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MTÜ VVV - Võrdsed Võimalused Võrdselt

Missioon: edendada võrdseid võimalusi aktiivseks ja 
igakülgseks kaasatuseks oma kohalikku kogukonda ja 
ühiskonda laiemalt üksikvanemate perekondadele

Plaanitud tulemused hooajal 2013-2014:
1) Meelelahutuslike perepäevade korraldamine iga kuu esimesel 
laupäeval, mida sponsoreerib kohalik pagaritöökoda
2) Tööharjutused töötutele üksikvanematele (erialad: juuste 
lõikamine, büroojuhtimine)
3) Toetuse vahendamine oma kõigi liikmete laste sünnipäevade 
korraldamiseks, mida sponsoreerib sõpruskogudus Norrast 
(ruumide rent, toitlustus, kloun või muinasjutuvestja)

Tegevustoetuse taotlus: Sinu küsimused 
seoses selle MTÜ poolt loodava muutusega?
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Kuidas seada sihte, 
mis on muutuse loomisel  

tõepoolest abiks?

© Jaan Aps 2013



Mis on meie mõju?

Muutus paremuse poole, 
mille loomiseks oleme 

peale vastava eesmärgi seadmist 
teadlikult tegutsenud
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Kui tahame rääkida oma kogukonna 
sügavalt positiivselt mõjutamisest, 
peamegi rääkima mõjust lisaks...

Üldisele jutule
(missioon)

Tegevustele 
ja väljunditele 

 

Kvaliteedile

Üksikjuhtumitele

Lühiajalisele 
õnnestumisele
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Harjutus 1.1: sihtrühma liikme ankeet

 

Vali oma kõige olulisema 
tegevusvaldkonna kõige 
olulisema sihtrühma üks 

konkreetne liige

Kui tegeled 
inimestega: 

just tema ellu soovid 
muutust tuua

Kui valdkonnaks avalik ruum, 
keskkonnakaitse, loomad vms: 
selle inimese käitumise muutus 
aitab Sul otseselt muutust luua



Harjutus 1.2: mis toimub praegu?

 
Sihtrühma liikme mulle 

ebasoovitav olukord

Materiaalne

Füüsiline tervis

Vaimne tervis

Käitumine

Juba praegu

Risk tuleviku jaoks

Tekkinud 
tema suhtes

Tekitatud 
tema poolt

Kuidas olukorra kohta usaldatavat infot hangin?



Harjutus 1.2: kuhu tahan jõuda?

 
Sihtrühma liikme uus, 

mulle soovitav olukord

Vähenes?

Suurenes?

Enam pole

Nüüd on

Tekkinud 
tema suhtes

Tekitatud 
tema poolt

Kuidas muutust enda ja teiste jaoks tõestan?



Harjutus 1.2: „suur pilt“

Sihtrühma liikme 
soovitud olukord

Tulemused

Tegevused Väljundid

Sihtrühma liikme 
ebasoovitav olukord
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Harjutus 2: mentorlus, täpsustavad 
küsimused

1. Ebasoovitav olukord

2. Soovitud olukord

3. Tegevused

4. Tegevuste põhjendus



Harjutus 3: Mis minu poolt loodavat muutust 
iseloomustab?

1. Mõju sügavus
– Õrn
– Leebe
– Mõõdukas 
– Tugev

2. Mõjutatud sihtrühma liikmete arv

3. Mõju ulatus



Kommunikatsioon















www.sev.ee/m6ju
 

















Oma kogukondliku algatuse mõju 
sõnastamine ja hindamine

Kogukondlik 
vajadus

Meie mõju

Tulemused

Väljundid

Tegevused

Indikaatorid:
* algtase
* sihttase
* ajaperiood

Andmed:
* kaardistus
* kogumine
* analüüs

Tulemuste 
kasutamine:
* arendus     
* kommuni-
katsioon





AITÄH!

jaan@storiesforimpact.com
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