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Diakoonia ja Ühiskonnatööst 2019 - 2024. 
Preambula 

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatööd on valdavalt finantseeritud hangetes osalemise ja 

projektfinantseerimise abil. EELK Konsistoorium on taganud kahe osaajalise töötaja töötasu, 

töövahendite ning tööruumidega seotud kulutuste katmise ning projektide omaosaluse.  

2018 aastal loodud EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutus (Eesti Diakoonia) loodi teenuste 

osutamise mahu kasvamisega seoses. 2019 aastal toimivad talitus ja sihtasutus paralleelselt. Talituse 

funktsioonid on seotud kiriku sotsiaalpoliitikaga ning avalike suhetega (eneseturundus, teavitus, 

osalemine partnerlusprojektides ning ümarlaudades, riiklikes- ja ühiskomisjonides ning võrgustikes). 

SA keskendub teenuste osutamisele ja arendamisele. 2020 tehakse vahekokkuvõte, mis annab vastuse 

nii talituse funktsioonide kui sihtasutuse tegevuse otstarbekuse ja jätkusuutlikkuse osas. 

SA tegevus on otseselt seotud valdkonda investeerivate juriidiliste ja füüsiliste isikute huviga valdkonna 

vastu. Struktuurfondid, arengufondid ja teised finantsinstrumendid prioriseerivad erinevatel aastatel 

erinevaid sihtgruppe. See asjaolu mõjutab oluliselt meie tegevuskeskkonda. SA juhtorganid peavad 

lähtuma ülesannete seadmisel tegevuskeskkonnast, reaalsetest vajadustest ning oma põhikirjalistest 

eesmärkidest. 

Jätkusuutlikkuse tagamiseks osaletakse rahaliste vahendite hankimiseks erinevates hangetes ja 

projektikonkurssidel, kui avaneb meie põhikirjalisi eesmärke toetavaid meetmeid. Hangitud 

vahenditega arendatakse eelolevatel aastatel olulisemates tegevusvaldkondades järgmisi tegevusi. 

Visioon 

EELK DIAKOONIA JA ÜHISKONNATÖÖ SIHTASUTUS on avaliku tunnustatud partner hoolekande- ja 

rehabilitatsiooniteenuste osutamisel.  

Missioon 

Märkame ja aitame, sest iga inimene on väärtuslik.  

Peamine eesmärk. 

Eesti Diakoonia on kvaliteedimärk. 

Tegevusvaldkonnad 

• Sotsiaal- ja kogukonnateenuste ning tegevuste arendamine ja osutamine; 

• Kogukonnatöö arendamine;  MTÜ-de ja koguduste liikmete juhendamine ja koolitamine; 

• Hingehoiu ja pastoraalnõustamise arendamine ja toetamine; 

• Erivajadustega inimeste hoolekande arendamine ja toetamine; 

• Kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni tõhustamine; 

• Ohustatud gruppide eestkoste; 

• Eakate töötegijate ja koguduseliikmete väärtustamine; 

• Diakoonia- ja ühiskonnatöö korraldus. 
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Tegevused valdkondades 

I Koguduste ja nende poolt loodud asutuste ja organisatsioonide informeerimine (seminarid, 

teabepäevad, teavikud, sotsiaal- ja muu meedia ja koduleht). 

1. Rahastamisvõimalustest (siseriiklikud ja rahvusvahelised, EU) ja sotsiaalsest ettevõtlusest ;  

2. partneritest ja partnerluspõhimõtetest (hea partnerlus); 

3. teenustest (missugused, kellele, kuidas). Tööturuteenused, lapsehoiud ja päevakeskused. 

Kuriteoennetus. Tugiisikuteenused. 

II Nõustamine ja juhendamine projektide ja tegevuskavade koostamisel. Kasutame vabatahtlike 

asjatundjate (Inimvaramu) abi. Nende motiveerimine ja tasustamine (juhtumipõhiselt, mitte 

kuutasuga). Valmisoleku toetamine. Kulude katmine. 

III Uute projektide algatamine ning juhtimine koguduste aktiveerimiseks, kaasamiseks ning 

sotsiaalsetele ja spirituaalsetele vajadustele vastamiseks ja kogukondade tugevdamiseks.  

IV Koolitused koguduste ja kiriklike ettevõtete töötegijatele nende pädevuse ja võimekuse tõstmiseks. 

