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Vabaühenduste roll ühiskonnas

Vabaühendustel on ühiskonnas täita mitu olulist rolli:
• kogukonna tugevdaja – hea tunde, õlg-õla tunde tekitaja
• kogukonnas, ühiskonnas valitsevate probleemide märkaja – „häirekella lööja“
• probleemidest informeerija – „vahemees“ eraisiku ja avaliku sektori vahel
• eraisiku, kogukonna huvide eest seisja – huvikaitse, eestkostja
• ekspert partnerluses avaliku sektoriga – analüüsiks vajaliku andmestiku vahendaja/ 

haldaja, parima praktika hindaja
• teenuseosutaja – sihtrühmale, kogukonnale, avalikule sektorile
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Probleemide märkamine ja laste huvide eest seismine
• üleriigiline liikmesorganisatsioonide ja spetsialistide võrgustik 
• laialdane siseriiklik lapse õiguste alane teavitustöö ja laste väärkohtlemise 

ennetamine
• rahvusvahelise koostöö kaudu oskusteabe hankimine ja „maale toomine“

Avaliku sektori toetamine seadusloome
• 1991 ühines Eesti LÕKiga
• 1992 Riigikogu võttis vastu Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse

Kogukonna tugevdamine, toetaja

• materiaalne abi lastele ja peredele
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Lastekaitse Liidu tegevused 1988 - 1992

Keskendumine sihtrühmadele
• erinevate sihtrühmade nõustamine, sh töö kriisiperedega, töö eestkoste- ja 

kasuperedega, laste ja noorte nõustamine, tänavalaste probleemi tõstatamine, töö 
õigust rikkunud noortega

Formaalsete ja mitteformaalsete võrgustike arendamine
• lastekaitsealaste koostöövõrgustike loomine riigis ja kohalikul tasandil 
• lastega töötavate spetsialistide ja vabatahtlike koolitamine

Teenuste arendamine ja pakkumine
• laste töö- ja puhkelaagrite korraldamine
• peretöö kontseptsiooni väljatöötamine
• laste päevakeskuste loomine
• narkoennetustöö koolides
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Lastekaitse Liidu tegevused 1993 - 2000
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Strateegilise vaate rakendamine
• küsitluste ja andmete kaudu andmete kogumine
• riiklik lastekaitsestrateegia
• Lastekaitse Liidu laste osalemise ja kaasamise kontseptsioon

Rahvusvaheline koostöö ja huvikaitse
• Balti koostöövõrgustiku arendamine
• liikmelisus üle-euroopalises lastekaitseorganisatsioonis Eurochild
• LÕK täiendav raport

Teadlikkuse tõstmine ja süstemaatiline koolitamine
• infokeskuse Märka last avamine
• ajakirja Märka last üllitamine
• erinevate konkursside, konverentside jm korraldamine
• koolituskeskuse avamine
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Lastekaitse Liidu tegevused 2001 - 2009

Programmipõhine tegutsemine
• lapse õiguste programm
• Targalt internetis programm
• Kiusamisest vabaks! programm

Strateegiline partnerlus riigiga
• seadusloomes osalemine
• spetsiifiliste koolituste arendamine ja pakkumine
• teenuste arendamisel osalemine ja valdkondliku oskusteabe pakkumine
• laste ja noorte kaasamine

Kogukonnatöö osakaalu vähenemine
• liikmeskonna vähenemine ja nende huvikaitselise aktiivsuse vähenemine   
• kogukonnatööle eraldatava ressursi kättesaadavus muutub keerulisemaks
• kohalikud omavalitsused keskenduvad enam teenusepõhisele rahastusele, huvikaitselise 

tegevuse rahastus väheneb
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Lastekaitse Liidu tegevused 2010 - 2018
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Tänan!
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