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1. Sissejuhatus  

Käesolev arengukava on dokument, mis määrab MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing (edaspidi 
IHIÜ või ühing) arengu põhisuunad ja ülesanded aastateks 2014-2017. Arengukavas 
esitatakse sellele perioodile vastav tegevuskava ja arengukava uuendamise kord. Ühingu 
arengu eelduseks on juhatuse, ühingu liikmete ja ühiskonna koostöö parendamine ja 
kaasajastamine. 
 
Arengukava koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, võrdsete võimaluste 
põhimõtetest, erivajadustega inimeste olukorrast Eestis ja samuti ühingu põhimäärusest, 
senisest tegevusest ning sise- ja välishindamise analüüsist. Arengukava esmakordsel 
koostamisel 2009. aastal arvestati avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekutega, mille alusel 
püstitati ülesanded ja töötati välja tegevuskava. 2013. aastal kaasajastati ühingu arengukava 
ning vaadati üle varasemalt püstitatud ülesanded ja tegevuskava. Uuendatud arengukava 
kinnitati 2013. aasta detsembris ühingu üldkoosoleku poolt. 
 
Erivajadustega inimesed on ühiskonnas sageli mitmeti tõrjutud. Seda ühiskonnas 
aastakümnetega kujunenud hoiakute tõttu, kuid samuti ühiskonnas puuduva selguse tõttu 
erivajadusega inimeste probleemidest, vajadustest ja võimalustest. Nende ühiskonnale 
teadvustamine muudaks üldist arvamust ning soodustaks erivajadustega inimeste 
probleemidele lahenduste leidmist ja erivajadustega inimeste valutumat ühiskonda 
integreerumist. 
 
Ühing lähtub oma igapäevases tegevuses vabaühenduste poolt 2002. aastal vastu võetud 
eetikakoodeksist väärtustades ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, 
koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsedes nendest väärtutest 
lähtuvalt. Viide vabaühenduste eetikakoodeksile asub ühingu kodulehel aadressiga 
www.idaharjuinvayhing.ee .  
 
 

2. Missioon 
MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing missiooniks on puuetega inimeste ühiskonda integreerimine, 
teadmiste ja oskuste andmine puudega ja ühiskonnaeluga toimetulekuks, huvitegevuse 
pakkumine, suhtlemis- ja tunnustusvajaduse rahuldamine. 
 
 

3. Visoon 
MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing esindab erivajadustega inimeste huve riigi ja omavalitsuse ees, 
kaitseb oma liikmete inimõigusi inimväärsele elule, tuues puuetega inimesed aktiivse 
tegevuse kaudu kodudest välja.  
 
 

4. Ühingu üldandmed 
4.1. Ajalugu 

MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing (lühendatult IHIÜ) on erivajadustega inimesi ühendav 
institutsioon, mis loodi 1994. aastal eesmärgiga kaasata erivajadusega inimesi aktiivsemalt 
ühiskonnaellu, luues selleks võimalusi läbi organiseeritud ühistegevuse ja tugiteenuste 
osutamise.  
 



MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing arengukava aastateks 2014 - 2017 

3 

IHIÜ loomise soovi tingis vajadus tuua puuetega inimesed tagasi ühiskonnaellu, toetada neid 
moraalselt, tõsta nende enesekindlust, neid motiveerida ja aktiveerida, julgustada muutma 
oma arusaamu ja puudekeskset suhtumist endasse kui inimesesse, kes ei suuda ega saa enam 
täisväärtuslikku elu elada. IHIÜ on erivajadustega inimeste kooskäimise ja suhtlemise, 
ühistegevuse, murepunktidele jõudumööda lahenduste leidmise ja ühingu liikmete moraalse 
toetamise koht.  
 

