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SISSEJUHATUS
SA Maarja Päikesekodu (edaspidi SA) on loodud 18.aprillil 2008.a. Tartu Maarja
Koolis õppivate laste vanemate poolt. SA tegevuse eesmärgiks on luua küla (edaspidi Küla),
kus oleks inimväärne, turvaline ja väärikas keskkond keskmise, sügava või raske intellektija/või liitpuudega täiskasvanud inimestele.
Sihtasutuse esimese tegutsemisaasta esmane eesmärk oli leida sobiv maatükk uue
küla rajamiseks. Maatüki valikul sai määravaks asukoht ja kohaliku omavalitsuse
koostöötahe. 2008.-2009. aastal valmis eskiisplaan tulevasest külast Arakapõllu maaüksusel
Kitsekülas. Samal ajal alustati SA Maarja Päikesekodu tutvustamist laiemale avalikkusele
(osalemine laatadel, ajaleheartiklid, voldikud). SA esimene tegutsemisaasta oli aktiivne ja
kiire arenguga. 2012. aastal valmis Päikesekodu detailplaneering ja see kehtestati 2013. aasta
sügisel Tartu Maavanema otsusega.
Sellise Küla olemasoluks on tungiv vajadus, kuna Tartumaal analoogne asutus puudub
ja mujal Eestis pole neid piisavalt, kuid teenuse vajajaid on palju. Olukord nõuab jätkuvat ja
kiiret tegutsemist.
SA Maarja Päikesekodu arengukava lähtub Haaslava valla üldpaneeringust ja
arengukavast ning Maarja Päikesekodu detailplaneeringust.
Küla kavandatakse luua tervikliku üksusena, mis on oma tegevuses aktiivne ning nii
sisse- kui ka väljapoole suunatud. Külla planeeritakse ehitada elamud, töökojad ja
rehabilitatsioonikeskus vaimse ja liitpuudega inimeste jaoks. Kavandatud on pakkuda
ööpäevaringset ja kogukonnas elamise teenuseid. Keskuses hakatakse tegelema füüsilise
võimekuse arendamisega, vaimse ja psühholoogilise habilitatsiooni ning rehabilitatsiooniga.
Võimalik

on saada füsioterapeudi, logopeedi, eripedagoogi, hipoterapeudi, psühholoogi,

sotsiaaltöötaja, tegevusterapeudi jne teenust.

1. MISSIOON
Luua raske ja sügava ning liitpuudega inimeste jaoks toimetulekut ja arengut toetav
elukeskkond koos vajalike tugiteenustega.

2. VISIOON

SA Maarja Päikesekodu on välja arendanud aktiivse ja toimiva küla, kus raske ja/või
sügava ning liitpuudega inimesed elavad turvalises ja arendavas, kodule võimalikult sarnases
keskkonnas ning kus on tagatud vajalikud tugiteenused ja võimetekohane elukestev õpe.
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3. KÜLA ARENDAMISE LÄHTEKOHAD
•

Luua keskmise, sügava või raske intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimestele
inimväärne elukeskkond.

•

Soodustada intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimeste aktiivset osalemist
ühiskonna töö- ja eluprotsessides.

•

Tagada intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimestele nende võimetele vastav
elukestev õpe.

•

Kaasata kohalikku kogukonda küla tegemistesse.

•

Pakkuda küla ja ümberkaudse piirkonna elanikele päeva- ja intervallhoiu ning
rehabilitatsiooniteenust.

•

Pakkuda intellektipuudega inimestele tegelus- ja puhkelaagri teenust.

•

Kujuneda praktikabaasiks Tartu Ülikooli eripedagoogika, kasvatusteaduste ja
sotsiaaltöö tudengitele.

•

Kujundada pikaajalised ja püsivad sõprus- ning koostöösuhted teiste sarnaste küladega
Eesti- ja välismaal.
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4. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
4.1. Maarja Päikesekodu asukoht
Küla on kavandatud luua Tartumaa Haaslava valla Kitseküla Arakapõllu maaüksusele,
paiknedes Vooremäe piiril, looduslikult kaunil kuppelmaastikul 15 km kaugusel Tartust ja
valla suurimast keskusest Roiust 1,5 km kaugusel.. Kitseküla on hõreda asustusega. Küla
kõrval asub Sillaotsa Põhikool kaasaegse spordihoonega. Külal on bussiühendus Tartuga.
Vahetus läheduses asuvad valgustatud suusarajad.

