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Meie mõju (tänase koolituse kontekstis)  

= positiivsed muutused, mida ilma 
projektita ei juhtuks 



Mõju hindamine on nagu 
raamatupidamine. 

Mõju juhtimine on nagu 
finantsjuhtimine. 

Erasmus+ projektide elluviijatel 
tasub juhtida nii finantse kui mõju.  

 



Jaan Aps 

• Mõju hindamise praktik, nt noorte õigusrikkujate 
programmi STEP mõju mudel ja vahehindamine 
ning Tallinna LV noorsootöö mõju hindamine 

• Mõju hindamise vabavaralise metoodika 
arendaja, nt Maailmamuutjad.ee ja 
„Kodanikuühenduste mõju hindamise 
käsiraamat“ 

• Organisatsiooni igapäevajuhtimise praktik, sh 
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutamine 
ja eest vedamine 7 aastat (enamuses küll 
osaajaga), sh 3 lõpule viidud Erasmus+ 
strateegilise koostöö projekti  



„Mõju jutt“ on kõik ju meie 
taotlusvormis olemas? 

 

Jah, aga... 



Taotlusvorm on (kohustuslik) formaat oma mõtete 
vormistamiseks ja säilitamiseks,  

mitte (asjakohane) tööriist tegevuse juhtimiseks ja osapoolte 
kaasamiseks. 

Võib-olla sai see koostatud ka veidi kiirustades.  

Võib-olla mõni partner tegi mõne plokiga enamuse tööst... 

...võib-olla kõik partnerid panustasid kõikidesse plokkidesse... 

... ja päris terviklikku ülevaadet pole peale Teie kellelgi. 
 



Soovitus #1 Teile kui juhtpartnerile 
 

Partnerite avakohtumisel 
visualiseerida vajadused, sihtrühmad, 

eesmärgid ja tegevused 



Just see plokk on kõige olulisem ja keerulisem, sest: 

a) siin on kirjas, miks projekti üldse vaja on 

b) aga kuidas selgitada Teie valdkonna komplekssust 

c) ja väliskeskkond muutub edasi 



Sihtrühmaga 
seotud vajadused 

Kuidas aitame muutuseid 
luua? St meie tegevused 

Eeldused meie eduks?   
St mis eeldustel on meie 

tegevused edukad 

Positiivsed muutused, 
mida soovime  

Vajalikud 
lühemaajalised 

tulemused 

Meie sihtrühm  
ja tema 

karakteristikud 



Allikas: https://meljol.org/portfolio-items/aflatoun/ 



Milliseid komponente oma projekti vajadustest, 
sihtrühmadest, eesmärgidest, tegevustest ja tegevuste 
edueeldustest peaksime esmajoones visualiseerima? 

 
Kuidas? Probleemipuuna? Muutuse teooriana? 

Kasutajateekonnana? 
 

Kellega? Kes veel osapooltest lisaks projekti 
partneritele? 

   



Soovitus #2 Teile kui juhtpartnerile 
 

Partnerite avakohtumisel leppida 
kokku võtmeindikaatorites ja koostada 

„indikaatorite armatuurlaud“ 



Mida jälgida ning mille kohta aru anda? 

Mida panna numbritesse? 

Mille kohta koguda kvalitatiivset materjali? 



Indikaatorites korra loomine 

• Desired impact ehk soovitav mõju ehk visioon 

• Panustame oma projekti tegevusega suuremasse valdkondlikku või ühiskondlikku muutusse 

• Näide: noorte konkurentsivõime tööturul 

• Expected impact ehk outcome ehk oodatav mõju ehk mõjueesmärk 

• Kutsume oma projektiga seda muutust otseselt esile 

• Näited: tõus sihtrühma kvalifikatsioonis; muutused sihtrühma liikmete praktikates  

• Output ehk projekti väljund ehk meie kontrolli all olevad tulemused 

• Vot need asjad oleme lubanud projektiga ära teha 

• Näited: koolituse läbinud inimeste arv; e-õppe materjalide valmimine ja levik 

• Activities ehk tegevused: 

• Peame ära tegema, et omakorda väljundid oleksid ära tehtud 

• Näited: uuringute tegemine, kohtumiste korraldamine, koolitamine 



Indikaatorid on tavaliselt projektitaotluses laiali 



Allikas: https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/07/18/educate-girls-development-impact-bond-could-be-win-win-for-investors-and-students/ 



Soovitus #3 Teile kui juhtpartnerile 
 

Partnerite avakohtumisel rääkida 
selgeks kvaliteedipõhimõtted ja 

leppida kokku, kuidas neid järgida 



Teie projekti edu või ebaedu 
luuakse esmalt just siin plokis! 



Allikas: http://www.first5alameda.org/quality-child-care 

2. Mida igaüks 
nendest 

põhimõtetest 
meie jaoks 
praktikas 

tähendab? 

4. Milliste 
põhimõtete 
rakendusel 

kompromisse 
ei tohi teha? 

1. Milliste 
põhimõtete 

rakendamine 
on meie mõju-

eesmärkide 
saavutamiseks 

esmatähtis? 

3. Milliste 
põhimõtete 

rakendusel tohib 
kompromisse 

teha? Nt kui on 
kiire  

Kvaliteedipõhimõtete kokku leppimine ja jälgimine projektimeeskonnaga 



• Erasmus+ Impact Tool (Holland) 
https://impacttool.erasmusplus.nl/stra-en/start/  

• Veebileht Maailmamuutjad.ee (mõeldud organisatsioonidele, aga 
sobib ka projektidele katsetamiseks) 

• „Kodanikuühenduste mõju hindamise käsiraamat“ (2012) 

Edu projekti elluviimisel ja positiivsete muutuste loomisel! 

Ühendust saab: jaan@storiesforimpact.com 
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