4.2. Asukoht 
Ida-Harjumaa Invaühingu keskus asub hea juurdepääsuga Kuusalu alevikus, mis omakorda 
asub Tallinn - Narva maantee ääres. Kuusalus asuvad ümbruskonna suurimad ja tähtsamad 
kauplused, tervisekeskus, kirik, lasteaed, kool, spordikeskus, ujula, postkontor, rahvamaja, 
konstaablipunkt. Alevikku läbivad kümned bussiliinid, mistõttu on erivajadustega inimestel 
soovi korral muude toimingute kõrval lihtne läbi astuda ühingu keskusest Kuusalu peatänaval 
aleviku keskel.  
 

4.3. Liikmed  
Ida-Harjumaa Invaühingul oli 2013. aasta 1. novembri seisuga 107 liiget, neist ligikaudu 65 
aktiivsed kaasalööjad. Liikmeskonna moodustavad puuetega inimesed, kelle hulgas on palju 
võimekaid, kuid eneseusu kaotanud või muudel põhjustel seni aktiivsest tegevusest eemale 
jäänud või omaette hoidvaid inimesi; puuetega inimeste hooldajad, puuetega laste vanemad ja 
toetajaliikmed.  
 

4.4. Juhtorgan 
Ühingul on kolme- kuni viieliikmeline juhatus, kes kirjutab ühingu tegevuse finantseerimiseks 
vajalikke projekte, on heades suhetes kohaliku omavalitsusega, loob vajalikke kontakte teiste 
ühingutega, sponsoritega ja kaasab oma tegevusesse aktiivseid ühingu liikmeid. Juhatuse 
laiendatud koosolekutel osaleb aktiiv. Aktiivi kaasatakse lisaks ühingu juhatuse liikmetele ka 
teisi aktiivseid inimesi ühingust ja väljaspoolt ühingut. Juhatus annab ühingu liikmetele oma 
tegevusest pidevalt aru meili teel, kodulehel ja vähemalt kord aastas toimuval üldkoosolekul.  
 

4.5. Toetajad ja koostöö 
Ühingul on sõbralikud kontaktid ja hea koostöö sponsorite, Läänemaa Invaühingu, Kose 
Erivajadustega inimeste Koja ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojaga, Järvamaa 
Liikumispuuetega Inimeste Seltsi, Kehra Koostöökoja puuetega inimeste sektsiooniga, Võru 
Ratastooliklubiga ning teiste asutuste ja organisatsioonidega. Ühingut seovad teiste samas 
valdkonnas tegutsevate invaühingutega paljud ühised ettevõtmised. 
 
Ühingul on samuti hea koostöö kohalike omavalitsustega, EELK Kuusalu Laurentsiuse 
koguduse, EEKBL Valkla Baptistikoguduse, MTÜga Eesti Omastehooldus, Kuusalu valla 
mittetulundusühingute ümarlauaga ja oma katusorganisatsioonidega, milleks on Harjumaa 
Puuetega Inimeste Nõukoda, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit ja Eesti Invaspordi Liit.  
 
Ühing on korduvalt kogenud Kuusalu vallavalitsuse mõistvat ja toetavat suhtumist. 
Võimaluse korral toetab vald ühingut toetanud ka rahaliselt. Ühingut on varasemalt toetanud 
OÜ Kuusalu Soojus, OÜ Maxiteam, OÜ Hirveli, OÜ Remedia, SA Kuusalu Almakeskus, OÜ 
Tehomet Baltic. Eraisikud on annetanud ühingu ürituste toetuseks raha, neist osa 
anonüümselt. Sellest võib järeldada, et ühingu tegevust on märgatud ka väljaspoolt ning 
ühingu töö on olnud edukas ja usutakse selle tegevuse jätkamise vajalikkusesse.  
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Toetajateringi laiendamiseks kasjatab ühing oma tegemisi ajakirjanduses ja kodulehel 
aadressiga www.idaharjuinvayhing.ee , suheldes külaseltsidega ja kasutades ühingu liikmete 
isiklikke kontakte.  
 
