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1.

ORGANISATSIOONI TUTVUSTUS

1.1. Pärnu Vabakooli Seltsi ajalugu
Pärnu Vabakooli Seltsi asutamiskoosolek toimus 20. oktoobril 1996. aastal.
Pärnu Vabakooli Selts on mittetulundusühing, mille eesmärk on hariduselu edendamine
Pärnus ja Eestis ning teadliku inimese kujunemiseks arenguvõimaluste loomine. Pärnu
Vabakooli Selts haldab Pärnu Vabakooli, Pärnu Vabakooli Loovuskeskust ja Pärnu
Vabakooli Loova Hariduse keskust, pakkudes alternatiivseid võimalusi lapse kooliteeks.
Kogu seltsi tegevus on keskendunud Vabakooli, Loovuskeskuse ja Loova Hariduse
Kesekuse käigushoidmisele ja arendamisele. Pärnu Vabakooli Selts kuulub Eesti
üldhariduslike erakoolide pidajate ühendusse ning on seeläbi koostööpartner
valitsusasutustele.
Pärnu Vabakooli loomine ja pikaajaline tegevus on Pärnu Vabakooli Seltsi suurim
õnnestumine. Pärnu Vabakool on Pärnu linna haridusvõrgu oluline ja lahutamatu osa,
mida on kinnitanud ka Pärnu Linnavolikogu. Vabakooli seltsi liikmed on olnud osalised
Pärnu linna hariduse arengukava väljatöötamisel.
Pärnu Vabakool, Loovuskeskus ja Loova Hariduse Keskus on sihiks võtnud arendada
ühtseid suundi, mis on arusaadavad üheselt nii Vabakooli õpilastele, õpetajatele ja
lapsevanematele ning Pärnu maakonna kui ka Eesti haridusest ning arengust huvitatud
inimestele. Lisaks on Pärnu Vabakooli Selts tuntud liikmete korraldatud aktiivse
heategevusliku tegevuse poolest, mille tulemusena on allüksused saanud toekat
arenguhoogu.

1.2. Seltsi liikmelisus
Pärnu Vabakooli Selts on inimeste vabatahtlik ühendus. Seltsi liikmeskonda kuuluvad
haridusest huvitatud inimesed ja/või kelle lapsed õpivad Vabakoolis ja Vabakooli
loovuskeskuses ning kes panustavad koostöiselt oma ideede ja tegevusega Vabakooli
seltsi allasutuste arendamisse. Liikmete arvestuse korraldab juhatus.
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Vabakooli seltsi liikmete arv on tõusutrendis. Kui 2012 oli seltsi liikmete arv 65 liiget,
2013. aastal 85 liiget, siis 2020. aastaks on seltsi liikmete arv suurenenud 122 inimeseni.

1.3. Seltsi allüksused
Pärnu Vabakooli õpilaste arv oli 2009. aastal 99, 2012. aastal 111 õpilast ja 2020.
aastal õpib Pärnu Vabakoolis 153 õpilast.
2019. aasta detsembris sai Pärnu Vabakool kõigile kolmele kooliastmele tähtajatu
tegevusloa, mis näitab usaldust ühingu pikaaegse tegevuse ja ka potentsiaali vastu.
SA Innove korraldatud rahuloluküsitlustes (2018) selgus, et seltsi peamine sihtrühm,
lapsevanemad, on väga rahul Vabakoolis pakutava haridusega. Kooli enda poolt
korraldatud rahuloluküsitluste tulemused (2014, 2018) on samuti valdavalt positiivsed,
mis annab tunnistust Vabakooli headest valikutest koolitöö korraldamisel.
Pärnu Vabakooli Seltsi poolt loodud kooli ning teiste allüksuste olulisust näitab seegi, et
viimastel aastatel on suurenenud välismaalt koju suunduvate perede hulk, kes on
Vabakooli poole pöördunud sooviga olla partneriks koduõppe jt alternatiivsete
õpetamisviiside rakendamisel.
Pärnu Vabakooli Loovuskeskus alustas tegevust 2010. aasta sügisel. 2020. aastaks on
Loovusekuses tööl 9 ringijuhendajat ja väljastpoolt Vabakooli õpib Loovuskeskuse
huviringides 183 õpilast (sh 4 täiskasvanut). Huvi on tõusutrendis.
Pärnu Vabakooli Loova Hariduse Keskus startis 2019. aasta sügisel ning korraldab
koolitusi lapsevanematele.
Pärnu Vabakooli Selts on korraldanud haridusteemalisi konverentse jm arutelusid Pärnu
linnas, koolitanud Eesti ja Taani haridustöötajaid. Vabakooli seltsi juhatus on
korraldanud mitmeid välisreise haridushuvilistele lapsevanematele, et tutvuda heade
hariduslike praktikatega, mis aitaksid seltsi peaeesmärki – Vabakooli innovaatilisemalt
ja edukamalt arendada. Lisaks sellele on ühing korraldanud Pärnu Vabakooli õpetajatele
koolitusreise välisriikidesse uute hariduspraktikatega tutvumiseks (2011 ja 2014 Taani,
2018 Rootsi).
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1.4. Seltsi juhtimine
Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek on seltsi kõige kõrgem juhtimisorgan.
Üldkoosolek valib juhatuse ja võtab vastu seltsi arengu jaoks olulised otsused.
Pärnu Vabakooli Seltsi igapäevast tööd juhib seltsi juhatus.

