsi korraldamine
Tallinnas

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 50% sportlastest, kel on
kõrge kvaliteediga
mängude kogemus
 % of athletes and
families having highquality Games
experience

Vastutaja
/Owner
RD, SD,
juhatus

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
competitions that
prioritize athletes
Kasuta võistlusi,
sh
maailmamänge,
et suurendada
teadlikkust ja
leida uusi
toetajaid/Use
Games to
increase
awareness and
attract new
supporters
Paranda
mängude
rahastamissüstee
mi/Improve
fundraising for
Games

 Meedia kaasamine: pressiteated,
artiklid
 Sponsorite, toetajate ja
koostööpartnerite otsimine
 Sotsiaalmeedias kajastamine

 Suurenenud positiivsete
hoiakute % järgnevatel
kohalikel/üleriiklikel
võistlustel/ % increase in
positive attitudes
following State/National
Games



 Täiendav vahendite taotlemine
KOVlt, sponsoritelt,
ministeeriumidelt

 5 % aastatulust, mis on
saadud võistluste ja
mängude
jaoks/soodustuste määr,
saadud sponsorkauba
väärtus/$ revenue
generated for
competitions and Games






Meedia kaasamine: pressiteated,
artiklid
Sponsorite, toetajate ja
koostööpartnerite otsimine
Sotsiaalmeedias kajastamine

 Suurenenud positiivsete
hoiakute % järgnevatel
kohalisel/üleriiklikel
võistlustel/ % increase in
positive attitudes
following State/National
Games

RD, SD

Täiendav vahendite taotlemine
KOVlt, sponsoritelt,
ministeeriumidelt

 2% aastatulust, mis on
saadud võistluste ja
mängude
jaoks/soodustuse määr,
saadud sponsorkauba
väärtus/$ revenue
generated for
competitions and Games

RD, SD,
juhatus

7. Toetamise eesmärk: Tõsta võimekust läbi suurendatud ressursside, tugevama juhtimise, sealhulgas sportlaste kaasamise juhtimisse/Build capacity through
generating more Resources and strengthening Leadership, Including athlete leadership
1) Resources/Vahendid
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative

2020-2025 tegevused/actions

Tee koostööd
SOI/SOEEga, et

 Taotleme lisarahastust erinevatele
projektidele

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 8 % suurendatud
eelarvest/

2020 tegevused/actions
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Taotleme lisarahastust erinevatele
projektidele

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets
 8 % suurendatud
eelarvest/

Vastutaja
/Owner
SD, RD

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
suurendada
rahastust/
Collaborate with
SOI/ Region to
raise money
Laienda ja täiusta  Kodulehel on üleskutse
digitaalset
annetusteks
rahakogumist
(fund-raisingut)
Expand and
refine digital
fundraising
 Annetamistalgutel jm aktsioonidel
osalemine
Suurendada
põhilisi annetusi
eraisikutelt/Incre
ase major
donations from
individuals
Suurendada
koostööd
firmadega/Increa
se corporate
partnerships
Sihtmärgiks
valitsus ja
organisatsiooni
arendamine/Targ
et government
and development
organizations

% increase in money
raised
 20% allahindlust (VIK) %
increase in value in kind
(VIK)
 1 % suurendatud kogutud
rahast
% increase in money raised
 % suurendatud
allahindlust (VIK)
increase in VIK



Kodulehel on üleskutse
annetusteks





MTÜ tulumaksuvabastuse saajate
nimekirjas püsimine
Annetamistalgutel jm aktsioonidel
osalemine

2 % suurenenud
sissetulekute %
% increase in money raised
% suurendatud VIK
(sponsorluse liik, kui saad
midagi omahinnast
soodsamalt)
(VIK) increase in VIK



 Küsida sponsorlust firmadelt
 Koostada nimekiri võimalikest
sponsoritest
 Koostada sponsorpaketid

 5% increase in money
raised
 5 % increase in VIK




 Koostöö Kultuuriministeeriumiga,
Haridus-ja
Teadusministeeriumiga

 Säilitada riiklik toetus
 % increase in money
raised
 % increase in VIK

 Korraldada õigeaegne riikliku
toetuse taotlemine ja aruandlus
 % increase in money raised
 % increase in VIK

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus
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Küsida sponsorlust firmadelt
Koostada nimekiri võimalikest
sponsoritest
Koostada sponsorpaketid