4.2. Küla ümbritsev infrastruktuur
Haaslava vallas elas 2010. aasta seisuga 1856 inimest, aastaks 2015 prognoositakse
elanike arvu kasvu 2150 elanikuni. Valla kaks suuremat keskust on Roiu ja Kurepalu. Vallas
on kokku 19 küla ja 1 alevik (Roiu). Haaslava vallavalitsuse hallatavad asutused on Roiu
raamatukogu, Sillaotsa Kool ja Sillaotsa spordihoone. Roiul töötab perearst, on
hambaravikabinet ja apteek. Vallas tegutseb päevakeskus ja Priiuse seltsimaja.
Tulevase Küla maaüksust läbib elektriliin kohaliku alajaamaga, mis vajab EE
pakkumise kohaselt kaasajastamist. Küla ümbritseb kahest küljest kohaliku tähtsusega
kruusatee. Talvel hoiab teid lahti Haaslava vald. Vee- ja kanalisatsiooni trassid vajavad
väljaehitamist. Lähim liitumispunkt asub 1,7 km kaugusel Roiu alevikus. Lähim jalg- ja
jalgrattatee ning bussipeatus asuvad kavandatavast Päikesekodust 400 m kaugusel.

4.3. Maarja Päikesekodu elanikud ja teenuste saajad
Kavandatav Küla saab olema kohaks, kus on kodud raske, sügava ja liitpuudega
täiskasvanud inimestele. Küla erivajadustega elanike arv on planeeritud ligikaudu 60 inimest.
Sellise hulga elanike puhul on tõenäoline, et Külas tunnevad kõik üksteist, suhtluskontakt on
tihe ning ei jääda omavahel võõrasteks.
Küla elanikele planeeritakse ehitada 8 elumaja. Ühes majas hakkab elama 6-8 erineva
puudega inimest. Iga maja personali hulka kuulub vastavalt elanike puude raskusastmele kuni
8 abistajat (töötajat), kes töötavad vahetustega. Töö- ja puhkeaja suhe peab vältima nö
„läbipõlemise“ võimalust, mis sellisel kohal töötades võib kergesti tekkida. Külas hakkavad
lisaks palgalistele töötajatele teenima vabatahtlikud üle maailma.
Küla rajamisel ja väljakujundamisel on üheks sihiks luua seal elavatele inimestele
võimalikult kodune ja turvaline keskkond., kus pakutakse nii ööpäevaringset hooldust kui
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kogukonnas elamise teenust. Lisaks sellele hakatakse Külas asuvas rehabilitatsioonikeskuses
pakkuma külas elavatele ja ümbruskaudsete piirkondade puuetega inimestele erinevaid
tugiteenuseid.

4.4. Rahalised vahendid
Küla on kavandatud ehitada Eesti sotsiaalsfääri arengule suunatud EL toetusskeemide
rahaliste vahendite, eelkõige struktuuri- ja regionaalarengufondide toel läbi arendusprojektide.
Selleks, et neid võimalusi ära kasutada, on vajalik katta projektide nõutav omaosalusmäär,
mis moodustab keskmiselt 10-15% projekti maksumusest.
SA Maarja Päikesekodu asutajad maksavad osalustasu summas 50 eurot/aastas.
Samuti on Maarja Päikesekodu asutajad ja tulevased elanikud valmistanud erinevaid meeneid
(pastakad, tassid, võtmehoidjad, küünlad, savikausid jne), mille müük toimub peamiselt
ülelinnalistel laatadel. Meeneid müüakse ka Tartu ja Tallinna ökopoodides. Traditsiooniks on
saanud igakevadise heategevusliku kontserdi korraldamine, mille tulu läheb Küla loomisele,
suur abi on olnud eraannetustest. Aktiivse tegevuse tulemusena on sihtasutusel hetkel olemas
rahalisi vahendeid summas, mis 10% omaosalusmäära juures võimaldaks ellu viia projekte
kogusummas 2,0 miljoni euro ulatuses..