Kogukonnatöö, sotsiaalne ettevõtlus, ettevõtte loomine ja arendamine, teenuste loomine ja 

osutamine, hangetel osalemine. Vabatahtlike värbamine 

V Eneseturundus – teavitustöö talituse poolt pakutavast abist ja sihtasutuse teenustest.  

VI Kaasamine ja osalemine. Koguduste ja nende partnerite esindajate kaasamine arendusse ning 

osalemine kogukonna ja ühiskonna arengus, otsustus ja juhtimisprotsessides, väärtus-ja õigusloomes. 

Osalemine: 

1. Ministeriaalsel tasandil 

2. Rakendusüksuste ja asutuste tasandil (SA Innove, PRIA, Noorsootöö Keskus, Töötukassa jne) 

3. KOV tasandil 

VII Organisatsiooni juhtimine ja arendus (vahendite soetus, suhtekorraldus, õiguskeskkond, 

informatsiooni hankimine, enesetäiendamine ) 

VIII Otseste teenuste osutamine 

Tööturuteenused 

Sotsiaalteenused 

Kogukonnateenused 

Muu klienditöö (nõustamine, juhendamine, informeerimine, kaasamine jms) 

 

Lugupidamisega 

 

Avo Üprus 
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Lisa 1 

DIAKOONIA- JA ÜHISKONNATÖÖ PEAMINE EESMÄRK: DIAKOONIA ON KVALITEEDIMÄRK. 

Tõsta kiriklike asutuste, organisatsioonide ja koguduste võimekust teenuste väljakujundamiseks 

ning osutamiseks, arendada koostööd teiste koguduste ja mittetulundusühendustega, avaliku ja 

ärisektoriga . 

Eesmärgi saavutamise edukust hindame järgmiste näitajatega: 

Näitaja Hetkeseis 2016 Siht 2024  

Organiseeritud diakooniatööd 
tegevate koguduste arv 

26 kogudust on määranud 
diakooniakoordinaatori või - 
töötaja 

Vähemalt 60 kogudust on 
määranud diakoonia eest 
vastutava isiku 

Lisaks EELK vahenditele 
kaasatud rahaliste vahendite 
osakaal diakoonia eelarves 

Hangete ja projektidega 
kaasatud ca 400 000 aastas 

1000 000 aastas 

EELK, koguduste või nende 
allasutuste poolt diakooniatöö 
või sotsiaalteenuste 
osutamiseks moodustatud 
struktuuride arv 

20 diakooniaasutust 
28 majutus ja/või 
toitlustuspunkti 

Kasv 20 % 

EELK poolt (avaliku sektori 
partneriks on EELK kesk- või 
allasutus) osutatavate teenuste 
arv  

Lapsehoiuteenus 
Tugiisikuteenus 

4 kvaliteetset ja püsivat teenust 

Kohalike omavalitsuste ja 
koguduste vaheliste lepingute 
arv 

Haldusreformi käigus tehtud 
muutuste tõttu andmed 
puuduvad 

Vähemalt 60 kogudust on 
sõlminud koostöö- või teenuste 
lepingud omavalitsustega 

Tagasiside partneritelt, teenuse 
tarbijatelt ja nende lähedastelt 

Ebaselge Rahuloluuuringud ja 
soovitusindeks näitavad 
positiivset kasvu 
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Lisa 2 

HOOLEKANDETEGEVUSTE ARENDAMINE 

Valdkonna määratlus: 

Koguduste toetamine ja juhendamine hoolekande- ja kogukonnateenuste modelleerimisel, 

piloteerimisel ja osutamisel.  

Koguduste ja allasutuste võimekus koostöös kohalike omavalitsustega  vajalike teenuste osutamiseks 

on kasvanud.  

Eesmärgi saavutamise edukust hindame järgmiste näitajatega: 

Näitaja Hetkeseis 2016 Siht 2024  

Kohalike omavalitsuste või 
riigiga teenuste osutamiseks 
sõlmitud lepingute arv 

Ebaselge Selgitatud ja kasvanud 25 % 

Koguduste poolt moodustatud 
struktuurid teenuste 
osutamiseks  

20 diakoonia-asutust 
28 majutus ja/või 
toitlustuspunkti 

Kasv 20 % 

Osutatavad teenused, nende 
arv ja maht 

Ebaselge Selgitatud ja kasvanud 25 % 

   

 