% increase in money
raised
 % allahindlust (VIK) %
increase in value in kind
(VIK)
 1 % suurendatud
kogutud rahast
% increase in money
raised
 % suurendatud
allahindlust (VIK)
increase in VIK
 2 % suurenenud
sissetulekuid
% increase in money
raised
5 % suurendatud VIK
(sponsorluse liik, kui
saad mindagi omahinnast
soodsamalt)
(VIK) increase in VIK
 2 % increase in money
raised
 3 % increase in VIK
 Säilitada riiklik toetus
 % increase in money
raised
 % increase in VIK

SD

ND,
esimees

Erinevad
projektijuh
id,
direktorid,
juhatus
Juhatus,
SD; RD

2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
Teised
rahastamise
algatused/
Other fundraising
initiatives

 Heategevuslikud algatused

 % increase in money
raised
 % increase in VIK



Heategevuslikud algatused

 % increase in money
raised
 % increase in VIK

juhatus,
SD, RD

2) Juhtimine ja programmi edukus/Leadership & Program Excellence
Strateegilised
tegevused/
Strategic
Initiative
Parandada
programmi
juhtide täiendusja
arenemisvõimalus
i/Improve
Program leader
recruitment and
talent
development
Täiustada
programmi juhi
koolitust ja
arengut/Increase
Program leader
training &
development
Juhtida
programmi
tulemuslikult
kasutades

2020-2025 tegevused/actions

2020-2025 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets

2020 tegevused/actions

2020 mõõdikud ja
eesmärgid/ Metrics &
Targets

Vastutaja
/Owner

 Osaleda SOI, SOEE koolitustel
 Osaleda riigisisestel koolitustel

 Kirjalik võimete
edasiarendmise plaan,
koolituskava, töötajate
arenguvestlused/Documen
ted talent
development/succession
plan




Osaleda SOI, SOEE koolitustel
Osaleda riigisisestel koolitustel

 Kirjalik võimete
edasiarendmise plaan,
koolituskava, töötajate
arenguvestlused/Docume
nted talent
development/succession
plan

Juhatus,
esimees

 Osaleda pakutud/väljavalitud
koolitustel

 Koolitatud juhtide arv – 3
/#of leaders trained



Osaleda pakutud/väljavalitud
juhatuse liikme koolitustel

 Koolitatud juhtide arv 1/#of leaders trained



 Tutvume kvaliteedistandarditega
ja seame endale prioriteedid

 Uute saavutatud
kvaliteedistandardite arv
igal aastal -3



Tutvume kvaliteedistandarditega ja
seame endale prioriteedid

 Uute saavutatud
kvaliteedistandardite arv
igal aastal -1

Juhatus,
RD, SD

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus
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2020-2025 Eriolümpia Eesti Ühenduse strateegia
programmi
kvaliteedistandar
deid/Drive
Program
Excellence using
the Program
Quality
Standards
Arenda sportlaste
ja noorteliidrite
väljaõpet ja
aktiveerimist/
Improve Athlete
and Youth
Leadership
training and
activation
Parandada
juhtimist,
tegutsemistõhusus
t ja
efektiivsust/Impro
ve governance,
operational
effectiveness and
efficiency

 # of new Program quality
standards achieved each
year

 Selgitame välja juhiomadustega
sportlased ja noorteliidrid
(küsitlus e-posti teel,
suveseminaril)
 Osalemine SOI/SOEE
väljapakutud koolitustel
 Väljundi pakkumine eestisiseselt
(perefoorumil, tänuüritusel,
abitreenerina vms)
 Koostöö regionaalsete juhtidega
SOEEga
 Kasuta ära meeskonnaliikmete
sisemised tugevused

2020-2025 strateegiline plaan: Eriolümpia Eesti Ühendus

 # of new Program
quality standards
achieved each year

 Uute spordi- ja
noorteliidrite arv aktiivse
ja mõtestatud juhirolliga
10 (1 lisanduv juht aastas)
 # of new athlete and youth
leaders with active,
meaningful leadership
roles

 Pakume võimalust juhiomadustega
sportlastel ja noorteliidritel
esineda/osaleda üritustel
 Osalemine SOI/SOEE väljapakutud
koolitustel (Rootsi testmängud)
 Väljundi pakkumine eestisiseselt
(perefoorumil, tänuüritusel,
abitreenerina vms)

 Uute spordi- ja
noorteliidrite arv aktiivse
ja mõtestatud juhirolliga
-2
 # of new athlete and
youth leaders with
active, meaningful
leadership roles

JLsportlane,
SD, RD

 Regionaalse toetuse
saamine SOEElt
 To be determined with
Regional support



 Regionaalse toetuse
saamine SOEElt
 To be determined with
Regional support

SD, RD,
juhatus
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Koostöö regionaalsete juhtidega
SOEEga
Kasuta ära meeskonnaliikmete
sisemised tugevused

