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I Sissejuhatus 

 

MTÜ Peace Child Eesti arengukava sõnastab organisatsiooni tegevussuunad ja plaanid aastateks 

2021–2024. Arengukava sai valmis koostöös organisatsiooni liikmetega, töötajatega ja 

toetajatetega läbi liikmetele suunatud arutelupäevade, küsitluste ja töökoosolekute ning 

konsultatsioonide kaudu kohaliku- ja väliskoostööpartneritega.   

 

Arengukavas lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

• Iga noor on väärtus; 

• Lähtuda tuleb noorte vajadustest ja huvidest; 

• Toetab oma tegevusega lapse ja noore osalust ühiskonna erinevatel tasanditel; 

• Avatus uutele ideedele ja kootööle; 

• Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; 

• Toetab noorte omaalgatust; 

• Noortega töötamisel lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest; 

 

II Mittetulundusorganisatsiooni kirjeldus 

1. Struktuur ja juhtimine 

Peace Child Eesti (PCE) on noorte poolt juhitud mittetulundusühing, mis on tegutsenud alatest 20. 

veebruaril 2009 a.   Peace Child Eesti on ka Ühendkuningriikide organisatsiooni Peace Child 

Internationali ametlik esindus mille tegevus põhineb noorkodanike algatusel ja tegutsetakse 

avalikes huvides. 

 

Peacec Child Eesti juhatuse koosneb juhatuse liikmetest, tegevbüroost ja organisatsiooni 

töötajatest ja vabatahtlilkutest. 

 

Juhatuse liikmed: 
Eigo Varemäe  

 

Tegevjuht 

Anton Reingoldt 

 

Büroo töötajad 

Vassili Golikov – Programmide ja arendusjuht 

Anton Pilitsin – Sekretär (üldküsimused ja teenused) 

Daina Arfanova –  Koostöö ja kommunikatsioonijuht 

Rusalina Gassõmova – Noorsootöötaja (Noorte osalus ja kaasamine) 

Rianda Reimi – koordinaator (Vabatahtlike kaasamine ja juhtimine)  

Angelina Pinnonen – koordinaator (Erivajadustega nootega tegelemine) 

Andy Padar – koordinaator (Noorte tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine) 

Anna Liza Starkova – koordinaator (Meediapädevus ja kriitiline mõtlemine) 

Raul Roosna – IT mees (veebileht ja tööristad) 
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2. Tegevuse eesmärk ja põhitegevussuunad 

 

Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laset- ja noorsootöö alaste programmidega; laste 

õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; lapse ja noorte mitmekülgse arengu toetamine 

edukaks toimetulekuks igapäevaelus; loov lähenemine ja uute meetodite välja töötamine; 

probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle 

realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud 

organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine. 
  
Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides:  

1. Teeb ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele ja kohalikule omavalitsusele;  

2. Sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 

3. Korraldab kultuurilisi üritusi ja hariduslikke kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, 

nõustamist ja muud, mis põhinevad mitteformaalsetel meetoditel ning loomingulisel lähenemisel; 

4. Maksab stipendiumi Ühingu taotlejatele, välja arvatud Ühingu liikmed.  

 

3. Projektid ja programmid 

Peace Child Eesti tegevus lähtub organisatsiooni üldeesmärgist ja tegevuse põhisuundadest. Peace 

Child Eesti igapäevategevus on projektipõhine ja kooskõlas tegevuskavaga. PCEl käimas 

järgmised programmid, mille raames võetakse ette spetsiifilisemaid tegevusi ja luuakse 

konkreetseid projekte/ algatusi taotlusvoorudesse esitamiseks või strateegilise rahastuse 

olemasolul: 

 

- Aktiivse noorkodaniku (osaluse ja kaasamise) ja Co-managemendi programm 

Programm on suunatud demokraatia arendamisele eelkõige läbi kodanikuhariduse ning julgustab 

kõiki noori osalema, et edendada kodanikuühiskonna kujunemist, saada positiivseid õpikogemusi 

hariduses ja eneseteostuses ning olla kaasatud otsustusprotsessi. Noored on arvestatav 

ühiskonnajõud Eestis, seetõttu on oluline, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. 

