TUGEV KLUBI / kvaliteedikriteeriumid
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030
sätestab
vajaduse tugevdada spordiorganisatsiooni,
nii tervikuna kui igat üksikut üksust.
Siinkohal kaasamõtlemiseks üks võimalikest
võimalustest hinnata ja parandada organisatsiooni
suutlikkust.

Kvaliteedikriteeriumid
Alustaks spordiklubi tasandilt.
Eesmärgid:
● viia läbi eneseanalüüs ja olukorda parandada;
● saada ülevaade tüüp-nõrkustest ja parandada;
● omada selget ülevaadet tugevatest, usaldust ja
toetust väärivatest klubidest;
● parandada spordiklubide suutlikkust;
● valmistada ette spordiliitude kvaliteedikriteeriumid

Kvaliteedikriteeriumid
Mõõdetavad/hinnatavad tunnused oleksid seotud:
ADMINISTREERIMISEGA
ja
SPORDITEGEVUSEGA
Tunnused oleksid jagatud kolmele tasandile:
ELEMENTAARNE
HEA
EESKUJULIK

Kvaliteedikriteeriumid
Enamikke tunnustest peaks olema võimalik
monitoorida ja hinnata automaatselt kasutades
Eesti Spordiregistri ja X-tee võimalusi.
Esitan esimese avaliku tööversiooni tunnustest ja
nõuetest, seejärel jätkab Veiko Ulp kokkuvõtetega
vastavusest nendele tunnustele ja nõuetele.

JUR

ELEMENTAARNE
HEA
EESKUJULIK
Eraõiguslik juriidiline isik ja Kantud MTÜ/SA Eraõiguslik juriidiline isik ja Kantud MTÜ/SA Eraõiguslik juriidiline isik ja Kantud MTÜ/SA
või äriregistrisse
või äriregistrisse
või äriregistrisse

JÄRJEPID
LIKV

Tegutsenud vähemalt 18 kuud

Tegustenud vähemalt 18 kuud

Ei ole likvideerimisel, pankrotimenetluses

Ei ole likvideerimisel, pankrotimenetluses

Ei ole likvideerimisel, pankrotimenetluses

Maksuvõlg

Ei oma ajatamata riigimaksu võlga

Ei oma riigimaksu võlga

Ei oma riigimaksu võlga

MAA

Esitanud kehtiva MAA *)

Esitanud õigeaegselt kehtiva MAA

esitanud MAA viimasel 3 a. õigeaegs.

Kinnitatud TMIN nimekirja

esitanud INF9 deklaratsioni

Esitanud ESR õigeaegselt

esitanud ESR viimasel 3 a. õigeaegs.

veebipõhine infoleht

ajakohastatud veebipõhine infoleht

TMIN
ESR

ESR-is ja andmed esitatud

WWW
Põhikiri

Põhikirjas tegevus - sport ja liikumine

Põhikirjas tegevus - sport ja liikumine

Üldkoosolek 1 x aastas

Põhikirjas tegevus - sport ja liikumine

1 x aastas

1 x aastas, protokoll veebis

Juhatus

Juhatuse liikmed registris ja volitused
kehtivad

Juhatuse liikmed registris ja volitused
kehtivad

Juhatuse liikmed registris ja volitused
kehtivad

Juhatuse liikmed kajastatud veebis
Liikmelisus

vähemalt ühe EOK liikmesliidu liige

vähemalt ühe EOK liikmesliidu liige
klubi esindaja liidu juhatuse liige

KOV

KOV toetab/rahastab klubi

KOV ja klubi leping toetuse osas

LIIT

Liit toetab klubi
tasustatud juhid ja töötajad > 0

Personal

Liit toetab klubi
tasustatud või tasustamata juhid ja
töötajad > 0

Tulud-Kulud tulud ja kulud > 0

aasta tulud ja kulud > 1 400€

aasta tulud ja kulud > 5 780€

Treener

klubis treenerid ja kutsega treenerid > 0

kõikidel treeneritel kehtiv kutse

Harrastus

harrastajad > 0

harrastajad > 50

Noored

noored harrastajaid > 0

noori harrastajaid > 25

Tulemus

EMV medalid (kõik vanused) > 0

EMV medalid (kõik vanused) > 3

Võistlused

korraldab võistlusi

korraldab regiooni/EST võistlusi

100% A) 12 + 1-2st
B) 3 + 1-2st
NB! need on harrastusega seotud klubi kriteeriumid

A) 14 + 2-4st
B) 3 + 1-2st

KVALITEEDINÄITAJAD

VEIKO ULP
Spordikoolituse ja –Teabe SA
IT-juht

TUNNUSED


Administratiivne
–
–
–
–

13 tunnust
Maksuvõlg jah/ei tasemel
www jah/ei tasemel
Tulud-kulud
•
•



Eeskujulik – mediaan 5780 EUR
Hea – esimene kvartiil 1400 EUR

Sport
– 4 tunnust

TÄHELEPANEKUD






Valim - 2373 spordiorganisatsioni
(mitte EOK liige)
15 eeskujulikud mõlemas kategoorias
55 eeskujulikud administratiivses
94 eeskujulikud spordis
1148 (48%) ei kvalifitseeru
administratiivses

ADMINISTRATIIVNE - MAAKONNAD





5 maakonnas puudub eeskujulik klubi
1 maakonnas mitte ühtegi head ega
eeskujulikku
6 maakonnas ei kvalifitseeru üle
poolte klubidest
2 maakonnas heade+eeskujulike
osakaal üle 10%

ADMINISTRATIIVNE - ALALIIDUD





29 alaliidus puudub eeskujulik klubi
17 alaliidus mitte ühtegi head ega
eeskujulikku
14 alaliidus ei kvalifitseeru üle poolte
klubidest
16 alaliidus eeskujulike osakaal üle
10%

KOMISTUSKIVID


Hea, aga mitte eeskujulik
–
–
–



1695 (71%) pole palgalist personali
600 (25%) ESR andmed 3a õigeaegselt esitamata
417 (18%) MAA 3a õigeaegselt esitamata

Elementaarne, aga mitte hea
–
–
–
–



1874 (79%) ei ole TMIN nimekirjas
1489 (63%) ei saa maakonna- või alaliidult toetust
1338 (56%) puudub veebileht
798 (34%) ei ole EOK liikme liige

Ei kvalifitseeru
–
–
–

637 (27%) tulud-kulud puuduvad või esitamata
587 (25%) juhatus pole korrektne
497 (21%) MAA esitamata

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

veiko@server.ee

