EESTI UJUMISLIIDU ARENGUKAVA AASTATEKS 2017-2020
1. MISSIOON
EUL missiooniks on aidata kaasa Eesti ujumise kandepinna laienemisele,
rahvusvahelise edu saavutamisele, ujulate võrgustiku arendamisele ning
ujumise kui eluks vajaliku oskuse teadvustamisele ja omandamisele.
2. VISIOON
EUL on ühendus, mis aktiivselt ja pühendumusega osaleb Eesti spordielu
arendamisel, spordipoliitika kujundamisel ning teeb selleks koostööd
erinevate

rahvusvaheliste

organisatsioonide,

Eesti

Olümpiakomitee,

ülikoolide ning riigi-, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega,
et anda oma liikmesklubidele maksimaalne tugi ala arendamisel ja
püstitatud sportlike eesmärkide saavutamisel.
3. VÄÄRTUSED
 pikaajaline traditsioon
 suur harrastajate hulk
 kogenud treenerid
 andekas järelkasv
 geograafiliselt lai kandepind
 rahvusvaheline kogemus
 avalikkuse tunnustus ja toetus
 tugev organisatsioon
 turvaliseks eluks vajalik spordiala

4. Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs 2016.a lõpuks.
 Ujumine on Eestis üks enim harrastatavatest spordialadest. Eesti
spordiregistri andmetel on harrastajaid ca 14 400, kellest ca 12
000 on noored ning EULi litsentsiga sportlasi ca 11 00.
 EUL

on

üleriigiline

katusorganisatsioon,

kes

on

Eesti

Olümpiakomitee liige ja kellel on 40 liikmesklubi.
 EUL koostöös EOK-ga on litsentseerinud ca 200 ujumistreenerit,
kellest VII kutsekvalifikatsiooniga - 9, VI kutsekvalifikatsiooniga 36 ja V kutsekvalifikatsiooniga 66 -ujumistreenerit.
 9-liikmeline EULi uus juhatus ning peatreener valiti 2016 sügisel
aastateks 2016-2020.
 Organisatsioonisiseselt on moodustatud mitmeid töögruppe – EULi
Kutsekomisjon, Treenerite kogu juhatus ning erinevad töögrupid
EULi põhikirjaliste tegevuste paremaks arendamiseks.
 2014.aastast on Eesti Ujumisliit järjepidevalt tegelenud ujumise
algõppe

taseme

tõstmise

ja

ühtlustamisega

koolides.

Selle

saavutamiseks on kinnitatud riiklik ujumisooskuse definitsioon ja
16.02.2017

Vabariigi

Valitsuse

otsusega

eraldatakse

alates

2018.aastast riigieelarvest iga-aastaselt 1,230 000 eurot ujumise
algõpetuse

laiendamiseks

ja

metoodika

uuendamiseks

(sh.

kinnitatakse liikumisõpetuse ainekava osana ujumise algõpetuses
uued õpiväljund õppekavasse alates 2018/2019 õppeaastast).
 Parimad rahvusvahelised tiitlivõistluste tulemused aastal 2016 olid
kahe sportlase osalemine Rio olümpiamängudel, poolfinaali koht
Euroopa meistrivõistlustel ja lühiraja maailmameistrivõistlustel
ning pronksmedal juunioride Euroopa meistrivõistlustel.
 EULis on 2017.aasta alguse seisuga 5 töölepinguga töötajat.

5. EULi eesmärgid tulenevalt riiklikest arengusuundadest.
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030:
6.3. Spordikorraldus põhineb avaliku sektori ja spordiorganisatsioonide
koostööl ja rollijaotusel.
Avalik

sektor

on

valdavalt

tingimuste

looja

/../

taristu

kaudu,

spordiorganisatsioonid on inimeste kaasajad ja tegevuste korraldajad.
Millest tulenevalt EUL eesmärk:
harrastajate

kasvu

tõus,

mis

on

taimelavaks

klubidele

ja

saavutusspordile, ujulate võrgustiku arendamine.
8. Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.
8.1. Eestit tuntakse spordisaavutuste poolest.
8.2. Saavutusspordi arendamisel on prioriteediks laste ja noorte
regulaarne,

mitmekülgne

ning

plaanipärane

treeningtegevus

spordiklubides ja spordikoolides.
Millest tulenevalt EUL eesmärk:
Saavutusspordi taseme kasv - rahvusvaheline oskusteave ja paremad
tulemused tiitlivõistlustelt.
EOK spordiorganisatsioonidele suunatud dokument „Hea juhtimise tava
spordis“.
Spordialaliit – spordialaga tegelevate klubide üleriigiline ühendus, kes
on vastava rahvusvahelise spordialaliidu ja rahvusliku olümpiakomitee
liige.

Spordialaliidu

liikmeteks

on

vastava

spordialaga

tegelevad

spordiklubid. Spordialaliidu eesmärk on koondada oma liikmeskonda
enamus seda spordiala harrastavatest klubidest.
3.5.

Spordiorganisatsiooni

juhtorganite

otsused

põhinevad

põhjalikul eeltööl ja asjakohasel informatsioonil. Otsustest teavitatakse

liikmeskonda. Kõikidel spordiorganisatsiooni liikmetel on õigus teha
ettepanekuid, olla kaasatud teemade tõstatamisel.
…..
4.1.

Spordiorganisatsiooni

juhtorganite

liikmed

valitakse

või

määratakse lähtuvalt nende võimetest ja oskustest, pädevusest, isikuja

juhiomadustest

ning

kogemustest.

Vajadusel

kaasatakse

spordiorganisatsiooni juhtimisel väliseid eksperte.
4.2.