Samaaegselt on programm suunatud Euroopa Nõukogust alguse saanud co-managemendi teooria 

ja praktika edendamisele, mis eeldab noorte ja vanemate (võimu esindajate) vahel võrdselt 

vastutuse jaotamist. 

 

- Soolise võrdõiguslikkuse programm 

Suunatud meeste ja naiste vahelise soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, aga ka soolise 

võimestamise arendamisele ja naise võimestamisele. 

 

- Lõimumise programm 

Toetab sidusa ühiskonna teket, aitab kaasa ühtekuuluvustunde loomisele ning toetab venekeelse 

noorelanikkona või muu kultuuritaustaga inimesed osalema aktiivselt ühiskonnaelus ja jagama 

demokraatlikke väärtusi ja ühist kultuuri-, info- ja suhtlusruumi. 

 

- Säästva arengu (säästliku elustiili) programm 

Säästvat arengut toetav haridus abistab noortel paremini mõista nende enda ja laiemalt ühiskonna 

tegutsemise võimalusi ja tagajärgi nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil, edendab kriitilist 

mõtlemist ja tulevikuga arvestamist, ehk võimaldab teadvustada looduse, sotsiaal-kultuurilise ja 

majanduskeskkonna seoseid ja järgida säästva arengu põhimõtteid. 
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- Vabatahtliku tegevuse arenguprogramm 

Vabatahtlikuna tegutsemine omal algatusel ja iseseisvalt on omaalgatuslik vabatahtlik tegevus 

mida arendame noortes läbi koolituste, ühistegevuste ning väärtuste kujundamise kooliväliel ajal. 

Programmi raames toetame  vabatahtlikuna osalemist mõne organisatsiooni/partneri algatatud ja 

läbiviidud tegevustes, et võimaldada noortel saada kogemusi ka  organiseeritud vabatahtliku 

tegevusel. 

- Noorte ettevõtlikkuse edendamise programm ―Generation XXI‖ 

Programmig soovitakse arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikuse oskused ja täiendavad 

pädevusi, mis toetaks noorte eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali, viies need paremasse 

kooskõlla tööturul nõutavatega, mis enda pooolt toetab noorte omaaglatust ja koostöövõimet, et 

muuta heak ennast kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ühiskonda. 

- Loovuse ja loovmajanduse arenguprogramm  

Programmi teostamisel toetame noorte füüsiline, vaimne, sotsiaalne, emotsionaalne ja eetiline 

keskkond, panustades noorte loovuse aredamisele kultuurivaldkonnas ning noorte loovuse 

väljendumist ja edenemist. Toetakse noorte oskuste loovmajanduse valdkonnas ning nende 

pädevused saada kompetentseks mitmekesiseks isikuks. 

 

- Noorte huvikaitse programm 

Noorte huvikaitse edendamine, ehk pidada noortevaldkonna õigusloome monitooring ning mõju 

analüüs lähtuvalt Peace Child Eesti ja tema koostööpartnerite seisukohtadest ning noortepoliitiliste 

seisukohtade väljatöötamine, tutvustamine ja kaitsmine eri tasandil. Lisaks sellele aktiivselt 

osalemad seaduseloomes, läbi arvamuste ja kommentaarite andmise seaduse eelnõu ja määrtuste 

kohta.  

 

- Peace Child Internationali programmid ja rahvusvaheline koostöö 

Osalemine emaorganisatsiooni programmides ja tegevustes rahvusvahelisel tasemel mida algatab 

Peace Child InternationaI ja Peace Child Eesti ise või oma koostööpartneritega. 
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III Mittetulundusühenduse vajadused/probleemid 

 

SWOT-analüüs on koostatud organisatsiooni liikmetega koostöös 2021 aastal toimunud arutelude 

raames.  