Ühingu liikmete panus ühingu töösse väljandub peamiselt selles, et kõigil ühingu liikmetel on 
võimalus lüüa kaasa ühingu ettevõtmistes organisaatori ja osalejana, rääkida kaasa ning teha 
ettepanekuid ühingu tegevuse paremaks korraldamiseks. Ühingu liikmeid motiveerivad ühised 
ettevõtmised, rõõm tehtust, võimalus ja põhjus kodust välja tulla, omavahel suhelda, koos 
tegitseda ühise eemärgi nimel, oma suutlikkuse, võimekuse ja võimaluste tunnetamine ning 
teiste liikmete tunnustus. Arvestades asjaoluga, et IHIÜ tegutseb territoriaalselt suures 
piirkonnas, on oluline, et ürituste korraldamisel on transpordiga võimaluse korral abiks olnud 
paljud ühingu liikmete pered ja toetajaliikmed.  
 

4.6. Ühingu tegevuse märksõnad 
Ühingu tegevust iseloomustavad peamiselt järgmised märksõnad: 

a) Pikaajalised traditsioonid. Ühised ettevõtmised (ekskursioonid, ühiskülastused), 
sünnipäevade tähistamine, sünnipäevaõnnitlused kodulehel ja õnnitluskaart koju, 
jõululõunad, aktiivsete liikmete, edukate invasportlaste ja mälumängurite pidulik 
tunnustamine.  

b) Uuendusmeelsus. Ühingu liikmed käivad  ajaga kaasas, haarates kinni uutest ideedest 
ja kasutades ära uued võimalused. 

c) Aktiivsus finantstoetuste taotlemisel ja projektide kirjutamisel. Ühingu juhatus 
otsib aktiivselt võimalusi ühingu tegevuse finantseerimiseks. Ajavahemikul 2006 kuni 
2013 on kirjutatud kokku 33 projektide kaasrahastamise taotlust, mis on esitatud 
Hasartmängumaksu Nõukogule, Kohaliku Omaalgatuse programmi, Vabaühenduste 
Fondi ja LEADER programmi. Neist on rahastuse saanud 16 taotlust, lisaks veel 
projektide kaasarahastamisel kasutatud Kuusalu Vallavalitsuse ja Harjumaa Puuetega 
Inimeste Nõukoja poolne iga-aastast toetust.  

 
4.7. Logo ja koduleht 

Ühing kasutab oma liikme poolt joonistatud ja kujundatud logo (vt käesoleva arengukava 
tiitellehte). Logol on kujutatud kollane päike ja sinised merelained. Päike ja päikesekiired 
sümboliseerivad ühingu liikmete sõbralikkust ja soojust, mida jagatakse julgustuseks ja 
kinnituseks üksteisele ning ümbritsevale kogukonnale. Päikese soojusega kaasneb ka valgus. 
Ühing korraldab teadmiste ja kogemuste jagamist puuetega inimestele ja nende lähedastele 
elus paremaks toimetulekuks ning nende kaasamiseks igapäevasesesse ühiskondlikku ellu. 
Merelained sümboliseerivad üheskoos tegutsemise jõudu ning sellega kaasnevaid võimalusi, 
mida üksikud veetilgad suudavad hulgana koos korda saata. Samuti viitavad merelained 
ühingu territoriaalsele paiknemisele Ida-Harjumaal Põhja-Eesti rannikul Läänemere kaldal.  
 
