Eessõna
Õpilasliidu igapäevase töö tegemise eest vastutab üldkoosoleku poolt valitud
juhatus. Juhatuse ülesandeks on tagada organisatsiooni töövõimekus,
läbipaistvus ja noorte arvamuse esindatus. Juhatuse tööülesannete hulka
kuuluvad veel valdkondade juhtide koordineerimine, aastaliste eesmärkide
seadmine ning nende täitmine. Lisaks on juhatuse ülesandeks osaleda
aastaringselt konverentsidel jm sündmustel, et esindada Õpilasliidu seisukohti
ja arvamusi. Sealjuures on juhatuse väga oluliseks rolliks säilitada ja arendada
suhtlust Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Sotsiaalministeeriumiga, hoida
häid koostöösuhteid E3-ga, meediaväljaannetega ja teiste partneritega (nt
Haridustöötajate Liit, Lastekaitse Liit jne). Juhatuse ülesandeks kuulub veel
tegevuskavade ja arengukava järgimine, nende tagasisidestamine ja aruandluse
korraldamine.
Eesti Õpilasesinduste Liidu 2018 aasta eesmärgiks on organisatsiooni töö
jätkusuutlikumaks ja kvaliteetsemaks muutmine.

Juhatus
Eesmärk

Organisatsioon on
jätkusuutlik,
stabiilne  ja
juhtimisprotsess
on pädev

Õpilasliidu
vabarahastust
suurendatakse

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Juhatuse ja
Koosolekud toimuvad iga
tegevmeeskonna korraliste kuu vähemalt üks kord
koosolekute toimumine

igakuiselt

Põhikirjas ja kodukorras
ettenähtud korrale vastava
üldkoosolekute läbiviimise
tagamine

Üldkoosolekud toimuvad
kaks korda aastas kevadel ja sügisel

aprill,
oktoober

Juhatuse käsiraamatu
koostamine

Valmib infomaterjal
juhatuse töö kohta
järgmisele juhatuse
koosseisule

mai

Üleandmisperioodi
läbiviimine seoses uue
juhatuse ametisse
astumisega

Eelmine juhatus viib läbi
üleandmise ja abistab kuu
aega uut juhatust

aprill-mai

Aktivistide tunnustamine,
motiveerimine ja
innustamine toetades
seeläbi jätkusuutlikku ja
arenguvõimelise
aktiivkonna olemasolu

Aktiviste tunnustatakse
kevadisel üldkoosolekul ja
organisatsiooni
sünnipäeval ja/või
jõulupeol

oktoober,
aprill

Anda hinnang arengukava
täitmisele

Valmib kirjalikus
formaadis aruanne

aprill,
oktoober

Arengukava 2019-2021
koostamine

Arengukava on valmis
oktoobriks ja kinnitatud
sügisesel üldkoosolekul

jaanuarseptember

Revisjonikomisjoniga
kohtumine

Revisjonikomisjoniga
kohtutakse kord kvartalis

kord kvartalis

Koolituste
kvaliteetsemateks
muutmine

Kuus aktivisti saavad
koolituste läbiviimise
põhjalikud kursused

oktooberjaanuar

Tegevmeeskond
on pädev ja
motiveeritud

Projektide kirjutamine
erinevatesse fondidesse

Kolme projekti
kirjutamine ning nendele
raha taotlemine

kord kvartalis

Arenguvestluste
korraldamine

Arenguvestlused
toimuvad kõigi
tegevmeeskonna
liikmetega kaks kuni kolm
korda aastas

jaanuar,
märts,
september

Valdkonnajuhtide
leidmine läbi avatud
kandidatuuri

Kõikidele valdkondadele
leitakse juhid või
inimesed, kes nende
töökohustusi täidavad

juuni

Meeskonnale
baaskoolitusprogrammi
väljatöötamine ja
korraldamine

Kõik meeskonnaliikmed
saavad vajadusel
koolitused, mis aitavad
neil oma tööd teha

september

Avaliku poliitika valdkond
Eesmärk

Tegevused

Seisukoha kujundamiseks
Viia ellu asjakohast fookusgruppide ja
ja pädevat
arutelude korraldamine
hariduspoliitikat,
kaasates sealjuures
maksimaalselt
Dokumentidele sisendi
meie tegevusse
andmine läbi
õpilasi
töögruppide ja

