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SA Unitas aastal 2018:
SA Unitas on kujundanud ühiskonda, mille ajalooteadlikkus
tugineb universaalsetel inimõigustel ja inimlikel väärtustel;
SA Unitas on jätkusuutliku rahastuse ja usaldusväärse kuvandiga
organisatsioon.

1. TAUST, VISIOON JA MISSIOON
Taust
Milline on SA Unitas ajalugu ja hetkeolukord?
Sihtasutus Unitas on 2008. aastal Tallinnas asutatud ajaloohariduse ning inimõiguste
kultuuri arendamisele keskenduv sihtasutus, mis kuulub Euroopa Mälu ja Süüme
Koostöökogu asutajaliikmete hulka. Sihtasutuse lõid Mart Laar, Meelis Niinepuu ja Damian
von Stauffenberg.
Sihtasutuse juhatus vahetus 2014. aasta novembris ja nõukogu vahetus 2014. aasta
septembris. Seoses juhatuse ning nõukogu vahetusega algatas uus tegevjuht sihtasutuse
järgneva perioodi strateegilise planeerimise protsessi.

Visioon
Millist maailma üritab SA Unitas luua?
Sihtasutus Unitas kujundab ühiskonda, mille ajalooteadlikkus1 tugineb üldinimlikel
väärtustel2 ja edendab inimõiguste kultuuri3.
The Unitas Foundation shapes a society where historical consciousness is based on the
common values of humanity and which facilitates the culture of human rights.

Eesmärk
Kuidas jõuab SA Unitas sellise maailmani?
Sihtasutuse eesmärk on totalitaarsete režiimide ja ideoloogiate inimvaenulikkuse
teadvustamine ja nende kuritegude rahvusvahelise hukkamõistmise taotlemine.
The mission of the Unitas Foundation is to raise awareness of the inhumanity of totalitarian
regimes and ideologies and to pursue the international condemnation of their crimes.

Kollektiivne arusaam ajaloost.
Vastavalt Gümnaasiumi riikliku õppekava paragarahvile 2: ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus,
inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu.
3 Teadlik elamine inimõiguste põhimõtete järgi nii mõistuses kui südames ja igapäevaelus.
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2. STRATEEGIA (EESMÄRGID JA MEETODID)

EESMÄRK 1: NOORTE AJALOOTEADLIKKUS TUGINEB ÜLDINIMLIKEL VÄÄRTUSTEL JA
INIMÕIGUSTEL
Alaeesmärk 1.1. Ajaloo- ja ühiskonnaõppes on isklike lugude jutustamine õppemeetodina levinud
praktika.

Lugude jutustamine on faktide kõrval oluline teadmiste edasiandmise viise. Isiklike lugude
jutustamise kaudu edendame empaatiavõimet ja seeläbi inimeste omavahelist suhtlust, mõistmist ja
lepitust.
Meetmed ja tegevus
1.1.1. Isiklike lugude kogumine ja töötlemine

Mõõdikud

Kogu Me Lugu videomälestuste ja seotud materjalide salvestamine
(kvaliteetse õppematerjali koostamise eesmärgil)

Kogutud vähemalt 10 lugu
koos täiendava materjaliga
aastas

1.1.2. Isiklikke lugusid käsitlevate õppematerjalide ja –meetodite
arendamine
Kogu Me Lugu õppematerjalid ja –meetodid on kasutatavad
internetiportaalis www.kogumelugu.ee
1.1.3. Arendatud õppematerjalide ja –meetodite tutvustamine ja
levitamine

Kogu Me Lugu õppeportaal
on valmis jaanuariks 2018

Tunne Oma Ajalugu õppematerjalide ja -meetodite levitamine
koolituste kaudu
Kogu Me Lugu õppeportaali tutvustamine, materjalide ja -meetodite
levitamine koolituste kaudu
Bridging the Baltic piirkondlike rännete õppematerjalide tutvustamine
ja levitamine
Bridging the Baltic e-viktoriini tutvustamine ja levitamine
Õppematerjalide ja -meetodite tutvustamine siseriiklikult ja
rahvusvaheliselt erinevatel üritustel
1.1.4. Kaasavate õppemeetodite rakendamine noorteprogrammide
kaudu

2 koolitust aastas, 10
kontakttundi aastas
2 koolitust aastas, 10
kontakttundi aastas
Kodulehe statistika,
kutsekvalifikatsioon
Kodulehe statistika
6 sõnavõttu / kajastust
aastas

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsiooni programmi
korraldamine siseriiklikult
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsiooni programmi