Ühingu kasutab virtuaalset kodulehte, mis asub aadressil www.idaharjuinvayhing.ee . 
Tegemist on meeldivalt kujundatud ja lihtsalt kasutatava kodulehega, millel on põhjalikult 
esitatud ühingut puudutav informatsioon. Kodulehelt leiab muuhulgas täieliku ülevaate 
ühingu tegevusest ja juhatuse tööst. Kodulehel on kajastatud uudised, üritused, koolitused, 
ühingu tegevuse kajastamine meedias, fotoalbumid, ülevaade rahastamise taotlustest ja 
sponsoritest, aruanded koos koosolekute protokollidega. Lisaks on kodulehel ühingu 
kontaktid, põhikiri ja arengukava. Kodulehte uuendatakse pidevalt ühingu juhatuse poolt.  
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4.8. Ühingu fotoarhiiv 
Ühingu kodulehel www.idaharjuinvayhing.ee on fotoalbum, kus on kajastatud kõiki ühingu 
tegemisi (näiteks ekskursioon-väljasõidud Eestimaa erinevatesse kaunitesse paikadesse, süsta- 
ja paadimatkad, langevarjuhüpped, jalgrattamatkad, portselani- ja klaasimaalijad, 
rehabilitatsioonilaagrid, spordivõistlused, sünni- ja teiste tähtsate päevade tähistamine, 
üldkoosolekud, jne). Iga osavõtja võib kodulehte külastades meenutada koos veedetud hetki ja 
saada innustust uuteks tegemisteks. Ühingu aktiivsete liikmete osavõttu erinevatest 
sündmustest pildistab tavaliselt samaaegselt mitu ühingu liiget. Fotoarhiiv on kodulehel 
kättesaadav igale soovijale.  
 

4.9. Ühingu tegevuse kajastamine avalikkuses 
Ühingu töö ja liikmete tegevus on leidnud ja leiab pidevat kajastamist kohalikus Ida-Harju 
piirkonna lehes Sõnumitooja, lisaks veel Harju Ekspressis, Õhtulehes, Maalehes, ajakirjas 
Sinuga, ETV saates Puutepunkt ja samanimelises internetiportaalis. Lisaks ürituste ja 
tegevuste kajastamisele on võimalik ühingu kaudu avalikkust teavitada võimalikest 
probleemidest ning kitsaskohtadest sotsiaalvaldkonnas ning esitada omapoolne nägemus 
nende lahendamisest. 
 

4.10. Liikmete informeerimine 
Informatsioon ühingus toimuva kohta ja ajakava on toodud ühingu kodulehel. Interneti 
kasutamise võimaluse puudumisel helistatakse või teavatakse isiklikult ühingu liikmeid 
toimuvatest üritustest telefoni teel. Teated suuremate ettevõtmiste kohta ilmuvad kohalikus 
ajalehes Sõnumitooja. Ühingu tegevusest huvitatud liikmetega on tihedad kontaktid, 
küsimuste tekkimisel saab täiendavat informatsiooni telefoni teel või isiklikest kontaktide 
kaudu ühingu liikmetega. 
 
 

5. Ühingu tegevuse peamine eesmärk 
MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing tegevuse peamiseks eesmärgiks on luua võrdsed võimalused 
kõigile ühiskonna liikmetele ning teadvustada ühiskonnale ja erivajadustega inimestele 
iseseisva elu võimalusi. Võimalikult paljude ühingu liikmete aktiivne kaasamine ühingu 
tegevustesse deviisiga „Tule, vaata, proovi – usu endasse”. Puudega inimene ei tohi jääda 
ühiskonnaelust ja tegevusest eemale.  
 
 

6. Ülesanded 
Lähtuvalt ühingu missioonist, visoonist ja peamisest eesmärgist keskendub ühing aastatel 
2014 kuni 2017 peamiselt alljärgnevate ülesannete täitmisele: 

a) kontaktide ja koostöö edendamine; 
b) uute projektide algatamine ja elluviimine; 
c) tervisliku ja sportliku eluviisi propageerimine; 
d) loodusmatkade korraldamine; 
e) ühistegevuse traditsioonide jätkamine; 
f) osalemine võistlusspordis; 
g) koolitustegevuse korraldamine; 
h) kunstiringi tegevuse jätkamine 
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7. Tegevuskava 
Ülesannete täitmiseks planeerib ühing aastatel 2014 kuni 2017 teostada alljärgnevaid 
tegevusi: 
 