Mõõdik

Ajaraamistik

Läbi on viidud arutelud
üldkoosolekutel ning
vajaduspõhiselt muude
aktuaalsete teemade
käsitlemisel

kord kvartalis

Organisatsiooni arvamus on
kajastatud erinevates
riiklikkes asutustes ning

Igakuiselt

töörühmade koosolekute

nendega arvestatakse

Osalemine
ministeeriumite ja teiste
organisatsioonide poolt
korraldatavate
töörühmade töös

Organisatsioon on
esindatud riiklikult
olulisemates
töögruppides/komisjonides,
tagades seejuures
organisatsiooni põhimõtete
esindatuse

Olemasolevate
seisukohtade järjepidev
levitamine

Olemasolevatest
aastaringselt
seisukohtadest on valminud
juhendmaterjalid, mis
jõuavad organisatsiooni
liikmeskoolideni

Ministeeriumite
õigusloome protsessis
osalemine

Kõikidele meile suunatud
õigusloome protsessidele
on antud organisatsiooni
poolt ametlik kirjalik
tagasiside

vajaduspõhis
elt

Hariduslike analüüside ja
uuringu tulemuste
läbitöötamine

Organisatsioonil on olemas
pidevalt täienevad
teadmised, mis põhinevad
erinevate haridusvaldkonna
sidusrühmade poolt
läbiviidud teaduslikel
uuringutel

aastaringselt

Ainekavade
läbitöötamine ja
analüüsimine

Valminud on kirjalik
tagasiside ainekavade
kohta, mis edastatakse
HTM-ile ning teistele
protsessi puutuvatele
osapooltele

jaanuar,
veebruar

Kontrolltööde uuringu
läbiviimine

Saadud sisendi põhjal on
valminud raport

jaanuarmärts

Õpetajate õiguste
kasutamine koolis
uuringu läbiviimine

Saadud sisendi põhjal on
valminud raport

märts-mai

Töötada välja
Valminud on tegevusplaan,
integratsiooniprojekti “We mis seab organisatsiooni
Go Together” plaan
tööks uued ja kindlad
eesmärgid selles vallas

vajaduspõhis
elt

oktoober

arenemiseks. Valminud on
konkreetne kava, kuidas
antud teemat käsitleda
Seista vene keelt
emakeelena
kõnelevate
õpilaste eest ja
kaasata Õpilasliidu
protsessidesse
võimalikult palju
vähemusi

Tõsta õpilaste
teadlikkust
kiusamisega
kaasnevate
tagajärgede kohta

Õpilaste
teadlikkuse
tõstmine oma
õigustest ja
kohustustest

Töötada välja
Valminud on arengukava,
integratsiooni arengukava mille eesmärk on seada
2018-2021
organisatsioonile
perioodilised eesmärgid
integratsiooni teema
edendamise osas
organisatsioonisiseselt ning
haridusmaastikul
üldisemalt

jaanuarveebruar

Talvekooli “We Go
Together” jätk

Üritusest võtab osa
vähemalt poole ulatuses
vene keelt emakeelena
kõnelevad noored, et
kaardistada nende
probleeme ning leida
võimalikke lahendusi

veebruar

Koostöös Lastekaitse
Liiduga koolikiusamise
vastase projekti “Salliv
kool” jätk

Foorumteatrid on
toimunud vähemalt
kahekümnes koolis üle
Eesti, lisaks kasutatakse
“Salliva kooli” väljatöötatud
haridusprogramme
koolides koolikiusamist
puudutavates küsimustes

aastaringselt

Facebookis ning
kodulehel
haridusteemaliste
teadete postitamine
koostöös
kommunikatsiooni valdkonnaga

Vähemalt kord kahe kuu
jooksul on postitatud
sotsiaalmeediasse
haridusteemaline teade

Kord kahe
kuu jooksul

Koostöös
kommunikatsiooni valdkonnaga erinevate
artiklite avaldamine

Vähemalt kord kvartalis on
avaldatud artikkel meedias

kord kvartalis

Koostöös
kommunikatsiooni valdkonnaga uue
õpilasõiguste materjali

Valminud on kirjalik
infomaterjal, mis
saadetakse kõikide
liikmeskoolide

jaanuar

Elukestva õppe
strateegia
toimimisse
panustamine

Valdkonna ning
selle liikmete
arengu tagamine

väljalaskmine

õpilasesindustele ja
juhtkondadele

Järjepidev koostöö
Haridus- ja
Teadusministeeriumiga

HTM-iga* toimub pidev
infovahetus ning
vajaduspõhised
kokkusaamised, Õpilaste
huvid on esindatud EÕS-i*
juhtrühmas läbi EÜL-i*
poolse esindajaga koostöö
tegemise

