Eesti Orienteerumisliidu arengukava lähteülesanne
1. Arengukava koostamise eesmärk ja põhialused
Eesti Orienteerumisliidu arengukava (edaspidi arengukava) koostamise eesmärk on kirjeldada
Eesti Orienteerumisliidu arengu põhisuunad aastani 2030 ja konkreetne tegevusplaan aastani
2023.
Orienteerumisliidu eesmärgid 2030:
• Orienteerumist harrastab 1% elanikkonnast
• Päevakutel tehakse keskmiselt 100 000 stardikorda aastas
• Eestis on 50 hästitoimivat klubi ja suuremates keskustes noorte treeningrühmad
• Eestil on orienteerumisjooksu maailmameister
Prioriteedid ja eesmärgid ning vajalikud tegevused ja ressursid eesmärkide saavutamiseks
peavad lähtuma orienteerumisliidu majanduslikust hetkeolukorrast, prognoosidest ja
kehtestatud arengudokumentidest. Arengukava koostakse kõiki orienteerumise distsipliine (ojooks, ratta-o, suusa-o, rogain ja täpsus-o) silmas pidades.
2.

Arengukava periood, ülesehitus ja tähtaeg
Eesti Orienteerumisliidu arengukava koostatakse ajavahemikuks 2018-2030, tegevusplaan
aastani 2023. Arengukava ja tegevusplaani valmimise tähtaeg on 2018 sügis.

Arengukava sisaldab:
•
•
•

Missioon ja visioon
Hetkeolukorra kaardistus ja analüüs
Strateegilised eesmärgid ja tegevused
o Harrastussport
o Noortesport
o Tippsport
o Klubiline tegevus
o Organisatsioon ja infrastruktuur
o Turundus ja kommunikatsioon

3. Arengukava koostamise protsess ja nõuded
Arengukava ja tegevusplaani alusdokumendi koostaja leidmiseks korraldatakse ideekonkurss,
kus pakkujatena võivad osaleda nii füüsilised kui juriidilised isikud.
Ideekonkursil osaleja esitab omapoolse nägemuse arengukava struktuurist, hetkeolukorra
kaardistuse ja analüüsi läbiviimise ning alusdokumendi koostamise protsessist.
Ideekonkursil osalevate pakkujate seast parima pakkumise valib EOL juhatus, lähtudes
pakkumiste hinna-kvaliteedi suhtest. Ideekonkursi võitjaga sõlmib EOL lepingu arengukava ja
tegevusplaani alusdokumendi koostamiseks.

Arengukava alusdokumendi koostaja võtab arvesse:
1) EOL arengukava 2013-2017;
2) asjakohased valdkondlikud ja alapõhised arengukavad;
3) EOL presidendi 2017. a-l koostatud Eesti orienteerumise visioon 2030;1
4) muud EOL kehtestatud kavad ja juhendid.2
EOL võimaldab ligipääsu arengukava koostamiseks vajaminevatele dokumentidele.
Arengukava alusdokumendi koostaja peab olukorra analüüsi, strateegiliste eesmärkide
sõnastamisel ja tegevusplaani tegevuste kavandamisel võtma arvesse kõikide
orienteerumisalade spetsiifikat.
Arengukava alusdokumendi koostaja konsulteerib dokumendi väljatöötamise käigus EOL
juhatusega, orienteerumisalade ja EOL strateegiliste eesmärkide ja tegevuste osas ka vastavate
toimkondadega. Alusdokumendi koostaja intervjueerib organisatsioonivälise sisendi saamiseks
ka vähemalt kolme eksperti (nt turundus & kommunikatsioon spetsialist, rahvusvahelise alaliidu
esindaja, spordipoliitika kujundaja), kes ei ole EOL-ga tugevalt seotud.Arengukava alusdokument
koostatakse esitlusena (.ppt/.pdf vormingus), millele on lisatud seletuskiri.
Pärast selle valmimist saadab EOL juhatus arengukava ja tegevusplaani alusdokumendi
tutvumiseks ja tagasiside saamiseks EOL liikmesklubidele ja toimkondadele. Arengukava võtab
vastu EOL üldkogu.
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http://www.orienteerumine.ee/eol/failid/dok/Meelis_01.12.17.pdf
http://orienteerumine.ee/eol/dok/index.php