Spordiorganisatsiooni tegevametikohtadel töötavate isikute

tööle võtmine toimub objektiivsete kriteeriumite alusel avatult ja
läbipaistvalt ning tegevametikohtadele on kehtestatud ametijuhendid.
4.3.
reeglid

Spordiorganisatsioonis on kehtestatud selged ja piisavad
esindusõiguse

kasutamiseks

ja

otsuste

läbipaistvuse

tagamiseks.
…….
4.6.

Spordiorganisatsioon järgib rahvusvaheliselt ja siseriiklikult

tunnustatud eetilise käitumise põhimõtteid ja reegleid.
…….
6.1.

Spordiorganisatsioon tagab võrdse ja reeglite ning juhenditega

reguleeritud kohtlemise kõigile oma aktiivselt tegutsevatele liikmetele,
sportlastele ja harrastajatele ning välistab igasuguse diskrimineerimise
sõltumata mh soost, vanusest, rahvusest või erivajadustest.
6.2.

Spordiorganisatsioon on kinnitanud ja järgib reegleid, et

vähendada ohtu harrastajate tervisele.
6.3.

Spordiorganisatsioon

meetodite

kasutamise

vastu,

võitleb
järgib

spordis

keelatud

dopinguvastast

ainete

ja

poliitikat

ja

regulatsioone. Spordiorganisatsioonis kehtib null-tolerants dopingu
suhtes. Spordiorganisatsioon kaitseb sportlasi dopingu kasutamise eest
eelkõige ennetava tegevuse ja dopingukontrollide kaudu.
6.4.

Spordiorganisatsioon

tegutseb

sporditulemustega

manipuleerimise välistamiseks, teeb vajadusel igakülgset koostööd
järelevalveorganitega.
6.5.

Spordiorganisatsiooni

võistlused

põhinevad

Ausa

Mängu

reeglitel ja õiglasel kohtunikutegevusel. Aus Mäng on kõigi tegemiste

aluseks. Spordiorganisatsioon edendab oma tegevuste kaudu spordi
positiivseid väärtusi ja sõprust.
Millest tulenevalt EUL eesmärk:
Üks

paremini

tegevjuhtkond

toimivaid
ja

alaliite

büroo,

Eestis

tugevad

–

hästi

klubid,

komplekteeritud

uued

initsiatiivid,

pühendumus.
16.02.2017 Vabariigi Valitsuse otsus:
1) Kinnitada alates 2018. aastast iga-aastaselt I kooliastme ujumise
algõpetuse kursuse läbiviimise riigipoolseks panuseks 1 230 082 eurot.
…
3) Haridus-

ja

liikumisõpetuse

Teadusministeeriumil
ainekavva

ujumise

kavandada
algõpetus

I

kooliastme

vastavalt

ujumise

algõpetuse uuele programmile.
4) Punktis 1 nimetatud summast eraldada alates 2018. aastast igaaastaselt 30 082 eurot Kultuuriministeeriumi kaudu Eesti Ujumisliidule
ujumise algõpetuse programmi läbiviimise koordineerimiseks.
Millest tulenevalt EULi eesmärgid:
1. 2018. aastal rakenduv uus ujumise algõpetuse programm saab
edukalt rakendatud ja lapsed õpivad koolis ujuma.
2. Laste ujumisoskusest ja õpetamisest on üle Eestiliselt ülevaade.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
1. KOV-idele, koolidele, ujumistreeneritele ja –õpetajate nõustamine.
2. Õpime ujuma koolituste korraldamine.
3. Metoodiliste õppevahendite väljatöötamine.
4. Elektroonilise keskkonna kaudu kooliujumise tulemuste seire ja
analüüsimine.
5. Pidev koostöö partnerorganisatsioonidega.

6. Strateegilised eesmärgid 2017-2020.
EULi

juhatus

moodustas

EULi

2017-2020.

aasta

strateegiliste

eesmärkide täideviimiseks vastavad komisjonid.
Komisjonide üldpõhimõtted:
 Komisjonide loomise eesmärk on laiendada tegevust ja võimekust ressurss on inimesed ja aeg, peame kasvatama seda organisatsiooni
siseste jõuvarudega
 Komisjonid on avalikud ja kaasavad ning nende tegevus on hästi
kommunikeeritud. Igal komisjonil on vastutav eestvedaja, kelle
kontaktid on kättesaadavad EUL kodulehelt.
 Komisjonide töös võivad osaleda vastavalt oma võimalustele kõik
EUL juhatuse liikmed. Siiski, iga komisjoni töös osaleb vähemalt üks
vastutav EUL juhatuse liige. Vastavalt komisjoni töökorraldusele on
juhatuse liikme roll olla vedaja või kontaktisikuks komisjoni ja EUL
juhatuse vahel.
 Komisjonide töö on ette planeeritud ja koosolekud kajastuvad EUL
kodulehel olevas kalendris
 Tegevus on kaasav – päevakord on ette teada ja protokollid on
otsuste osas avalikud. Klubidel ja huvitatud pooltel on võimalik
komisjoni töös kaasa rääkida
 Kõikide komisjonide töös osaleb tegevjuht või peasekretär, kes
vastutab kokkuvõtete tegemise ja infovahetuse eest. Protokollid
kodulehel.
 Komisjonid

on

osa

EUL

struktuurist

ja

komisjonide

tegevus

moodustab põhilise osa EUL tegevuskavast.
 Nö kindel rahastus (riiklik) annab võimaluse miinimumprogrammiks,
et EUL’i arendada ja kasvatada vastavalt komisjonide tegevuskavale
on määrava tähtsusega lisa(era)toetused.
7. EULi tegevuskava aastateks 2017-2018. LISA-na