vajaduspõhis
elt

Uue valdkonna koosseisu
valimine

Töögruppi kuulub vähemalt
kümme inimest

august,
september

Töörühma juhtide
valimine

Töörühmade juhid on
valitud

september

Koolituste võimaldamine
valdkonna liikmetele

Toimunud on vähemalt neli
koolitust ning nendest on
võtnud osa kaks kolmandik
valdkonna liikmetest

aastaringselt

Korraliste koosolekute
korraldamine

Korralised koosolekud on
toimunud

kord kahe
kuu jooksul

Arenguvestlused ja
tagasiside kogumine
valdkonna liikmetelt

Arenguvestlused on
toimunud kõigi liikmetega
ning tagasiside on kogutud
ja analüüsitud

september,
jaanuar, mai

HTM - Haridus- ja teadusministeerium
EÕS juhtrühm - Elukestva õppekava strateegia juhtrühm
EÜL - Eesti Üliõpilaskondade Liit

Liikmete valdkond
Eesmärk

Liikmed on
teadlikud,
jätkusuutlikud ja
efektiivsed.

Kontakt Eesti
Õpilasesinduste
Liidu ja
liikmeskoolide
vahel on sujuv

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Õpilasesindustele
koolituse pakkumine

Juunikuuks on koolitatud
vähemalt kümme kooli;
tagasiside põhjal on
koolitused kvaliteetsed

jaanuar- juuni

Õpilasesindustele
infotundide pakkumine

Läbi viia infotund
vähemalt kahekümnes
koolis

vajaduspõhiselt

Koolituste infobaasi
loomine

Loodud on infobaas

september

Aabitsa trükkimine

Veebruariks on valmis
aabitsa eksemplar
paberkandjal

veebruar

Rahuloluküsitluste
läbiviimine

Vähemalt pooled
mai, november
liikmeskoolidest vastavad
rahuloluküsitlusele

Rahuloluküsitluste
analüüsimine

Valmib kirjalik kokkuvõte

juuni, detsember

Liikmete andmebaasi
uuendamine ja
korrastamine

Passiivsete liikmete
eemaldamine kolme
järjestikkuse
üldkoosoleku puudumise
tõttu

detsember

Liikmete
Koolidega
hääleõiguslik
kontakteerumine vahetult
osalus
enne üldkoosolekut
üldkoosolekul on
laiapõhjaline

Valdkonna
pädevus ja
efektiivsus

Üldkoosolekust võtab osa märts, oktoober
vähemalt kaks
kolmandikku
liikmeskoolide
esindajatest

Valdkonnaliikmete
valimine valdkondadesse

Valdkonnas on vähemalt
viisteist liiget

august

Valdkonnajuhi
käsiraamatu täiendamine

Käsiraamat valmib
juuniks

juuni

Korraliste koosolekute
korraldamine

Koosolek toimub
vähemalt kord kahe kuu
jooksul

kord kahe kuu
jooksul

Koolituste võimaldamine
valdkonna liikmetele

Valdkonnaliikmed on
november
saanud vähemalt kaks
koolitust, millest võtavad
osa vähemalt kaks
kolmandikku aktivistidest

Valdkonna liikmete
rahuloluküsitlus

Kõik valdkonnaliikmed
vastavad
rahuloluküsitlusele

jaanuar,
juuni

Projekt "Noorelt noorele
2018" koolituste
läbiviimine

Iga koolitaja viib läbi
vähemalt ühe koolituse

oktoober

Kultuurivaldkond
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Tõsta liikmete
teadmisi
hariduspoliitika
teemadest ning
kaardistada
koolielu
probleemikohti

Talvekooli korraldamine

Talvekoolist võtab osa
vähemalt nelikümmend
inimest.

veebruar

Õpilasliidu 20. sünnipäeva
tähistamine

Korraldatakse
koosviibimine
Õpilasliidu sünnipäeva
tähistamiseks

oktoober

Vilistlasõhtu korraldamine

Korraldatakse üritus
Õpilasliidu vilistlastele

november

EÕELi aktivistidele mõeldud
jõulupidu

Korraldatakse ühine
Õpilasliidu jõulupidu

detsember

Hoida koostöist
suhtlust
Õpilasliidu
aktivistide ja
vilistlaste vahel.