7.1. Kontaktid ja koostöö edendamine 
a) Hoiame jätkuvalt aktiivset ühendust  sponsorite, Läänemaa Invaühingu, Kose 

Erivajadustega inimeste Koja, Valgamaa Puuetega Inimeste Koja, Järvamaa 
Liikumispuuetega Inimeste Seltsi, Võru Ratastooliklubi ja Kehra Koostöökoja 
puuetega inimeste sektsiooniga.  

b) Loome uusi kontakte teiste Eesti regioonide erivajadustega inimeste ühendustega, 
kellega meid seovad ühised probleemid. 

c) Jätkame tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse, koguduste ja oma 
katusorganisatsioonidega: Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja, Eesti 
Liikumispuuetega Inimeste Liidu ja Eesti Invaspordi Liiduga. 

 
7.2. Uute projektide algatamine ja elluviimine 

Uute projektide algatamiseks võtavad ühingu liikmed ja juhatus ette järgmised tegevused: 
a) Võtame osa projektist „Liikumisvabaduse kaardistamine“, et tagada usaldusväärne 

informatsioon ühiskondlike avalike objektide ligipääsetavusest liikumispuudega 
inimestele Ida-Harjumaal. Projekti esimene etapis kaardistame Kuusalu, Kiiu ja Kolga 
aleviku ühiskondlikud hooned. Teises etapis kaardistame Loksa linna ühiskondlikud 
hooned. Kolmandas etapis laieneme  kaardistamisega Kehrasse ja mujale Ida-
Harjumaale. 

b) Sotsiaaltranspordi teenuse käivitamine. Toetuse saamiseks sobivate kaasrahastamise 
programmide avanedes kaalume teenuse osutamiseks ratastooli tõstukiga väikebussi 
soetamist. Rahastamise mittesaamisel kaalume koostöö võimalust teiste asutuste ja 
ettevõtetega.  

c) Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine. Erinevate projektide koostamine ja 
nende esitamine kaasrahastamise saamiseks ühisteks üritusteks Eestis ja välismaal 
asuvate puuetega inimeste koostöö organisatsioonide ja kohalike omavalitsustega.  

d)  Seltsitegevuse, spordi- ja kultuuriüritustega seotud projektide läbiviimine. 
Kaasrahastamise saamiseks taotluste koostamine kunsti- ja sporditarvete soetamiseks 
ning ürituste läbiviimiseks. Ühingu liikmetele soodustingimustel Kuusalu 
Spordikeskuse teenuste saamine.  

e) Ühingu kodulehe kaasajastamine.  Kaasrahastamise taotluse esitamine Riigi 
Infosüsteemide Arenduskeskusele või Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames 
ühingu kodulehe jätkuvaks arendamiseks ja parendamiseks.  

f) Turundusprojekti läbiviimine. Ühingu tegevuse enamaks tutvustamiseks avalikkusele 
ja uute liikmete leidmiseks viia läbi turundusprojekt. 

g) Puuetega inimeste töövõime toetamise projekti läbiviimine. Töövõime reformi 
elluviimiseks Ida-Harjumaal osalise töövõimega inimestele tööharjumuse 
soodustamiseks töökeskuse teenuse käivitamine koostöös kohaliku omavalitsuse ning 
Töötukassaga.  

 
 

7.3. Tervisliku ja sportliku eluviisi propageerimine 
Innustame spordi- ja tervisepäevadel osalemise kaudu inimesi rohkem liikuma.  

a) Merevee soojenedes koos ujumine ja rannas viibimine  
b) Osavõtt tervisespordipäevadest tervisekeskustes - toimumise korral 
c) Osavõtt ELIL suvelaagrist     - kord aastas 



MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing arengukava aastateks 2014 - 2017 

7 

d) Osalemine EIL merespordilaagris Paatsalus  - kord aastas 
e) Osalemine EIL spordilaagris Elvas    - kord aastas 
f) Osalemine HPIN tervisespordipäevadel  - 2 korda aastas: talvine ja suvine 
g) Ujula ühiskülastused     - 2 korda kuus 