 

Tugevad küljed  Nõrgad küljed  

TUGEVUSED "S" — STRENGTH  NÕRKUSED"W" —WEAKNESS  

   1. Liidri positsioon venekeelse noorte 

kaasamisel  

   2. Tunnustatud organisatsioon 

   3. Motiveeritud ja kompetentne juhtkond 

   4. Kogemusi rohkem kui 13 a. 

   5. Pikaajaline koostöö erinevate 

valdkondliku organisatsioonidega ja 

liikmelisus rahvusvahelistes võrgustikes. 

   6. Rahvusvaheline ema organisatsiooni tugi 

ja kompetentsust 
   7. Mitmekesised programmid ja lai mõju 

kogukonnas.     

   8. Suur kogemus noorte huvide eest 

seismisel ehk noortepoliitika kujundamisel. 

  1. Raha ressursside vähesus  (strateegiliste 

initsiatiivide realiseerimiseks kui ka vaba käive) 

   2. Ebastabiilne organisatsiooni tegevuste 

rahastamine  

   3. Puudub püsivkoostöö Eesti Noorteühenduste 

Liiduga ja Haridus ja noorteametiga 

   4. Madal /minimaalne PCE liikmete arv 

maakondades ja vallades (v.a. Harjumaa, Ida-

Virumaa ja Tartumaa) ning motivatsioon ja 

aktiivsus liikmete vahel  

   5. Nõrk turundus- ja 

kommunikatsioonipoliitika  e-kanalites  

VÕIMALUSED "O"- OPPORTUNITIES  OHUD "T" — THREATS  

 1. organisatsiooni liikmete suurenemine ja 

organisatsiooni võimekuse suurenemine. 

 2. koolitus kompetentsuse arendamine ja 

uute teenuste loomine linnade/vallade jaoks. 

3. uute partnerite ja sidemete otsing 

4. strateegiliste initsiatiivide realiseerimine 

strateegiliste partnerite rahastamise kaudu  

5. uute liikmete kaasamine ja uutes 

piirkondades tegutsemine 

 1. madal finantsvõimekust suurte programmide 

/projektide realiseerimisel ning programmide 

mitte rahastamine/ eesmärkide mitte saavutamine 

 2. tugev konkurents 

 3. inimressursside vähesus (eriti spetsialistide 

kaasamisel) 

 4.vähene juhtkonna regionaalne esindus ja 

ebakompetentsed spetsialistid 

 

Eelnevast tabelist ilmneb, et Peace Child Eesti nõrkused on suuresti seotud nii inim- kui rahaliste 

ressursside piiratusega, mis on olukord, mis on püsinud juba pikemat aega, kuna Peace Child Eesti 

on kõik aastad on tegutsenud enamusti vabatahtliku alusel ning projektipõhiliselt. Samuti on 

ressursside puudulikkus on mõjutanud ka organisatsiooni võimaluse kaasata oma liikmeid 

aktiivsemalt organisatsiooni tegevustesse ja seeläbi suurendada nende motivatsiooni panustada 

Peace Child Eesti arengusse, kuid viimastel aastatel organisatsioonil õnnestus märkimisväärselt 

suurendada oma liikmete arv, laendada oma tegutsemis alad ja piirkonnad ning suurendada oma 

finantsvõimekust ja tulubaasi.   
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Peace Child Eesti on saavutanud ühiskondlikult tunnustatud positsiooni ja liidristaatuse 

venekeelse noorte kaasamisel ning häält kuuldavaks tegemisel. Peae Child Eesti on arvamusliider 

venekeelse noorteühingute seas, mis tõestab suur osalejate arv Üle-Eestilise Noortefoorumil mida 

korraldatakse, et ühendada Eesti- ja  venekeelsed noored lõimida, tugevdada omavahelise koostöö, 

võrgustada ja siduda eesti ühiskonnaga. Lisaks sellele nende valmidus osalema aktiivsel juba Eesti 

noorteühenduste töös, kuna suurem osa venekeelse liikmetes, arvab et meie mitmekesisus ja 

avatud, et see on meie oluliseks tugevuseks organisatsiooni edasisel arendamisel.   

Peace Child Eesti arengut toetavad mitmed võimalused, mida pakub väliskeskkond. Jätkuva 

laiahaardelise projektitegevuse käigus suurenevad kokkupuuted erinevate organisatsioonide ja 

institutsioonidega ning võimalused laiendada ja tugevdada koostöövõrgustikku.  