Tõsta aktivistide
motivatsiooni
ning luua
efektiivne
valdkondadevah
eline koostöö

Tunnustada
õpetajaid ning
väärtustada
õpilaste- ja
õpetajatevahelis
t koostööd

Partnerite püsiv
toetus

Rahvusvahelise õpilaste
päeva tähistamine koostöös
rahvusvaheliste suhete
valdkonnaga

Päev saab
sotsiaalmeedias
kajastust

november

Rahvusvahelise vabatahtlike
päeva tähistamine

Antakse välja
silmapaistvama aktivisti
tiitel

detsember

Õpilasliidu ühiste
koosolekute
koordineerimine

Kevadel toimub
programm
,,Valdkondade vahetus"

aprill-mai

EÕEL-i sisese töövarju
programmi ,,Tööbruar”
korraldamine

Töövarjuks tuleb
vähemalt viis inimest

veebruar

Õpetajatekuu tähistamine

Korraldatakse õpetajate
kuu raames konkurss

oktoober

Partnerlusajaloo tabeli
haldamine

Tabel on uuendatud
vastavalt ajastule

aastaringselt

Olemasolevate
püsipartnerite leidmine ja
nendega järjepideva
suhtluse hoidmine

Luua praeguste
partneritega
koostöölepingud

aastaringselt

Partnerite ja püsisponsorite
tänamine
Valdkonnajuhi käsiraamatu
koostamine
Valdkonna
üldise
töökeskkonna
parandamine, et
valdkond oleks
jätkusuutlikum

Koolitused valdkonna
liikmetele

Saadetakse tänukirju
partneritele

detsember

Käsiraamat valmib juuni
kuuks

mai

Kõik valdkonna liikmed
saavad vähemalt kaks
koolitust, millest võtab
osa vähemalt kaks
kolmandikku valdkonna
liikmetest

september

Koosolekute korraline
korraldamine

Koosolekuid
korraldatakse igakuiselt

igakuiselt

Uue töörühma koosseisu
valimine

Valitakse vähemalt
kümme valdkonna liiget

Arenguvestlused valdkonna
liikmetele, et saada
tagasisidet

Arenguvestluseid viiakse jaanuar, mai,
läbi kolm korda aastas
september
valdkonnajuhi poolt

august

Rahvusvaheliste suhete valdkond
Eesmärk

Esindada EÕEL-i
ja eesti õpilasi
katuseorganisatsi
ooni The
Organising
Bureau of
European School
Student Unions
(OBESSU) töös ja
panustada
nende arengusse

Edendada
rahvusvahelist
õpilasliikumise
kultuuri Eestis
ning
rahvusvahelisel
tasandil ühist
noorsoopoliitikat

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Osalemine OBESSU
General
Assembly'
il

Eestit esindab vähemalt
üks delegaat

suvi

Osalemine OBESSU Study Eestit esindab vähemalt
Session'
il
üks delegaat

veebraur, märts

Osalemine OBESSU
Eestit esindab vähemalt
Council
of
Members'
i töös üks delegaat

detsember

Osalemine OBESSU
Summer
School
'is

Eestit esindab vähemalt
üks delegaat

juuli

OBESSU üldkoosoleku
ning liikmete kogu
dokumentatsiooni
menetlemine ja
ettepanekute esitamine

OBESSU üldkoosolekule
mai, november
esitatakse vajaduspõhiselt
muudatusettepanekuid
lähtudes Õpilasliidu
põhimõtetest ja
seisukohtadest

Rahvusvahelise õpilaste
päeva tähistamine
koostöös
kultuurivaldkonnaga

Päev saab
sotsiaalmeedias kajastust

november

Säilitada
välispartneritega
heapartnerlikud
suhted; vahetada
infot ja kogemusi
välisriikide
õpilasorganisatsi
oonidega ning
luua nende ja
EÕEL-i
liikmeskonna
vahel suurem
kontakt

Muuta EÕEL-i
tervikuna
jätkusuutlikumak
s ja aidata kaasa
selle arengule

Teha koostööd teiste
rahvusvahelisel tasandil
tegutsevate Eesti noorteorganisatsioonidega

Kutsutakse kokku
koostöövorm, milles on
kõik
noorteorganisatioonid
esindatud

aastaringselt

Pakkuda aktivistidele
välisprojektides osalemise
võimalust

Välisprojektidest võtab
osa vähemalt 10 aktivisti

aastaringselt

Rahvusvahelise koostöö
arendamine Eesti
Noorteühenduste Liidu ja
Eesti Üliõpilaskondade
Liiduga

