
                         TEGEVUSKAVA

Jrk.nr. Tegevus Oodatav tulemus Soovitatav tegevuse teostamise 
aeg

Kommentaarid

1. Riskiperede laste ürituste toetamine

22.-30.10.2011.

23.12.2011.-08.01.2012.

17.03.-25.03.2012.
1.2. Suvevaheajal lastelaagri korraldamine 06.06.-31.08.2012.
1.3. Jõulupeo korraldamine kommikotid, ühine toidulaud lastele ja vanematele detsember 2011.
1.4. Laste sünnipäevad kingitus, tort, programm kord kuus
2. Magamisruum /LCE nimeline täpsustamisel (lastemaja unistussoov) oktoober/november 2011
3. Inventari hoidmise kuuri renoveerimine katus, üks uus sein ja uks kevad 2012

jalgrattad erinevate suurustega

kiivrid /eriti suuremad/

5. Töötajate koolituste toetamine (5 töötajat)

5.1. Erivajaduste inimestega tegelemine

Kuidas tegeled hüperaktiivsete, käitumishäiretega lastega

talv/kevad 2012

5.2. Lähisuhte vägivald Kuidas toetada lapsi, kellel on kodus vägivalda talv/kevad 2012

LÜHIAJALISED TEGEVUSED - HOOAEG 2011/2012

Sporditarvete soetamine4. kevad 2012

Ladies Circle Eesti heategevusprojekt aastateks 2011 - 2013
PÄRNU LASTEMAJA 

teatri/kino külastused; külalised; erinevad tegevused majas sees ja väljaspool 
maja; väljasõidud

Koolivaheaegade sisustamine1.1.



Jrk.nr. Tegevus Oodatav tulemus Soovitatav tegevuse teostamise 
aegaeg

Kommentaarid

1. Lastevanemate koolitamine
Kord kuus käib koos tugigrupp (7-10 inimest), nädala keskel 11:00-13:00. 

Teadmiste, oskuste suurendamine.

Võimalus LC liikmetel jagada oma teadmisi ja 
kogemusi, näiteks kuidas paremini majandada, 

odavamalt süüa valmistada jne.

2. Riskiperede laste huvihariduse toetamine

2.1. Muusikaline huviharidus kitarritunnid

2.2. Draamategevus laste etendus

2.3. Tantsuline tegevus

2-3 kuud tantsutunde, siis esinemine

3. Muusikariistade soetamine

3.1.
Helipult, mikrofonid, kõlarid, trummid, 
noodipulte 2 tk, mikrofoni hoidjad 2 tk

oma bändi loomine

4. Varjupaigale inventari soetamine korralikud voodid, kapid, kirjutuslauad, rulood, PESUKUIVATI jne Tegemist ei pea olema uute esemetega, võib 
annetada ka kasutuses olnud mööbliesemeid

5. Abi projektide kirjutamisel rahastusvõimalused
LC6 Tiina Kägo pakkus võimalusena ära 
kasutada TÜ Pärnu kolledži projektitööd 
õppivaid tudengeid, kes vajavad praktilist 

võimalust projektide kirjutamiseks.

6. Vana keldri katuse parandustööd Muuta turvalisemaks

Jrk.nr. Tegevus Oodatav tulemus Soovitatav tegevuse teostamise 
aegaeg

Kommentaarid

1. Videoprojektori soetamine
Välistaks vajaduse seda rentida

2.
Ehitusprojekti ja ehitustööde teostamine 
koos vajaminevate materjalidega

Nõuetekohane lastemaja

Võimalus käia oma lastega esinemas ja teenida 
sellega väikest sissetulekut, et ka ise hilisemalt 

toetada laste huvitegevust

SEKUNDAARSED

Lisa loetelu kõikidest Shalomi lastemaja lisasoovidest

PRIMAARSED


