EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse 2020. a tegevuskava
DÜSA arengukava
tegevusvaldkonnad

Tegevus

Aeg või periood

Sotsiaal- ja
kogukonnateenuste
ning tegevuste
arendamine ja
osutamine

Lapsehoiuteenuse osutamine raske ja sügava puudega lastele, laagrid
koolivaheaegadel, hoiuteenus igal nädalavahetusel.

I-IV kvartal

Raske- ja sügava puudega lastele tugiisiku ja transporditeenuse
pakkumine..

I-IV kvartal

Sotsiaalkindlustusameti RSP lastele suunatud teenuste hankel
osalemine - 2021 - 2023; võimalik, et ka 2020 uus hange

IV kvartal (2020?)

Puutega laste tugiisikute koolitused 1 x aastas
Eesti Diakoonia tugiisikute ja lapsehoidjate kovisioonid 2 x aastas
Vähemalt kolme diakooniatööga seotud projekti elluviimine.
Kampaania „Täht idast” kingituste ja annetuste kogumise
korraldamine

Veebruar
II ja III kvartal
I-IV kvartal
IV kvartal

Kogukonna kiriku mudeli arendamine Harkujärve kiriku näitel ERF
SEMPRE projekti raames

I-IV kvartal

Koostöös Töötukassaga töötutele teenuste osutamine (vabatahtlik
töö, praktika jms).
Infovahetus kogudustega - kevadistel sinodidel osalemine.
Raamatu "Kirik keset küla" kaasajastatud kordustrüki väljaandmine
Vaimulike konverentsil osalemine stendi ja rühmatööga.
Kogukonna kiriku mudeli tutvustus koguduste diakooniatöö tegijatele
Harkujärve kirikus

I-IV kvartal

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

Hingehoiu ja
pastoraalnõustamise
arendamine ja
toetamine;
Erivajadustega
inimeste hoolekande
arendamine ja
toetamine;

II kvartal
I-IV kvartal
I kvartal
I kvartal

UI hingehoiu eriala üliõpilastele sotsiaaltöö võrgustike õppeaine
loengute lugemine

I kvartal

Erivajadustega inimeste hoolekandeasutuste klientide hingehoid ja
talitused, toetavad üritused, sh igakuine noorte tund Kaarli kirikus.

I-IV kvartal

Erivajadustega inimeste viimine vaimulikule laulupeole
Erivajadustega inimeste rühma Liepaja külastus
Töökeskuste uue projekti ettevalmistamine ja elluviimine koostöös
Schleswig-Holsteini Diakooniakeskusega.

Juuli
II kvartal
II-IV kvartal

Erivajadustega inimeste leerilaager
Kriminaalpreventsiooni Kinnipeetavate ja vanglast vabanenute tugiisikute koolitus 1 x aastas
ja sotsiaalse
rehabilitatsiooni
Kinnipeetavate külastus vanglas vähemalt 2 x kuus, hingehoidlikud
tõhustamine;
vestlused, talitused.

III kvartal
II kvartal
I-IV kvartal

Nõustamisega ajutise majutusteenuse osutamine vanglast vabanejate
jaoks Jõhvis ja Tartus.

I-IV kvartal

Kriminaaltööd tutvustava raamatu väljaandmine.
Vangist vabanenute varustamine esmatarbe vajadusteks (nn seljakoti
projekt).
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra Finantsmehhanismide
programmi “Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” avatud

I-II kvartal
I-IV kvartal
I-II kvartal

taotlusvoorust rahade taotlemine kinnipidamisasutustes viibivatele
lastele suunatud projekti elluviimiseks.
Diakooniakeskus Schleswig-Holsteini eestvedamisel kinnipeetavate
lastele suunatud projektitaotluse koostamine

I-IV kvartal

Ohustatud gruppide
eestkoste;

Murtud rukkilille tänuüritus.
Diakooniatööga seotud konverentsi korraldamine või korraldamises
osalemine

IV kvartal
IV kvartal

Eakate töötegijate ja
koguduseliikmete
väärtustamine;
Diakoonia- ja
ühiskonnatöö
korraldus.

Emeerituste tänuüritus.

Detsember

Diakooniatööd kajastavate kodulehekülgede kaasajastamine www.estodiac.eu, https://www.eelk.ee/et/kirikukorraldus/toovaldkonnad/diakoonia/ , http://www.eelk.ee/diakoonia/
Vaimulikul laulupeol ja kirikupäeval oselmine - infolaud (-d)
DÜSA töötegijate tänuüritus.
Sihtasutuse 2019.aasta aastaaruande koostamine
DÜSA 2020. a eelarve ja tegevuskava kinnitamine
Sihtasutuse tugiteeenuste - asjaajamine, raamatupidamine, IT, õigus,
planeerimine, korrastamine

I-IV kvartal

Diakoonia kui kvaliteedimärgi turundamine, meenete tellimused
Vabariigi Valitsuse ja EELK vahelise koostöö arendamiseks
moodustatud valitsuskomisjoni sotsiaalküsimuste alakomisjoni töö
korraldamine.

II ja IV kvaratal
I-IV kvartal

Põhja-ja Baltimaade migratsiooni teemalises oikumeenilises
võrgustikus osalemine (CCME ), sh
1x aastas kohtumised, poliitikakujundus, teavitustegevus.

I-IV kvartal

Luterliku Maailmaliidu diakoonia alakomisjoni töös osalemine,
kohtumised 2-3 korda aastas, sh diakoonia suundade ja metoodikate
väljatöötamine.

I-IV kvartal

Rahvusvahelise Diakoonia akadeemiaga ((Interdiac) koostöö, sh
ühised uurimused, koolitusprogrammide väljatöötamine jm
ühisprojektid.
Rahvusvahelisekaitse valdkonna sotsiaalpartnerite ümarlaua töös
osalemine. Teemaks ränne, pagulased ja neile osutatavad teenused.
Koosolekud 2-3 korda aastas.

I-IV kvartal

Sotsiaalministeeriumi Heaolu arengukava 2016-2023 juhtrühma töös
osalemine, 3-4 kohtumist aastas.

I-IV kvartal

Kiriku esindamine turvalisusega seotud koostöös, sh Harjumaa
turvalisuse nõukogu, süüteoennetuse nõukogu, ümarlaud turvalise
eesti eest .

I-IV kvartal

Keskkonnateadliku ja - Visiooni ja tegevuskava koostamine
säästliku eluviisi
propageerimine ja
viljelemine

4. juuli 2020. a.
IV kvartal
I kvartal
I kvartal
I-IV kvartal

I-IV kvartal

III kvartal