Tallinna linna sotsiaalne, hariduslik olukord ning noorteühenduse osaline toetamine võimaldab  

organisatsiooni arendada kohalikul tasemel ja erinevate teenuste väljatöötamisega ning võimalusel 

noorte jaoks vajaliku koolituskomptense keskuse loomisega, aidates kaasa  organisatsiooni 

finantsvõimekusele ja iseseisvuseni jõudmisele.  

Ohtudest on olulisemad keskkonnaohud, mis seonduvad ressursside puudulikkusega. Peace Child 

Eestil on pikaajalised kogemused ja oskused noortekaasamises, huvikaitse endedamises ning 

projektikirjutamises ja juhtimises kuid mittetulundusühingute vaheline konkurents rahaliste 

vahendite pärast on väga suur ning paraku ei olnud varem toetatud Eesti riigipoolt pikkajaliselt. 

Samuti inimressursside vähesus. Kui inimesed kes praegu olemas, töötava enamusti vabatahtliku 

alusel või projektipõhiselt, on olemas ka oht, et mõnel ajal peaks tahtma töökohta vahetada ja 

lõpetama organisatsiooniga töö sattuks ohtu organisatsiooni püsimajäämine. 
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IV Missioon ja visioon  
 

Missioon: võimestada noori ja edendada säästvat arengut. 

 

Peace Child Eesti visioon aastaks 2024 on järgmine: 

 

Visioon: õiglane ja noorte arvestav ühiskond, kus noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi ja 

igal noorel on oskused, enesekindlus ja võimalus avastada oma andeid ning muuta oma 

kogukonda. 

 

Õiglane ja noortega arvestav ühiskond tähendab ühiskonda kus inimesed hoolivad üksteisest ja 

nõrgemaid aidatakse ning kus õiglust nähakse kui ühist huve millest kõik võidavad.   

Noored, sest meie huvi on, et inimene igas vanuses oleks kaasatud teda puudutavatesse 

teemadesse. Noori (mõeldes siinkohal 15-26 aastaseid) on lihtne ignoreerida ja kõrvale jätta sest 

neil puuduvad täiskasvanutega võrdsed võimalused kaasa rääkida.  

Täisväärtusliku inimesena kohtlemine tähendab inimese nägemist kui iseseisvat indiviidi kelle 

elul on väärtus ning kelle arvamuse ja vajadustega  arvestatakse.  

Peace Child Eesti on arvestatav ja kompetentne partner ühiskondlike eesmärkide elluviimisel. kes 

tegutseb selle nimel, et igatipidi toetada ja arendada noori ja seista nende huvide eest. 

 

Arvestatav ja kompetentne partner on see kellel on pikaajalised kogemused ning lai teadmiste 

ja oskuste pagas ning kes oskab selle põhjal üles ehitada ja  hoida koostöösuhteid.  

Ühiskondlikud eesmärgid on meie jaoks avalikes huvides tegutsemine, oma sihtgruppide eest 

seismine ja kodanikuühiskonna arendamisse jätkusuutlik panustamine.   
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V Eesmärgid 

 

Peace Child Eesti (PCE) tegevuse eesmärgid aastatel 2021 – 2024 ja nende võimalik 

saavutamine. 

 

 

EESMÄRK 1. PCE tegevus on laiapõhjaline ja kaasab suurel hulgal inimesi, uusi piirkondi, 

organisatsioone ja institutsioone. 

 Programmide/projektitegevuse elluviimine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. 

 Koostöövõrgustiku laiendamine ja tugevdamine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel 

tasandil. 

 Edendada organisatsiooni noorsootööalast kompetentsust  

 Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamine koolitustegevuse kaudu, 

organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks  

 Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtlikkuse valdkonna arendamine, organisatsiooni 

ettevõtmiste tugevdamiseks.  

 Võimestatakse noori olema aktiivsed kodanikud läbi PCE olemas olevate programmide 

elurakendamise ja  omaalgatuslikuse. 