 
7.4. Loodusmatkade korraldamine 

Korraldame jõukohaseid loodusmatku, et äratada ühingu erivajadustega liikmetes huvi 
looduses julgema liikumise vastu ja tõsta usku loodusmatkade võimalikkusesse.  
 

a) Jalgrattamatkad Soodla tehisjärve äärde, Oandule ja Kõrvemaale – kord aastas 
b) Jalgrattamatkad ööbimisega telkides   – kord aastas 
c) Jalgratta-rabamatkad      – kord aastas  
d) Jalgsimatk Muuksi–Kahala muinasmaastikul 

 
7.5. Ühistegevuse traditsiooni jätkamine 

Ühistegevuse traditsiooni jätkamiseks korraldame alljärgnevaid tegevusi: 
a) Teatri ja kontsertide ühiskülastused 
b) Muuseumide ühiskülastused 
c) Sünnipäevade tähistamine    – vastavalt vajadusele 
d) Vastlapäeva tähistamine     – kord aastas 
e) Jõululõuna koos aktiivsete liikmete tunnustamisega – kord aastas 

 
7.6. Osalemine võistlusspordis 

Osaleme aktiivselt spordivõistlustel erivajadustega inimestele. 
a) Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistluste raames - kergejõustiku heitealad (kuulitõuge, 

odavise, kettaheide), ratastoolisõit, jooksudistantsid, kaugushüpe; 
b) Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistluste raames - bowling – individuaal- ja 

võistkondlikud võistlused; 
c) Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistluste raames - boccia – individuaal- ja 

võistkondlikud võistlused, saalis ja väljakul; 
d) Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistluste raames - koroona, lauatennis, male, kabe; 
e) Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistluste raames - võistlused ujumises; 
f) Eesti Invaspordi Liidu meistrivõistluste raames – laskmine; 
g) Kuusalu vallasisesed mälumänguvõistlused – vastavalt toimumise ajakavale; 
h) Mälumänguvõistlused suvelaagrite raames – vastavalt toimumise ajakavale 

 
7.7. Koolitustegevuse korraldamine 

Ühingu arengusuutlikkuse tagamiseks korraldame ja soodustame liikmete mitmekülgset 
koolitamist vastavalt võimalustele. Koolitustele on oodatud osalema lisaks ühingu liikmetele 
ka kõik teised huvilised. 

a) Osaleme koolitustel, mida korraldab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus; 
b) Osaleme koolitustel, mida vahendab Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit; 
c) Osaleme koolitustel, mida vahendab Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda; 
d) Osaleme raamatupidamiskoolitustel; 
e) Infopäevade korraldamine Kuusalu vallas koostöös Töötukassa, 

Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja, kohaliku omavalitsusega jt.  
f) Tervisekoolituste organiseerimine ja läbiviimine eesmärgiga õpetada inimesi 

väärtustama oma tervist. Koolituste võimalikeks teemadeks on loengud vabastavast 
hingamisest, harmoonia loomisest endas, ennetusalased vestlusringid liikluskultuuri 
parandamiseks jms. 
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7.8. Kunstiringi tegevuse jätkamine 
Soodustame jätkuvalt huvitegevust. 
g) Portselanimaal      – 2 korda kuus 
h) Savitööd       – kord kuus 
i) Klaasimaal       – kord kuus 

 
 

8. Arengukava täitmise jälgimine ja hindamine 
Arengukava täitmist jälgib ühingu juhatus koos initsiatiivgrupiga. Ülevaate arengukava 
täitmisest annab alljärgnev tabel, kus iga eesmärgi kohta on välja toodud tegevused, mis vaja 
ära teha; nende tegevuste tulemused; indikaatorid, mille abil eesmärgi saavutamist hinnata; 
jälgimise sagedus ehk aeg ning vastutava inimese nimi. See tabel tuleb hiljem arengukavale 
juurde lisada. 
  

