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AKÜ STRATEEGIA 2012-2015   

 
Strateegia eesmärk on arendada organisatsiooni kaardistades hetkeolukorda ning määratledes 
tegevuse eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused koos mõõdikutega. 
 
Oma tegevustes arvestab AKÜ järgmiste kokkulepetega:  

 ÜRO aastatuhande arengueesmärgid 

 Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2011-2015 

 Euroopa arengukonsensus 

 Euroopa konsensus arengupoliitikas: arenguhariduse ja arengualase teadlikkuse tõstmise 
tähtsus 

 Maailmahariduse arengusuunad Eestis 2011-2015 

 Vabaühenduste konsensus: vabaühenduste arengukoostöö tõhususe raamistik 

 Vabaühenduste eetikakoodeks 

 Kaasamise hea tava 
 
Strateegia raames peetakse AKÜ all silmas nii liikmeid, tegevbürood kui ka nõukogu. 
 
Tähtsaimad partnerid: 

1. Välisministeerium – arengukoostööpoliitika kujundaja ja läbi viija. Oluline rahastaja, 
koostööpartner eestkostetegevusel, teavitustegevusel 

2. CONCORD – Arengukoostööpoliitika mõjutaja Eroopa Liidu tasandil. Oluline partner 
eestkostetegevusel 

3. EMSL -  Kodanikuühiskonna tegutsemise üldise kliima kujundaja Eestis, tegevuskeskkonna 
suunaja ja mõjutaja Eestis 

 
Strateegia rakendamise tegevuskava kinnitatakse igal aastal AKÜ üldkoosoleku poolt. 
 
 

MISSIOON 
AKÜ missioon on kaasata Eesti avalikkust, organisatsioone ning riiki võtma aktiivset rolli 
arengukoostöös ja globaalses solidaarsuses ning aidata kaasa vaesuse vähendamisele ja inimarengu 
edendamisele. 

VISIOON 
AKÜ on professionaalne, aktiivne ja tunnustatud arengukoostöö ning humanitaarabi vallas 
tegutsevate vabaühenduste võrgustik Eestis, mis tegutseb arengukoostöö ja maailmahariduse 
valdkonnas kompetentsi hoidjana, koostöö arendajana, teabe vahendajana ning Eesti ja EL poliitikate 
hindaja ja mõjutajana.  
 

 

http://www.terveilm.net/?id=9&tag=12
http://www.terveilm.net/files/462_TK_arengukava_2011-2015.pdf
http://www.terveilm.net/files/328_eu_consensus_en.pdf
http://www.terveilm.net/files/320_CONSENSUS_ET.pdf
http://www.terveilm.net/files/320_CONSENSUS_ET.pdf
http://www.terveilm.net/?id=302
http://www.cso-effectiveness.org/-global-report,052-.html
http://www.ngo.ee/eetikakoodeks
http://www.siseministeerium.ee/16792/
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STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTAKS 2015 

 

EESMÄRK 1: AKÜ on tunnustatud partner arengukoostöö poliitika 
kujundamisel ja elluviimisel 
 
Sihtrühmad – organisatsioonid, kellele AKÜ tegevus on suunatud ja / või keda mõjutada, kaasata 
soovitakse, organisatsioonid, kellele AKÜ oma tegevusega kasulik saab olla ning keda AKÜ vajab oma 
eesmärkide saavutamiseks.  

1. Välisministeerium 
2. Riigikogu komisjonid ja fraktsioonid 
3. Erakonnad 
4. ministeeriumid 
5. valitsus 
6. kohalikud omavalitsused 
7. Euroopa Komisjon 
8. Eesti saadikud Euroopa Parlamendis 
9. vabaühendused 
10. meedia 

 
 

 ALAEESMÄRK MÕÕDIK 

1 AKÜ on kaasatud Eesti ja Euroopa 
Liidu arengukoostöö poliitikate 
kujundamisse  

1) AKÜ seisukohtadega arvestatakse. 
2) AKÜ hinnang oma tegevusele. Partnerite hinnang 

tegevusele 
 

2 AKÜ eestkoste on strateegiline ja 
näitab initsiatiivi (algatav 
eestkoste) 

1) Esitatud seisukohtadega arvestamine / mittearvestamine 
2) Alagatatud protsesside edukus 

3 AKÜ on oma seisukohtades 
iseseisev ja püüdleb sõltumatuse 
poole rahastajatest 

1) Rahastusmuster (rahastajate osakaal koguportfellist) 
2)  Seisukohad kujunevad liikmete koostöös ja nende 

huvidest lähtuvalt. 
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EESMÄRK 2: AKÜ on tõhus maailmahariduse koordineerija ja teostaja Eestis 
ning arengukoostööst avalikkuse teavitaja 
 
Sihtrühmad 

1. õpilased 
2. õpetajad 
3. noorsootöötajad 
4. laiem avalikkus 
5. kodanikuühendused 
6. kohalikud omavalitsused 
7.  ajakirjanikud 
8. maailmaharidusega tegelevad riigiametnikud 

 

 KONKREETNE EESMÄRK MÕÕDIK 

1 Sidusrühmade koostöö toimib ja on 
tulemuslik 

1) MH arengusuundade paberi tegevuskava täitmise 
hinnang 

2 On välja kujunenud 
traditsioonilised ühis-ettevõtmised 

1) Organisatsioonide, osalejate tagasiside 

3 Erinevate sihtrühmade teadlikkus 
arengukoostööst tõuseb ning 
suhtumine muutub positiivsemas 
suunas 

1) Üritustel osalenute tagasiside 
2) Avalikkuse suhtumine arengukoostöösse.  
 

 
 

EESMÄRK 3: AKÜ liikmete koostöö on aktiivne ja professionaalne ning selle 
toimimiseks on tagatud vajalikud vahendid 
 
Sihtrühmad 

1. AKÜ liikmed 
2. AKÜ töörühmad 
3. AKÜ tegevbüroo 
4. Teised kodanikuühendused 

 

 KONKREETNE EESMÄRK MÕÕDIK 

1 AKÜ sisekommunikatsioon on 
õigeaegne, kättesaadav, arusaadav 
ja asjakohane 

1) Liikmete ja tegevbüroo hinnang 
 

2 AKÜ kompetents laieneb 1) AKÜ hinnang oma kompetentsidele 

3 AKÜ liikmeskonna oskused ja 
teadmised arengukoostöö teemal 
suurenevad  

1) Üritustel osalenute tagasiside 

4 Tegevbüroo rahastus on piisav ja 
mitmekesine missiooni 
kvaliteetseks elluviimiseks 

1) Rahalised vahendid võimaldavad seatud eesmärke ellu 
viia 

2) Finantsriskid on hajutatud võimalikult paljude 
rahastusallikate kasutamisega 

5 AKÜ liikmed osalevad aktiivselt 
organisatsiooni ühiste 
seisukohtade kujundamisel 

1) Töörühmade esitatud seisukohad, hinnang tehtud tööle. 
2) Töörühmades osalenute arv 
3) Töörühmade kohtumiste regulaarsus 

 