1.5. Seltsi rahastamine
Vabakooli Seltsi allasutuste pidamiseks vajalikud vahendid saadakse lapsevanemate
poolt tasutavast õppemaksust, ringitasudest, seltsi liikmemaksust,

riigilt ja KOV

eelarvetest, projektidest, ürituste korraldamisest, koolitustasudest, sponsoritelt ja
annetajatelt.
Seltsi liikmete ja juhatuse poolt kirjutatud projektidega saadud vahenditest on oluliselt
parendatud Vabakoolile rendile antud hoone seisukorda.
2019. aastal kirjutatud projektide tulemusena laekus Vabakooli seltsi arvele 16 483
eurot. Aastatel 2017-2020 saadud vahenditega on korrastatud Pärnu linnalt tasuta
rendile saadud õppehoone (remonditud on klassiruume, koridore, välisfassaad,
vahetatud on aknaid, ostetud koolimööblit, arvuteid jpm). Vabakooli Selts on kirjutanud
allüksuste arenguks arvukalt projekte (KÜSK, INNOVE, HENKEL, NORDPLUS
JUNIOR, KIK, Pärnu LV, KULKA, ERASMUS, ERRS, HTMN, HITSA jne).
Pärnu Vabakooli Selts korraldab Vabakooli toetuseks mitmesuguseid vähem ja rohkem
traditsioonilisi üritusi, et toetada Vabakooli majandamist. Näiteks viimase viie aasta
jooksul toimunud heategevuslike jõululaatade abil on kogutud kokku ligi 20 000 eurot.
Näiteks viimase kahe aasta jooksul kogutud sihtotstarbelise rahaga, mida on ca 7000
eurot, rajatakse kooli seal seni puudunud kodundusklass ja õppeköök.
Heategevuslike ürituste tulust on ostetud kooli muusikaklassi muusikainstrumente, tänu
sellele tegutseb koolis igas klassis mitu ansamblit (kokku 9) ja on rajatud spetsiaalne
bändiruum.
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2. MISSIOON JA VISIOON
2.1. Missioon
Pärnu Vabakooli Selts loob inspireerivaid võimalusi teadliku inimese kujunemiseks.

2.2. Visioon
Pärnu Vabakooli Seltsi visioon on eluterve, loov ja õnnelik inimene.
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3.

STRATEEGILISED EESMÄRGID, T EGEVUSED JA MÕÕDIKUD
1. Pärnu Vabakooli Selts on tunnustatud haridusedendaja ja arendaja.
Tegevused:
● Pärnu Vabakooli Seltsi allüksuste arendamine lähtuvalt seltsi visioonist
ja missioonist;
● Pärnu Vabakooli arendamine inspireerivaks hariduslikuks brändiks;
● Pärnu