Kutsutakse kokku
aastaringselt
koostöövorm, milles on E3
organisatsioonid
esindatud

Partnerorganisatsioonide
üldkogudel osalemine

Vajaduspõhiselt võtab osa aastaringselt
vähemalt üks Õpilasliidu
esindaja

Välispartnerite
tegemistega kursis
püsimine

Infokirjade ja postituste
jälgimine, neist
kokkuvõtete tegemine ja
juhatuse informeerimine

aastaringselt

Välispartnerite kutsumine
EÕEL-i üldkoosolekutele

Ametlike kutsete
saatmine välispartneritele
omaosaluse printsiibil
osalemiseks

märts, november

Koostöö suurendamine
välisministeeriumiga

Valmib koostööplaan

aastaringselt

Avaliku poliitika
valdkonna koosolekutel
osalemine ning
valdkondade tegevuste
integreerimine

Valdkonna liikmed
võtavad vähemalt
pooltest avaliku poliitika
valdkonna koosolekutest
osa

aastaringselt

Parandada
valdkonna üldist
ülesehitust ja
toimimist, et
valdkond oleks
jätkusuutlikum

Kirjutada koostöös
kultuurivaldkonnaga
migratsiooniteemaline
projekt

Valmib projektitaotlus,
veebraur
mille alusel viiakse projekt
ellu

Jagada meeskonnaga
rahvusvahelistelt
projektidelt saadud
kogemusi ja ideid EÕEL-i
paremaks muutmise osas

Valmib kirjalikus vormis
heade
praktikate/kogemuste
dokument

aastaringselt

Jätkata EÕEL-i kodulehe
tõlkimist inglise- ja vene
keelde koostöös
kommunikatsioonivaldko
nnaga

Kodulehele rakendatakse
juba olemasolevaid
tõlkeid

aastaringselt

Rahvusvaheliste suhete
2016-2018
tegevusstrateegia
järgimine

Tehakse vaheanalüüs
ning kohendatakse selle
järgi järgnevaid tegevusi

aastaringselt

Valdkonnajuhi
käsiraamatu täiendamine

Käsiraamat saab
täiendatud

mai

Uue rahvusvaheliste
suhete valdkonna
töörühma koosseisu
valimine

Valdkonda kuulub
vähemalt 5 inimest

august

Arenguvestlused ja
tagasiside kogumine
valdkonna liikmetelt

Arenguvestlused on
toimunud kõigi
liikmetega ning
tagasiside on kogutud ja
analüüsitud

Jaanuar, mai,
september

Uute koostööpartnerite ja
võimaluste otsimine

Valmib kava, mille alusel
hakatakse võimalikke
partnereid otsima

aastaringselt

Kommunikatsioonivaldkond
Eesmärk

Tegevused

Mõõdik

Ajaraamistik

Õpilasliidule uue kodulehe
loomine ja selle arendamine

Uue kodulehe loomine,
informatsiooni üle
tõstmine vanalt kodulehelt,
Õpilasliidu stilistikaga
ühtlustamine, uue
kodulehe turvalisuse
tagamine,  võimalikult
paljude infokanalite üle
kandmine ja kaasamine
kodulehel(nt küsitlused ja
registreerimised)

jaanuar

Õpilasliidu brändiraamatu
loomine

Õpilasliidu stiilireeglite
seadmine ja nende
koondamine

veebruar

Uute Õpilasliidu meenete
kujundamine

Kujundatakse meenete
jaoks uus disain

veebruar

Sotsiaalmeedia reklaami
osakaalu suurendamine

Sotsiaalmeedias on iga
aastaringselt
Õpilasliidu üritus ja
kampaania kajastatud ning
kampaaniatele on loodud
imago mis ühtib Õpilasliidu
stilistikaga

Infokirjade uuendamine ja
arendamine, nende kaudu
Õpilasliidu tegevustest
koolidele ja huvigrupile
teada andmine

Uuendatakse infokirja
stilistikat, mis ühildatakse
ülejäänud Õpilasliidu
stilistikaga, meililistide
laiendamine, sortimine ja
populariseerimine

märts

Õpilasliidu suurematele
projektidele ristmeedia- ja
turunduskampaaniate
loomine

Valmib
kampaaniastrateegia

aprill

Õpilasliidu
brändi ja imago
kaasajastamine

Õpilasliidu
infokanalite
uuendamine ja
kvaliteedi
suurendamine;
nende kaudu
Õpilasliidu
populariseerimine