Eesmärk Tegevus Tulemus Indikaator Jälgija Aeg 
      
 
Hinnang arengukava elluviimise kohta antakse ühise arutelu tulemusena. Arengukava 
teostumise vahekokkuvõtteid tehakse vähemalt üks kord aastas, ning neid tutvustatakse IHIÜ 
üldkoosolekutel. Parandused viiakse sisse vastavalt vajadusele. 
 



MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing arengukava aastateks 2014 - 2017 

9 

 

9. SWOT analüüs  
Allpoolesitatud SWOT analüüs toob välja IHIÜ seesmised tugevused, nõrkused, ohud ja 
võimalused. Nende edasise analüüsi ehk omavahelise kombineerimise teel on võimalik 
tuletada neli erinevat strateegiat: 

TV: Kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid võimalusi ära kasutada 
VN: Kuidas väliseid võimalusi sisemiste nõrkuste ületamiseks ära kasutada 
TO: Kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid ohte vältida 
NO: Kuidas vähendada sisemisi nõrkusi ja vältida väliseid ohte 

Tugevused  Nõrkused  
� Motiveeritud juhatus 
� teotahteline aktiiv 
� ühised eesmärgid 
� pikaajalised traditsioonid 
� uuendusmeelsus 
� hea asukoht  
� oma koduleht ja logo 
� hea infovahetus 
� tugevad invasportlased 
�  tugevad mälumängurid 
� hea side koostööpartneritega (vald, 

HPIN, ELIL, EIL, AK) 
� eraisikutest annetajad 
� koolitatud liikmed 
� tasuta või vähese tasu (2 €) eest 

huviringid 
� pidev avalikkuse teavitamine oma 

tegevusest 
� liikmete õnnitlemine tähtpäevadel 
� liikmete tegevuse tunnustamine. 

� Juhatus väsib 
� erimeelsused juhatuses 
� aktiiv väsib 
� kõiki potentsiaalselt võimekaid 

liikmeid ei suudeta kaasata ega nende 
potentsiaali ära kasutada 

� ajanappus 
� suurte vahemaade tõttu tekkivad 

transpordiprobleemid 
� materiaalsete ressursside nappus 
� ruumipuudus 
� motivatsiooni vähenemine 
� väikesearvuline juhatus 
� ebaühtlaselt jagatud ülesanded või 

ülesannete jagamise võimalus tegijate 
vähesuse tõttu puudub 

� liikmete kompetentsid on 
kaardistamata 

� liikmete vähene usk oma võimetesse. 
 

Võimalused  Ohud  
� Fondidest rahastajate leidmine 
� koolitustel osalemine 
� toetajateringi laiendamine 
� sidemete loomine poliitikutega 
� liikmete kompetentsi kaardistamine  
� uute koostööpartnerite leidmine 

Eestis ja välismaal 
� rahataotlusprojektide kirjutamine 
� koostöö kirikukogudustega 
� Almakeskuse (sotsiaalkeskuse) hoone 

renoveerimisega kaasnev 
ruumipuuduse vähenemine 

� invaühing kui survegrupp 
� mitmetasandiline koostöö  
� jätkub tihe koostöö kõigi 
      partnerite ja toetajaliikmetega 
� kasutatakse ära finantsprojektidest ja 

koolitustest tulenevad võimalused. 

� Majanduslangusest tingitud 
majanduslike probleemide tekkimine, 
mis mõjuvad pidurdavalt ühingu ja 
ühingu ja selle liikmete tegevusele 

� lükkub edasi sotsiaalkeskuse 
renoveerimine, mis jätab liikmed ilma 
ühistegevuseks väga vajalikust 
pinnast 

� majanduslanguse tõttu väheneb 
koostöö partnerite ja 
toetajaliikmetega  

� kasutatakse ära vaid osa 
finantsprojektidest ja koolitustest 
tulenevatest võimalustest.  

 