4.5. Koostööpartnerid
Sihtasutus

teeb

oma

visiooni

realiseerimiseks

koostööd

erinevate

partnerorganisatsioonide ja eraisikutega, kes on oma tegevuses järgivad sotsiaalse vastutuse
põhimõtet ja/või kes tunnevad huvi intellektipuudega inimeste ühiskonda kaasamise vastu, on
kompetentsed ja jagavad meie püüdlusi.
4.5.1. Koostöö Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumiga
Senise koostöö aluseks on olnud Sotsiaalministeeriumi kiri 12.2010 nr 15.1-1/5937 , milles
Sotsiaalministeerium toetab SA Maarja Päikesekodu Küla rajamise ideed.
4.5.2, Koostöö Haaslava vallavalitsusega.
Haaslava valla arengu- ja tegevuskavas on Küla rajamine sees. Vallavalitsus ja volikogu on
Küla rajamisest igati huvitatud ning toetab sellele suunatud tegevust..
4.5.3. Koostöö Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liiduga
Koostöös Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liiduga osaleme Eesti intellektipuuetega inimesi
puudutavas seadusloomes ja neile suunatud teenuste arendamisel.
4.5.4, Koostöö Tartu Maarja Kooliga.
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Koostöös Tartu Maarja Kooliga korraldame ühiseid ettevõtmisi ja viime läbi ühisprojekte.
4.5.5. Koostöö teiste partneritega.
SA Maarja Päikeseküla teeb koostööd Maarja Küla, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Maaameti, Ökodisco OÜ ja Töötukassaga.

4.6. Muud olulist
Loodav Küla näeb ennast tulevikus tööandjana ümbruskaudsele piirkonnale ning
puuetega inimestele rehabilitatsiooni- ja muude tugiteenuste pakkujana. Samuti näeb Küla
ennast praktikabaasina Tartu Ülikoolis eripedagoogikat, sotsiaaltööd, kasvatusteadust,
meditsiini õppivate tudengite jaoks. Küla pakub praktikakohti ka kunsti, aiandust, kokandust
õppivatele inimestele. Seoses sellega loob Küla positiivset imidžit vallale, aktiveerib selle elu,
luues võimalusi kultuurilisteks, sotsiaalseteks ja hariduslikeks tegevusteks.
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5. STRATEEGIA FORMULEERIMINE
5.1 SWOT analüüs
Meie tugevused (S):
1. Riigi poolt antud 99 aastaks kasutusõigusega kinnistu olemasolu.
2. Rajatava Küla soodne asukoht teenust vajavate valdade keskel Tartu vahetus
läheduses.
3. Kuulumine Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liitu võimaldab aktiivselt osaleda
seadusloome protsessis ning saada arenguks vajalikku esmatasandi infot.
4. SA asutajad on kõrgelt motiveeritud ja reeglina aktiivsed.
5. Küla loomise idee on SA aktiivse tegevuse tulemusena ühiskonnas tuntud ja
tunnustatud.
6. Mitmete

kampaaniate

(Jõulutunnel)

tulemusena

on

SA

tekkinud

rahaline

(omafinantseerimise) võimekus ka suuremaid arendusprojekte ellu kutsuda ja läbi viia.
Meie nõrkused (W):
1. Vaatamata

finantsvõimekuse

kasvule

napib

ressursse

Küla

täielikuks

väljaarendamiseks.
2. Puudub Küla finantsmudel.
3. SA liikmete teadmised arendusprojekte koostada ja ellu viia on vähesed.
4. SA liikmed on hõivatud põhitööga.
5. SA liikmetel puuduvad toimiva Küla rajamise kogemused.
6. Asutajad on kohati liiga passiivsed.
Strateegilised arenguvõimalused (O):
1. Suur nõudlus puuetega inimestele mõeldud ja isiku personaalseid vajadusi arvestavate tugining rehabilisatsiooniteenuse järele riigis.

2. Sotsiaalteenuste arendamiseks mõeldud rahastusallikate olemasolu
3. Sarnaste organisatsioonide olemasolu ning võimalus läbi koostöö kaasa rääkida seadusandluse
parendamisel.