 

 

EESMÄRK 2: Peace Chid Eesti on tugev huvikaitse organisatsioon kes omab kompetentsus ja 

toetab noori  

 Igakuiselt toimuva tegevuste programmi paikapanek ja kinnitamine. 

 Kaardistab noorte vajadused ja esitab ettepanekuid olukorra parendamiseks  

 Koostöövõrgustiku laiendamine teenuste edukamaks elluviimiseks kohalikul Sillamäe tasandil. 

 Sihtrühmade informeeritust ja teadlikkust noorte huvidest, vajadustest ja noorsootöö sisust 

ning nende tagamise tähtsusest ajakohase teabe. 

 Suurendada organisatsiooni võimekust ühisel koostöötada siseriiklikul ja rahvusvahelisel 

tasemel võrgustikute raames, huvikaitse ja koostöö arendamisel. 

Juurde kasvatada organisatsiooni maine ning ühingu liikmete oskused edendada noorte heaolu 

kohalikul tasemel. 

 

EESMÄRK 3. PCE tegevus on ühiskonnas nähtav ja toimub pidev teadvustamine ning 

jäädvustamine. 

 Peace Child Eesti veebilehe www.peacechild-estonia.org ja sotsiaalmeedia pidev arendamine 

ja täiendamine.  

 Intraneti süsteemi arendamine ja igapäeva tegevusse integreerimine. 

 Olemasolevate veebilahenduste jätkusuutlik kasutamine ja arendamine 

http://www.peacechild-estonia.org/
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 Uute metoodikate ja tööristade välja töötamine ning sotsiaalmeedia edukam kaasamine 

infolevitusse. 

 Toimuva tegevuse jätkusuutlik jäädvustamine. 

 Pidev töö nii traditsioonilise kui internetipõhise meedia kaasamiseks projektitegevuste 

kajastamiseks ning tulemuste levitamiseks. 

 Meediakajastus nii eesti, vene kui inglise keeles. 

 Nooralase informatsiooni loomine, tõlkimine ja levitamine organisatsiooni tegevuses osalejate 

ja partnerite seas.  

 

 

EESMÄRK 4. Aktiivselt osaleda noortepoliitika kujundamisel ja rakendamisel läbi 

osalusdemokraatia ning toetada noorsootöö arengut läbi mitteformaalõppe võimaluste loomise 

 

 Koostama ja  avalikustama noorte olulisemates küsimustes seisukohad ja aktiivselt osalema 

noortepoliitika kujundamis protsessides (komisjonides, töögruppides, aruteludes) 

 Edendatakse osalusdemokraatia, mis väljendub kvaliteetsemas poliitikakujundamises ning 

tõhusas avaliku sektori ja noorteühenduste koostöös mitme osapoolega koostööprotsesside 

juhtimisel 

 Edendada ja integreerida mitteformaalset õpet formaalses hariduses ning tähtustada seda kui 

noorsootöö põhilist osa, tihendades praktilist koostööd haridusasutustega ja spetsialistidega
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VI Kriitilised edutegurid ja ressursid 

 

1. Peace Child Eesti (PCE) kogu tegevus hetkeseisuga on vabatahtlik ja projektipõhine. PcE 

tegevmeeskond kirjutab igakuiselt projekte kohalikesse ja rahvusvahelistesse 

taotlusprogrammidesse ning osutab teenuseid, mille kaudu saabub organisatsiooni tegevusele 

peamine rahastus. Aga ka toetab ning annab partnerite esitatud projektidele kaaskirju partnerina 

ning vajadusel avaldab toetust nende esitamisele erinevatesse taotlusprogrammidesse Euroopa 

Komisjon, Integratsiooni Sihtasutus, Kultuurkapital, Briti Nõukogu, Põhjamaade Ministrite 

Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Linna toetused ja mitmed teised.  
  
