
Tööriistu vabaühenduste tegevuskeskkonna analüüsiks 
 

Ülesanne 1: Trendide mõju sinu organisatsioonile 

 

Palun võta selle harjutuse tegemiseks umbes 30-40 min aega ja kaasa oma töötajad ning 

võimalusel ka juhatus/nõukogu. 

Kui sul on vähem aega, vali ainult üks või kaks trendi, mis on sinu ühenduse seisukohast 

kõige tähtsamad ja tee see harjutus ainult nende põhjal läbi. 

 

Trend 

Millised 

võimalused* minu 

organisatsioonile 

siin avanevad? 

Milliste takistuste* ja 

väljakutsetega me 

peame arvestama? 

Millised on 

tegevused, mis 

aitavad takistusi 

ületada ja 

võimalusi ära 

kasutada? 

Vabaühenduste rolli 

suurenemine 

kohalike ja 

globaalsete 

probleemide 

lahendamisel  

 

 

 
 

  

Vabaühenduste 

poolt teenuste 

osutamise 

suurenemine  

 

 

 

 

 

   

Sotsiaalse ja 

keskkondliku 

vastutustundlikkuse 

tõus ning sotsiaalse 

innovatsiooni 

soodustamine  

 

 

 

   

* Võimaluste ja takistuste puhul võiksid arvestada umbes kahe-kolme aastaga ja mõelda eelkõige sellele, mida oma organisatsiooni 

plaanides peaksid muutma. 



Ülesanne 2: Ühenduse tegevuse läbipaistvuse hindamine  

 

Mõtle, millised on need ühiskondlikud grupid, institutsioonid või organisatsioonid, 

kellele Su ühendus peaks oma tegevusest aru andma (näitama ühenduse suutlikkust). 

Mis teemal annan aru? Kellele annan aru?
1
 Kuidas (millise kanali 

abil) annan aru?
2
    

1.   

2.   

…   

   
1
 Organisatsiooni, institutsiooni, ühiskondliku grupi vms nimetus 

2
 Nt majandusaasta-aruanne, uudiskiri, infolist, meedia, koduleht jms 

 

 

Ülesanne 3: Ühenduse mõju hindamine1 

Mõtle, milline on sinu ühenduse tegevuse tulemuslikkus ja mõju. Selleks vali välja üks 

valdkond, milles sinu organisatsioon positiivset mõju loob. See võib olla valdkond, mida 

ise juhid, mis on sulle kõige hingelähedasem või organisatsiooni jaoks strateegiliselt 

olulisim.  

 Kirjutan siia kogu 

tõendusmaterjali oma mõju 

kohta (numbrid, näited 

lugudest) 

Kõige tugevam tõend 

(argument) oma mõju kohta 

Milles seisneb vajadus
1
 

positiivse muutuse loomiseks 

minu kogukonnas või 

ühiskonnas laiemalt? 

  

Mille järgi saan aru, et tänu 

minu pingutustele on 

positiivne muutus toimunud? 

  

1
 Probleem, mis vajab lahendamist ja millele su organisatsiooni tegevus suunatud on 

2 
Eesmärk, mida sa oma organisatsiooni tegevuse abil selles valdkonnas saavutada soovid.  

 

  

                                                           
1
 Sellise ülesande oma ühenduse mõju hindamiseks pakkus Jaan Aps 2013.a EMSLi suvekoolis 



Ülesanne 4: Uute teenuste väljatöötamine 

Mõelge, milliseid teenuseid võiks arendada, kellega koos, mis ressursi abil. 

Kirjelda, mis on see 

probleem või 

sihtrühma vajadus, 

millele seni pole head 

lahendust leitud. 

Mida Sinu ühendus 

saab teha – millist 

lahendust pakute? 

Millised on selle 

probleemi 

lahendamiseks 

vajalikud 

ressursid (s.h 

teadmised, 

kogemused, raha) 

Kes on need osapooled, 

partnerid, kelle panus 

probleemi 

lahendamiseks on 

vajalik – et teenus 

oleks terviklik ja 

milline on nende roll? 

    

  

  

 