4. Haaslava valla juhtide ja elanike huvi Küla väljaarendamise vastu.
5. Ühiskonna toetus Küla loomise ideele: meediakanalite huvi, tuntud inimeste abi ja toetus,
vabatahtlike ja asendusteenistujate kaasamise võimalus.

6. Ülikoolide vajadus sotsiaalse suunitlusega praktikabaasi järele.
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Strateegilised ohud (T):
1. Ebapiisav Küla rajamise rahastamine: riiklike hoolekandestruktuuride eelistamine
struktuurifondide kasutamisel.
2. Konkureerivate rahastamist vajavate projektide suur arv.
3. Kvalfitseeritud ja motiveeritud tööjõu nappus.
4. Naabrite võimalik negatiivne suhtumine.
5. Tööjõu palgasurve, mis võib oluliselt suurendada Küla rajamisega seotud eelarvekulu.
6. Ühiskonna usalduse vähenemine projekti liigsel venimisel

5.2. TOWS analüüs
5.2.1 Turul läbilöömise strateegia (SO-strateegia).
1. Haaslava vallas oleva kasutusõigusega kinnistu baasil üles ehitada intellekti ja
liitpuudega inimestele personaalseid vajadusi arvestav innovaatiline tugi- ja
rehabilisatsiooniteenuseid pakkuv multifunktsionaalne keskus (Küla).
2. Lähtudes SA rahalisest seisust ja projektide omafinantseeringu võimekusest, osaleda
taotlustega võimalikult paljudes sihtgrupi sotsiaalteenuste arendamisele suunatud
arendusprogrammides.

5.2.2. Positsioonide väljaarendamise strateegia (ST-strateegia).
1. Küla loomiseks võtta kasutusele erinevaid rahastamisallikaid: projektitoetuste
kombineerimine annetuste kogumise ning teenuste ja toodete müügiga.
2. Tugevdada meeskonda võimekate ja aktiivsete inimestega.
3. Kaasates SA asutajaliikmeid, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu liikmeid ja teisi
koostööpartnereid, tuntud inimesi, vabatahtlikke, meediat jmt., teha aktiivset
selgitustööd Küla loomise vajalikkuse kohta, suurendamaks ühiskonnas nõudlust Küla
järele.

5.2.3. Saneerimise strateegia ehk kuidas tegutseda, et ületada nõrkused, mis takistavad
realiseerida võimalusi (WO-strateegia).
1. Vahendite ja ressursside hankimine riigi, struktuurfondide, projektide, eraannetuste ja
sponsorite abil.
2. Tutvumine toimivate külade loomise ja toimimise kogemustega Eestis ja välismaal.
3. Projektide kirjutamise ja juhtimise alaste teadmiste ja kogemuste arendamine läbi
täiendkoolituste, projektides osalemise ning kogemustega inimeste kaasamise
meeskonda.
4. Asutajate ja kaasatavate inimeste aktiivsuse ja motivatsiooni hoidmine ning tõstmine
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kaasamise, delegeerimise ja tunnustamise kaudu.
5.2.4. Reanimeerimise strateegia ehk kuidas sisemisi nõrkusi vähendades minimeerida
väliseid ohte (WT-strateegia).
1. Kaardistada potentsiaalseid rahastamisallikaid Eestis ja välismaal.
2. Rajatava Küla kontseptuaalse ja finantsmudeli ning tegevuskava koostamine,
lähtudes sihtgrupi heaolust, loodava küla multifunktsionaalsusest (hooldust
vajavate inimeste elukoht, rehabilitatsiooniteenuste keskus ja praktikabaas
õpilastele/üliõpilastele) ning pakutavate teenuste innovaatilisusest.
3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, mis võimaldab suurendada SA
võimekust, luua ja hoida positiivset imagot ning hoiduda võimalikest konfliktidest.
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6. STRATEEGILISED EESMÄRGID
6.1. Küla loomise taktikaline ja strateegiline planeerimine
PROBLEEM:

Küla

loomiseks

on

vaja

kasutada

erinevate

finantsallikate

(arendusprogrammide, eraisikutest toetajate, sponsorite jne.) toetust. Korraga laekuv
rahasumma oleneb finantsallika võimalustest ning ei suuda katta ehituseks kogu vajaminevat
summat. Sageli kirjutab finantseerija ette ka raha kasutamise otstarbe. Selle tõttu on oluline, et
kogu kavandatav tegevus tugineks selgele ja üheselt mõistetavale kontseptsioonile, oleks hästi
planeeritud ning jaotatud loogilisteks etappideks, mida oleks võimalik eraldi allikate baasil
rahastada. Hetkel sellist planeeringut teostatud ei ole. Peamiselt projektipõhine rahastamine
eeldab aga seda.
ÜLESANNE: Küla loomiseks välja töötada loogiline ressursside vajaduse ja kasutamise kava.
TEGEVUSSUUNAD:
6.1.1. Välja töötada Küla terviklik kontseptsioon ja identiteet (sh. Külas pakutavad teenused).
6.1.2. Välja töötada Küla finants- ja tegevusplaan:
a) Küla rajamise perioodiks
b) Küla ekspluatatsiooni (ehitusjärgse kasutamise) perioodiks.
6.1.3. Koostada finants- ja tegevusplaanist lähtuv tegevuste läbiviimise ajagraafik.
INDIKAATORID:
1. SA- l on loodud Küla arendamise selge kontseptsioon, millele saab toetuda
erinevate huvigruppidega suhtlemisel ning finantsallikate kasutuselevõtmisel.
2. Olemas on finants- ja tegevusplaan.
3. Finants- ja tegevusplaan on varustatud ajagraafikuga.
6.2. Rahaliste vahendite leidmine Küla rajamiseks
PROBLEEM: Küla terviklik väljaehitamine maksab ligikaudu 15 milj. Eurot. Kuigi
erinevate kampaaniate käigus on juba kogutud märkimisväärne rahasumma, on see selgelt
ebapiisav Küla loomiseks.
ÜLESANNE: Suurendada SA tulubaasi, kasutades maksimaalselt olemasolevaid riiklikke
jm. võimalusi.
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TEGEVUSSUUNAD:
6.2.1. Annetuste jätkuv kogumine, mis on suunatud suuremate arendusprojektide
omafinantseeringu katmiseks.
6.2.2. EL Struktuurivahendite kasutuselevõtmine.
6.2.3. EK poolste finantstoetuse taotlemine.
6.2.4. Sihtpöördumised suurte ettevõtete ja erarahastajate (sh. välismaiste) poole.
6.2.5. Toetuste taotlemine muudest allikatest (Norra finantsmehhanism jt.).
6.2.6. Strateegilist eesmärgi saavutamise toetava tegevusena näeme:
6.2.6.1. Siseriikliku- ja rahvusvahelise koostöö igakülgset arendamist riiklike ja
ühiskondlikke organisatsioonide, äriühingute ning eraisikutega.
6.2.6.2. Ühiskonna teavitamist läbi meedia intellekti- ja psüühikahäiretega inimeste
probleemidest.
INDIKAATORID:
1. SA eelarvetulud on kasvanud ning Küla ehitamisega võib algust teha.
2. Kasvanud on toetatud projektide arv.
3. Kasutatavate finantsallikate mitmekesisus on suurenenud.
4. Strateegiliste koostööpartnerite arv on suurenenud.
6.3. Küla väljaehitamine
PROBLEEM: Lähtudes SA finantssuutlikkusest toimub Küla loomine etapiviisiliselt.
ÜLESANNE: Küla ehitus toimub plaanipäraselt ning kvaliteetselt.
TEGEVUSSUUNAD:
6.3.1. Ehitusprojektide loomine
6.3.2. Kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter) rajamine
6.3.3. Rehabilitatsiooni ja päevakeskuse rajamine.
6.3.4. Peremajade ehitamine
6.3.5. Töökodade ehitamine tegeluste ning elukestva ja kutseõppe jaoks.
INDIKAATORID:
1. Kõik vajalikud ehitusprojektid on loodud.
2. Kommunikatsioonid on rajatud.
3. Rehabilitatsiooni ja päevakeskuse hooned on valmis.
4. Peremajad on ehitatud
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5. Töökojad on loodud.
6.4. Asutajate ja meeskonna motivatsiooni hoidmine ja tõstmine
PROBLEEM: Küla loomine on keeruline ning palju ressursse, sh. aega ja energiat nõudev
tegevus. Selle tulemusena võib küla nimel tegutsevate asutajate huvi ja aktiivsus raugeda.
ÜLESANNE: Motiveerida asutajaid tegevust jätkama ning tuua meeskonda uusi aktiivseid
inimesi (suurendada meeskonda).
TEGEVUSSUUNAD:
6.4.1. Asutajate aktiivsuse ja motivatsiooni tõstmine:
6.4.1.1.