2. Teenuste ning kompetentsikeskuste edasine arendamine üldisemalt organisatsiooni tasandil. 

Hetkel pakutakse PCE keskuses (kontoris) regulaarselt erinevad koolitused (n.h. ka 

projektikirjutamise ja juhtimise), noorte nõustamise ja info levitamise teenused eesti, vene ja 

inglise keeles. Kuid võimalused on palju laiemad mida lähiajal soovime edasi arendada, selle 

jaoks on vajalik koostöö suurema hulga kohalike organisatsioonidega ning vajaduste 

kaardistamine piirkonna tasemel.  
 

3. Nii erialase kui organisatsioonilise koostöö edendamine kohalikul kui rahvusvahelisel 

tasandil, et tagada organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua vajalikke sidemeid 

käimasolevate projektide läbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks.  

Koostöö põhitegevussuunad on järgnevad: 

 Koostöö kohaliku tasandi valitsusinstitutsioonidega – Sotsiaalministeerium, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Välisministeerium, 

Keskkonnaministeerium, Tartu linnavalitsus ja Tallinna Linnavalitsus (ametid) ja teised. 

 

 Koostöö erinevate kohalike ja rahvusvaheliste fondidega, ametidega ja toetajatega - 

Haridus- ja Noorteamet, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Keskkonnainvesteeringute keskus 

SA, Integratsiooni Sihtasutus, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri 

noorteprogrammide keskus, Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Anna Lindh 

Foundation, Euroopa Liidu rahastus programmid, Asia-Europe Foundation, Briti Nõukogu, 

Põhjamaade Minitrine Nõukogu, Nordic Culture Point jt. 

 

 Koostöö riiklike mittetulundusühingutega – n.n Eesti Noorteühenduste Liit, 

Vabaühenduste Liit, Lastekaitse Liit, Eesti Ajalooõpetajate Selt, MTÜ Mondo, MTÜ AKÜ, 

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Lets do it World SA, keskkonnaharidus keskused ja teised. 

 

 Koostöö haridusasutustega Harjumaal, Läänemaal, Saaremal, Hiiumaal, Pärnumaal, 

Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja teised piirkonnad 

lisaks nendele koostöö Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooliga ning Tallinna 

Tehnikaülikooliga, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ja teised partnerid. 

 

See moodustab väga olulise ressursi edasise tegevuse planeerimisel ja arendamisel mõjutades 

organisatsiooni nähtavust riiklikul tasandil ja võimet oma tegevusega laiemat mõju saavutada. 

Oluline on selle võimaluse maksimaalne ärakasutamine. Lisaks sellele Peace Child Eesti 2010 

a. on liitunud Water and Youth International keskonna keskkonna- ja kliimakaitse võrgustikuga 

liikmena ning 2012. Aastast sai Anna Lindh Foundationi  Eesti võrgustiku liikmena. Mõlemad 

on laia haardega rahvusvahelised organisatsioonid mille kaudu (või nende üritustes osalemise 

kaudu) on võimalik leida uusi partnereid ja luua efektiivsemaid rahvusvahelisi initsiatiive.  



Vastu võetud PCE juhatuse koosolekul 

Heakskiidetud PCE Üldkoosolekul 
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VII Arengukava elluviimine ja hindamine 

Arengukava tulemuslikkuse mõõtmise ja hindamise eest vastutab Peace Child Eesti (PCE) 

juhatus. Strateegilisi eesmärke viiakse ellu väiksemate otseselt mõõdetavate tegevuste kaudu, 

mis on sätestatud iga-aastastes tegevuskavades. 

Arengukava läbivaatamine toimub regulaarselt iga kalendriaasta alguses juhatuse koosolekul 

ning kinnitatakse PCE juhatuse poolt ja kiidetakse heaks juhatuse või üledkoosolekul aasta 

lõppus. 

 

Arengukava kajastatakse MTÜ Peace Child Eesti koduleheküljel www.peacechild-estonia.org  
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Anton Reingoldt 

Peace Child Eesti tegevjuht 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kinnitatud _____________________ 12.06.2021.a. Juhatuse poolt 

Eigo Varemäe 

Peace Child Eesti juhatuse esimees 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Heakskiidetud _______________________ 12.06.2021 a. Üldkoosoleku poolt 

Daina Arfanova 

Peace Child Eesti Üldkoosoleku juhataja 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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