Vabakooli

Loovuskeskuse

arendamine

inspireerivaks

huvihariduslikuks brändiks;
● Pärnu Vabakooli Loova Hariduse keskuse arendamine inspireerivaks
täiendõppe keskuseks;
● õppematerjalide kirjastamine;
● seltsi allüksustes töötavate inimeste koolitamine, tunnustamine ja
inspireerimine lähtuvalt seltsi eesmärkidest;
● rohelise mõtteviisi levitamine;
● füüsilise keskkonna kujundamine arenguvajadustele vastavaks;
● koostöö tegemine Ülejõe piirkonna seltsidega;
● koostöö tegemine Pärnu linna, Eesti ja piiritaguste haridusasutustega.
Mõõdikud:
● seltsi allüksuste töö-, praktika- ja õppekohad on täidetud ja huvi on
kasvutrendis.
● sisekliendi rahulolu on positiivne;
● seltsi allüksuste tegevus vastab Rohelise Kooli põhimõtetele;
● füüsiline keskkond vastab inimeste arenguvajadustele – täiendavalt
olemasolevale luuakse võimalused järgmisteks ruumideks:
o põhikooli klassiruum;
o õppeklass ristkasutuseks (eelkool, kodundus);
o kooliõe ruum;
o tugispetsialistide ruum;
o käsitööklass;
o arvutiklass-raamatukogu;
o tantsu- ja draamaklass;
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o loodusklass;
o õpetajate töö- ja puhkeruumid;
o loomeruum;
● seltsi allüksused on kaasatud linna haridusellu;
● Pärnu Vabakooli Selts on Ülejõe piirkonna ja kogukonna aktiivne liige;
● seltsi allüksused on Pärnu linna haridussüsteemi täieõiguslik osa.
2. Pärnu Vabakooli Seltsil on seltsi eesmärkidest teadlik ja ühtehoidev
kogukond.
Tegevused:
● kogukonnaga jagatakse infot Kodukirja, sotsiaalmeedia, kodulehe ja
Stuudiumi kaudu;
● toimuvad kogukonna ühtsust suurendavad sündmused.
Mõõdikud:
● Pärnu Vabakooli Seltsi liikmed on kursis seltsi allüksuste tegevusega,
info on kättesaadav ja kommunikatsioon on kiire.
● igal aastal toimuvad kogukonna ühtsust ja teadlikkust suurendavad
sündmused, millest võetakse osa;
3. Pärnu Vabakooli Selts on majanduslikult võimekas.
Tegevused:
● Pärnu Vabakooli Seltsi eelarve võimaldab mitmekesise inspireeriva
hariduse andmist;
● allüksuste õpilaste arvu suurendamine;
● seltsi liikmeskonna suurendamine;
● projektide teostamine inspireeriva hariduse andmise võimaldamiseks;
● sponsorite leidmine;
● muude äriliste ettevõtmiste edendamine;
● luuakse toimiv tugisüsteem majanduslikes raskuste perede toetamiseks
õppemaksu soodustuste võimaldamise näol;
Mõõdikud:
● Igal järgneval õppeaastal on allüksuste õpilaste arv suurem võrreldes
eelmise aastaga;
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● seltsi liikmete arv suureneb igal aastal;
● rahastatud taotluste suhe võrreldes esitatud taotlusega on positiivses
trendis;
● olemas on seltsi stabiilselt toetavad sponsorid;
● tegutseb kasumit tootev veebipood;
● ükski pere ei lahku koolist majanduslikel põhjustel.
4. Pärnu Vabakooli Seltsi mainekujundus haridusedendaja ja arendajana.
Tegevused:
● Pärnu Vabakooli Seltsi turundusplaani loomine ja järgimine;
● TÜ Pärnu Kolledži tudengite kaasamine seltsi turundusplaani
koostamiseks ja rakendamiseks;
● seltsi kodulehe loomine;
● seltsi esindajad tutvustavad seltsi pedagoogilist kontseptsiooni ja
edulugusid;
● õppematerjalide kirjastamine, allüksuste poolt loodud metoodilise jm
õppematerjalide loomine ja levitamine.
Mõõdikud:
●

seltsi

koduleht on

kaasaegne, selge struktuuriga ja ülevaatlik,

kasutajasõbralik.
●

seltsi

tegemiste

vastu

tunnevad

huvi

teised

haridusvaldkonna

organisatsioonid;
●

koostöös

TÜ

Pärnu

Kolledži

tudengitega

on

valminud

seltsi

turundusplaan;
●

Pärnu Vabakooli Seltsi brändi alt on ilmunud koolitus- ja õppematerjalid.
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4. ARENGUKAVA ÜLEVAATAMISE JA UUENDAMISE KORD
Arengukava vaadatakse üle kord aastas seltsi üldkoosolekul septembris.

PVSi arengukava koostasid ajavahemikul 25. aprill 2020 - august 2020):
Aivar Haller, Birgit Rohtoja, Daisi Sprenk, Danel Tammeleht, Eha Ristimets, Gerlika
Ree, Grete Männikus, Ilona Must, Irje Tammeleht, Juri Larionov, Kaisa Raadik, Katrin
Kuntus, Karri Tiigisoon, Kauni Sillat,

Ken Tilk, Liia Severin, Marek Jürgenson,

Maritta Talv, Merlin Laansoo, Ott Artel, Raivo Rohtoja, Reena Matsko, Relyke
Kadastik, Tarmo Lüüdik, Ulvi Jaago, Ulvi Nõmm, Vilve Noppel.
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Lisa 1. Pärnu Vabakooli Seltsi koostööpartnerid:
Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministeerium
HARNO (end Innove, HITSA, Archimedes, ENK)
Pärnu Linnavalitsus
Tori Vallavalitsus
Häädemeeste Vallavalitsus
Lääneranna Vallavalitsus
Pärnu munitsipaalkoolid ja huvikoolid
Pärnu eraüldhariduskoolid ja -huvikoolid
Eesti Erakoolide Ühendus
Rootsi Kunskaps-koolide Ühendus
Taani Vabakoolide Ühendus
KonTiki Vabakool (Taani)
Ollerupi Vabakool (Taani)
Sjalandskoli (Island)
Uppsala Kunskapsskolan (Rootsi)
Täby Kunskapsskolan (Rootsi)
Jurmala erakool
TÜ Pärnu Kolledž
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool
11

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus
Rajaleidja keskus Pärnus
Pärnu Õppenõustamiskeskus
Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Eesti Kooriühing
Maanteeamet
HENKEL Balti OUE
TRE-raadio
Pärnu Keskus
Port Artur Grupp
Pärnu Postimees
Pärnu Ülejõe Selts
Rääma Noorte Ühing “Noorus”
Vana-Pärnu Kultuuriselts MTÜ
Eesti Punase Risti Pärnumaa organisatsioon
Pärnu Noorte Vabaajakeskus MTÜ
Kaitseliit
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SA Pärnu Muuseum
SA Jõulumäe Tervisespordikeskus
SA Endla teater
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