Asutajate talgupäevad 3 korda aastas

6.4.1.2.

Kord aastas korraldada asutajate ühisüritused koos lastega.

6.4.1.3.

Konserdid toimuvad 2 korda aastas.

6.4.2. Juhatuse ja nõukogu koostöö ja tegevuse intensiivistamine (kord kvartalis
juhatuse ja nõukogu koosolekud, juhatuse tegevusplaani koostamine).
6.4.3. Uute aktiivsete inimeste kaasamine Küla arendamisse ja sihtasutuse töösse.
INDIKAATORID:
1. Asutajad on aktiivsed.
2. Kolm korda aastas on läbi viidud talgupäevi.
3. Ühisüritused ja konsertid on toimunud.
4. Juhatuse ja nõukogu koosolekud toimuvad igas kvartalis.
5. Juhatuse tegevuse aluseks on tegevusplaan.
6. Küla arendamisega tegelevate inimeste arv on suurenenud.
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7. TEGEVUSKAVA
1. Strateegiline eesmärk: Küla loomise taktikaline ja strateegiline planeerimine
Eesmärk: Küla loomiseks välja töötada loogiline ressursside vajaduse ja kasutamise kava.
Nr.

Tegevus

1.1 Välja töötada Küla terviklik kontseptsioon
ja identiteet (sh. külas pakutavad teenused).
1.2 Välja töötada Küla finants- ja tegevusplaan
küla rajamise perioodiks
1.3 Välja töötada Küla finants- ja tegevusplaan
küla ehitusjärgse kasutamise perioodiks
1.4 Koostada finants- ja tegevusplaanist lähtuv
tegevuste läbiviimise ajagraafik.

2014

2015

x

x

2016

2017

2018

2019

2020

SA-l on loodud Küla arendamise
selge kontseptsioon.

Finantsallikas: omavahendid
x

x

Olemas on finants- ja
tegevusplaan ehitusperioodiks.

Finantsallikas: omavahendid
x

x

x

Olemas on finants- ja
tegevusplaan ehitusjärgseks
perioodiks.

Finantsallikas: omavahendid
x

x

Indikaator

x

Finants- ja tegevusplaan on
varustatud ajagraafikuga.

Finantsallikas: omavahendid

2. Strateegiline eesmärk: Rahaliste vahendite leidmine Küla rajamiseks
Eesmärk: Suurendada SA tulubaasi, kasutades maksimaalselt olemasolevaid riiklikke jm. võimalusi.
Nr.

Tegevus

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Indikaator

x
x
x
2.1 Annetuste jätkuv kogumine, mis on
suunatud suuremate arendusprojektide
omafinantseeringu katmiseks.
Finantsallikas: omavahendid

x

x

x

x

Annetuste maht võimaldab katta
arendusprojektide
omafinantseeringut.

2.2 EL Struktuurivahendite kasutuselevõtmine.

x

x

x

x

Projektide
arv,
mida
on
rahastanud EL struktuurifondid

x

x

Finantsallikas: omavahendid ja arendusprogrammid

2.3 EK poolste finantstoetuse taotlemine.

x

x

x

x

x

x

Projektide
arv,
mida
on
rahastanud Euroopa Komisjon

Finantsallikas: omavahendid ja arendusprogrammid
2.4 Sihtpöördumised suurte ettevõtete
erarahastajate (sh. välismaiste) poole.
2.5 Toetuste taotlemine muudest
(Norra finantsmehhanism jt.).