10 koolitust aastas,
vähemalt 5-s koolis
3 koolitust aastas
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korraldamine rahvusvaheliselt
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsiooni programmi
korraldamises osalemine
SinuFilm õppeprogrammi (koolituste, noortevahetuste) korraldamine
SinuFilm konkursi ja noortekonverentsi korraldamine

1 noortevahetus aastas
20 kontakttundi aastas, 1
noortevahetus aastas
1 konkurss, 1 konverents
aastas

Alaeesmärk 1.2. Läänemere piirkonna riiklikud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekavad lähtuvad
üldinimlikest väärtustest ja hõlmavad ka naaberriikide ajalugu.
Eesmärgi saavutamiseks on vaja tõsta erinevate huvigruppide huvi üldinimlikel väärtustel tugineva
ajalooteadlikkuse suunal ja tekitada laiem vajadus vastavat õppemetoodikat ja –materjale nii
formaalselt kui mitteformaalselt rakendada. See tähendab, et materjalid ja meetodid peaksid
inspireerima nii õpetajaid, õppijaid kui ka laiemat kogukonda. Seega on vajalik, et ka
poliitikakujundajatele see teema oluline on ja et selle saavutamiseks vajalikke protsesse toetatakse ja
poliitilisel tasandil ellu viiakse.

Meetmed ja tegevus
1.2.1. Suhtlus õpetajate, õpikute koostajate/kirjastajate, riikliku
õppekava arendajate ja poliitikakujundajatega.

Mõõdikud

Regulaarsed seminarid valdkondlike "mitmekordistajatega" poliitikud, diplomaadid, uurijad, ajaloolased, õpetajad, kirjastajad,
autorid, ajakirjanikud jne
Meetodite-materjalide tutvustamine seotud inimestele, seotud
üritustel, seotud võrgustike kaudu eesmärgiga kujundada Eesti,
Läänemere piirkonna ja Euroopa hariduspoliitikat

Korraldatud 3 seminari
aastas
3 sõnavõttu aastas
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EESMÄRK 2: USALDUSVÄÄRNE KUVAND
2018.a tuntakse sihtasutust Unitas kui usaldusväärsest ning professionaalsest organisatsiooni, mis on
päevapoliitikaülene, rahvusteülene, rahvusvaheline, haridusvaldkonnas pädev, koostööaltis ning
uuendusmeelne.

Meetmed ja tegevus
2.1. Avaliku arvamuse suunamine arvamusartiklite kaudu
meediaväljaannetes sihtasutusega seotud arvamusliidrite poolt
Arvamusartiklite avaldamine meedias SA seotud inimeste poolt
Meediakajastus põhitegevuse kohta
Aktiivne suhtlus sihtgruppidega, s.h. Unitase programmide ning
tegevusvaldkonnaga seotud materjalide jagamine Facebookis,
Twitteris, uudiskirjades, veebilehtedel
Olulisemate mälestuspäevade (märtsiküüditamine,
juuniküüditamine, 23. august, holokausti ohvrite mälestamine)
korraldamine või korralduses osalemine Eestis ja Euroopas
Toodetud teabematerjalide, s.h. audiovisuaalsete materjalide
digitaalne levitamine meedias mälestuspäevadel, muuseumides,
näitustel, õppeprogrammides jm kanalite kaudu

Mõõdik

1 x kvartalis
1 x kuus
Jälgijate arv aastal 2018 on
kokku 10000
4x aastas

2 mälestuspäeva aastas
1 näitus/programm aastas

2.2. Koostööpartnerite järjepidev kursis hoidmine SA Unitase
tegevusega
Pidev sisuline aruandlus enda tegevuse kohta SA kodulehel ja
uudiskirjadena sihtasutusega seotud osapooltele

1 x poolaastas

EESMÄRK 3: JÄTKUSUUTLIK RAHASTUS
2018. aastaks on sihtasutusel:
1. Tegevustoetus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks, mis katab stabiilselt kontori ja
palgaliste töötajatega seotud üldkulud;
2. Suurenenud strateegiliste annetajate baas;
3. Suurenenud tegevusreserv;
4. Piisav toetus projektide kvaliteetseks elluviimiseks.
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LÜHIDALT:
Eesmärk 1: Noorte ajalooteadlikkus tugineb üldinimlikel väärtustel ja inimõigustel
Alaeesmärk 1.1. Ajaloo- ja ühiskonnaõppes on isklike lugude jutustamine õppemeetodina levinud
praktika.
Alaeesmärk 1.2. Läänemere piirkonna riiklikud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekavad lähtuvad
üldinimlikest väärtustest ja hõlmavad ka naaberriikide ajalugu.
Eesmärk 2: Usaldusväärne kuvand
Eesmärk 3: Jätkusuutlik rahastus
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