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SISSEJUHATUS

Eesmärk
Iga onkoloogilise diagnoosiga laps Eestis peab saama vajaliku ravi ja seda toetavad
tugiteenused

peavad

olema

kättesaadavad

riiklikult

või

eraannetuste

toel,

mille

võimaldamiseks püüab Liit leida vahendeid.

Missioon
Liidu missioon on pakkuda parimal võimalikul moel ja olemasolevate võimaluste piires
vajalikku tuge kõigile vähihaigetele lastele ja nende peredele Eestis.

Visioon
Liit on ühiskondlikult tugev organisatsioon vähihaige lapsega pere õiguste eest seismisel.

Liidu strateegia keskendub neljale peamisele strateegilisele suunale, mida Liidul tuleb järgmise
kolme aasta jooksul edasi arendada ja millega tegeleda: Liit ja liikmed, tugikeskus, Pardiralli
ja ühiskondlik väljapaistvus.
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1. EESTI VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIT JA LIIKMED
HETKEOLUKORD
Liit on muutmas juhtimiskultuuri avatumaks ja läbipaistvamaks kaasates liikmeid ja
vabatahtlikke Liidu tegemistesse. Liit lähtub oma tegevuses avatusest ja usaldusväärsusest
ühiskonnas, selgitab ning teavitab Liidule tehtud annetuste kasutamist ja Liidu tegevust, mis
omakorda suunab potentsiaalsed Liidu liikmed meie kogukonnaga ühinema. Liikmetele
tagatakse pidev sisekommunikatsioon annetuste kasutamisest ja Liidu tegevustest.

EESMÄRK
Liit on tuntud ja usaldusväärne organisatsioon liikmetele kui ka ühiskonnas tervikuna, et vähki
haigestunud lapse pere teaks, millise organisatsiooni poole abi saamiseks pöörduda.

TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS
Liit on avatud ja oma tegevuses läbipaistev, tagab ajakohase ja regulaarse infovahetuse
üldsusele, selgitades annetuste kasutamist, Liidu ja tugikeskuse tegevust, teavitades
avalikkust Liidu olemasolust ning samaaegselt tagades liikmetele ülevaate Liidu tegevustest.

2. TUGIKESKUS
HETKEOLUKORD
Tugikeskus loodi ja selle detailne visioon ning koordinaator-tugiisiku ülesanded võeti Liidu
üldkoosoleku poolt vastu 19.06.2016. Tugikeskus tegutseb nimetatud üldkoosoleku otsuse
alusel eelkõige koordinaator-tugiisiku pakutavate teenuste ja nende vahendamise kaudu.
Tugiteenused on tagatud ka perekonna kriisiolukordade lahendamiseks.

EESMÄRK
Liit tagab tugikeskuse jätkusuutliku töö, kuid püüab suunata teenuseid riiklikult rahastatavaks,
pidades loovteraapiat, kunstiteraapiat, psühholoogilist tuge olulise osana vähihaige lapse
raviprotsessist, mis aitab kaasa põhiravi (keemiaravi, kiiritusravi, luuüdi siirdamine) paremale
õnnestumisele.

TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS
Liit kavandab eelarvelisi vahendeid viisil, et oleks tagatud tugikeskuse toimimine ja teenuse
pakkumine, eelkõige kriisiolukordades.
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Liit peab tagama koordinaator-tugiisiku ülesannete täitmise juhul, kui olemasolev koordinaatortugiisik teenuse osutamise lõpetab. Liit tagab koordinaator-tugiisiku regulaarse supervisiooni
teenuse.

Liit jätkab pingutusi, et tugiteenustest oleksid kriisiolukorras paremini kättesaadavad ning
enam riigi poolt rahastatavad.

3. PARDIRALLI
HETKEOLUKORD
Liit on viimastel aastatel tagasihoidlikult panustanud Pardiralli korraldamisse juhtimistasandil
kui ka vabatahtlike kaasamisel, mistõttu on Pardiralli juhtimine läinud üle vabatahtliku
projektijuhile ning partnerorganisatsioonidele.

EESMÄRK
Pardiralli on Liidu ellu kutsutud heategevuskampaania ja Liit on võimeline korraldama
Pardirallit iseseisvalt, vajadusel partnereid kaasamata. Pardiralli on vabatahtlike toel ja abil
toimuv üritus. Pardiralli eesmärgiks on koguda peamine osa Liidu aastasest annetusest.

TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS
Liit koondab Pardiralli korraldamise alase teadmise Liitu, kaasates võimalikult palju liidusisest
ressurssi, teadmisi ja inimesi. Pardiralli korraldamise tagamine on Liidu juhatuse ülesanne
vastavalt üldkoosoleku antud volitustele.

Liit annab Pardiralli kohta teavet aastaringselt, kajastades kasutatud annetusi kui ka muud
teavet Pardiralli tegevuste kohta.
Pardiralli sõnum on lihtne ja selge, et annetaja mõistaks, milleks annetust kasutatakse.

4. ÜHISKONDLIK VÄLJAPAISTVUS
HETKEOLUKORD
Liidu tegevus ja eesmärgid on avalikkusele ebaselged, üldsusel on vähene teadmine, milleks
annetusi kasutatakse. Avalikkusel puudub info, et Liit kasutab peamise osa annetustest
vähihaigete laste ravi rahastamiseks.
Liit ei eristu avalikkuses teistest sarnastest vähihaigetele lastele suunatud organisatsioonidest.
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EESMÄRK
Liit on arvestatav ja väljapaistev vabatahtlikul panusel toimiv organisatsioon, mis seisab
vähihaigete laste huvide ja õiguste eest, toetab vähihaigete laste ravi ja perede toimetulekut
ning aitab suunata ühiskondlikke valikuid vähihaigete laste vajadustele soodsamas suunas.

TEGEVUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS
Liit kajastab oma tegevust ja eesmärke selgelt ja regulaarselt, et üheselt mõistetav sõnum
Liidust jõuaks üldsuse teadvusesse.
Liit panustab aastaringselt kommunikatsioonile, otsides võimalusi selleks eraldi vabatahtliku
kommunikatsiooniga tegeleva vabatahtliku või sponsorettevõtte leidmiseks.
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