Dokumentatsiooni korrektne Pidevalt kasutuses olevate
vormistamine. Detailsed
dokumentide ja
memod, protokollid
materjalide kujudamine

vajaduspõhis
elt

kohtumistest, üritustest ja
koosolekutest

vastavalt brändiraamatule.
Dokumentide
failinimetuste pidev
jälgimine ja
korrekteerimine

Õpilasliidu kodulehel
dokumentide leidmise
hõlpsustamine

Dokumentide struktuuri
hõlbsustamine,
otsingusüsteemi
arendamine

jaanuar

Õpilasliidu
Luuakse
märts
kommunikatsioonistrateegia kommunikatsioonistrateegi
arendamine
a, mis sõnastab
kajastatavuse meedias ning
vajalike tegevuste
rakendamise
Õpilasliidu
meedia
kajastuse
parandamine

Õpilasliidule pressiesindaja
leidmine

Kvalifitseeritud
pressiesindaja leidmine ja
tööle aitamine

Pressiteadete sisukamaks
muutmine ning kvaliteedi
parandamine

Pressiteadetele ühtse põhja aastaringselt
loomine

Meediapartnerite
andmebaasi uuendamine ja
mugavdamine

Uute meediapartnerite
otsimine, aegunud
kontaktide meediabaasist
eemaldamine.
Teemakohaste
meedialistide loomine

oktoober

Õpilasliidu
partnerlussuhtet
e parandamine

Partnerite tänuprogrammi
välja töötamine

Valmib tänuprogramm
koostööpartnerite
tunnustamiseks

veebruar

Õpilasliidu 20-ks
sünnipäevaks
valmistumine

Õpilasliidu ajalooraamatu
uuendamine

Ajalooraamatuks materjali
kogumine ja sorteerimine,
ajalooraamatu kirjutamine,
toimetamine ja
kujundamine

september,
oktoober

Koostöös liikmete, kultuurija avaliku poliitika
valdkonnaga aabitsa
uuendamine.

Aabitsa kujundamine
vastavalt brändiraamatule,
aabitsa avalikustamisele ja
edastamisele strateegia
koostamine

jaanuar

Õpilasesinduse
aabitsa
uuendamine

september

Õpilasliidu
sisekommunikat
siooni
parandamine

Õpilasliidu töö
arhiveerimine ja
failistruktuuri
andmebaasi
arendamine

Õpilasliidu
digivahendite ja
infokanalite
turvalisuse
suurendamine

Valdkonna
arendamine

Õpilasliidule ühtse
sisekommunikatsiooni
kanali loomine, arendamine
ja prototüüp katsetuste
algatamine, valmistudes
järgmiseks tegevusaastaks

Õpilasliidule Basecamp
süsteemi arendus, selle
testimine erinevate
meeskondadega,
seadistamine järgmiseks
tegevusaastaks

märts

Vabatahtlike ja vilistlaste
andmebaasi puhastamine,
uuendamine ja haldamine

Andmebaasidest aegunud august
kontaktide eemaldamine ja
uute lisamine

Õpilasliidu failikonto
haldamine

Dokumentatsiooni
struktuuri loomine
failikontole. Vajalike
dokumentide ja
materjalide arhiveerimine

aastaringselt

Meediafailide
struktureeritud andmebaasi
loomine ja haldamine

Meediafailide struktuuri
loomine failikontole,
vastavalt üritusele sellele
materjali lisamine

jaanuar,
oktoober

Uute ja tugevamate
salasõnade seadmine,
mitmekihiliste
turva-autentimisvahendite
kasutuselevõtt

Teostatakse paroolikontroll

juuli, august

Uue töörühma valimine

Kvalifitseeritud 5 liikmelise
töörühma valimine

august

Töörühma liikmete
koolitamine

Töörühma liikmed saavad
vähemalt kaks koolitust,
millest võtavad osa
vähemalt kaks
kolmandikku aktivistidest

oktoober

Arenguvestlused töörühma
liikmetega

Arenguvestlused on
toimunud kõigi liikmetega
ning tagasiside on kogutud
ja analüüsitud

jaanuar, mai,
september

Valdkonna juhi käsiraamatu
uuendamine

Käsiraamat saab
täiendatud

mai