ja

x

x

x

x

x

x

x

Edukate pöördumiste arv

x

x

x

x

Projektide arv

Finantsallikas: omavahendid

allikatest

x

x

Finantsallikas: omavahendid ja arendusprogrammid

x
x
x
2.6 Strateegilist eesmärgi toetav tegevus:
siseriikliku- ja rahvusvahelise koostöö
arendamine riiklike ja ühiskondlikke Finantsallikas: omavahendid
organisatsioonide,
äriühingute
ning
eraisikutega.

x

x

x

x

Strateegiliste koostööpartnerite
arv on suurenenud.

x
x
x
2.7 Strateegilist eesmärgi toetav tegevus:
ühiskonna teavitamine läbi meedia
intellekti- ja psüühikahäiretega inimeste Finantsallikas: omavahendid
probleemidest.

x

x

x

x

Meediakajastuste arv.

2018

2019

2020

3. Strateegiline eesmärk: Küla väljaehitamine
Eesmärk: Küla ehitus toimub plaanipäraselt ning kvaliteetselt
Nr.

Tegevus

3.1 Ehitiste projektdokumentatsiooni loomine

2014

2015

2016

2017

x

x

x

x

Ehitiste projektdokumentatsioon
on valmis

Finantsallikas: arendusprogrammid
3.2 Kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon,
x
x
x
elekter) rajamine
Finantsallikas: arendusprogrammid
3.3 Rehabilitatsiooni ja päevakeskuse rajamine

x
Finantsallikas: arendusprogrammid
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Indikaator

Kommunikatsioponid on välja
arendatud
x

x

Rehabilitatsiooni- ja päevakeskus
on valmis

3.4 Peremajade ehitamine

x

x

x

Peremajad on valmis

Finantsallikas: arendusprogrammid
3.5 Töökodade ehitamine tegeluste ning
elukestva ja kutseõppe jaoks.

x

x

x

x

Töökojad on valmis

Finantsallikas: arendusprojektid

4. Strateegiline eesmärk: Asutajate ja meeskonna motivatsiooni hoidmine ja tõstmine
Eesmärk: Motiveerida asutajaliikmeid tegevust jätkama ning tuua meeskonda uusi aktiivseid inimesi (suurendada meeskonda)
Nr.

Tegevus

2017

2018

2019

4.1 Asutajate aktiivsuse ja motivatsiooni
x
x
x
tõstmine: asutajaliikmete talgupäevad 3 Finantsallikas: omavahendid
korda aastas

x

x

x

x

Talgupäevad toimuvad

4.2 Asutajate aktiivsuse ja motivatsiooni
tõstmine: kord aastas korraldada asutajate
ühisüritused koos lastega)

x

x

x

x

Kord aastas toimub lastega
ühisüritus.

x

x

x

x

Aastas korraldatakse kaks
kontserdit.

4.4 Juhatuse ja nõukogu koostöö ja tegevuse
x
x
x
intensiivistamine (kord kvartalis juhatuse ja Finantsallikas: omavahendid
nõukogu
koosolekud,
juhatuse
tegevusplaani koostamine).

x

x

x

x

Juhatuse ja nõukogu koosolekud
toimuvad igas kvartalis, kokku
on pandud juhatuse
tegevusplaan.

4.5

x

x

x

x

Küla arendamisega tegelevate
inimeste arv on suurenenud

4.3 Asutajate aktiivsuse ja motivatsiooni
tõstmine: kaks korda aastas toimuvad
kontserdid

Uute aktiivsete inimeste kaasamine Küla
arendamisse ja sihtasutuse töösse.

2014

x

2015

x

2016

x

2020 Indikaator

Finantsallikas: omavahendid
x

x

x

Finantsallikas: omavahendid

x

x

x

Finantsallikas: omavahendid
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8. KÜLA ARENGUKAVA ELLUVIIMINE
Maarja Päikesekodu rajamise kulgu jälgib ja kontrollib selleks volitatud nõukogu.
Esitatud seire tulemused vaatab läbi kvartaalselt kokkutulev nõukogu ja vähemalt korra aastas
asutajate üldkoosolek.
Arengustrateegia täitmise hindamise aluseks on:
1) strateegias määratletud indikaatorid ja tähtajad;
2) tegevuste toimumine.

LISAD
1. Põhikiri ja visioon
2. Küla eskiisplaan ja detailplaneering
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