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DD põhikirjaline eesmärk 
on ühiskonna, teaduse ja 

kultuuri areng.

DD eesmärk põhikirja järgi (punkt II.8) on teaduslike, ühiskondlike ja kultuurialaste 
teadmiste toetamine ja levitamine. Leiame, et parim viis selle saavutamiseks on 
luua teaduse, ühiskonna ja kultuuri arengut võimaldavad tingimused.

DD visioon ja missioon

Meie tegevuse lõppeesmärk on sellest lähtuvalt maailm, mille institutsionaalsed 
raamistikud võimaldavad võimalikult paljudel inimestel oma potentsiaali 
maksimaalselt rakendada - teha teadust ja luua kultuuri, et inimkond areneks. See 
on eelduseks jätkusuutlikule elule planeedil Maa, inimtsivilisatsiooni arengule 
üldiselt ja isegi sellistele kaugetele eesmärkidele nagu kosmose asustamine.
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Maailm, kus inimkond 

saab saavutada oma 

potentsiaali. 



Ehitame institutsioone, 

mis võimaldavad   

inimkonnal areneda.

Institutsionaalsed 
süsteemid, mis suunavad 
ning toetavad arenguid.
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Meie visiooni ja missiooni aluseks on arusaam, et ühelt poolt inimesed oma 
olemuselt eriti ei muutu (psühholoogiliselt, bioloogiliselt), kuid teiselt poolt maailm 
meie ümber muutub pidevalt (looduslik, tehnoloogiline ja kultuuriline keskkond). 
Institutsioonid võimaldavad inimestel muutuvate keskkonnaoludega kohaneda.

DD panustab vaimult suurema maailma poole liikumisse läbi maailma 
demokraatlike institutsioonide niimoodi kujundamise (olemasolevate muutmise, 
uute loomise ja vanade kaotamise kaudu), et need pidevalt muutuvate oludega 
kohastuksid ning soodsaid tingimusi pakuksid nende lahendamiseks ühiskondliku 
missiooniga avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidele (DD StratLab) ning 
suure potentsiaaliga noortele inimestele (DD Akadeemia).
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Väga pikaajaline 
perspektiiv
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Meile läheb 
korda

Me mõtleme tuhandetes aastates 
ja püüame oma tegevusega tagada, 

et inimkonda ootaks ees väga 
pikaajaline tulevik.

Püüame päriselt lahendada olulisi 
ühiskondlikke probleeme ning 

aidata ka teistel saavutada oma 
tegevusega suurt mõju.

Iseseisvus tagab 
kestlikkuse

Juhtimine ja 
strateegia loevad

Usume, et meie tegevus peab 
olema võimalikult iseseisev 

kolmandatest osapooltest - nii 
rahaliselt kui sisuliselt.

Usume, et erinev juhtimine annab 
erinevaid tulemusi - nii DD sees, 
kui selles mida õpetame noortele 

ja organisatsioonidele.

Ei leiuta ise 
rattaid

Oleme
kodune koht

Oma tegevuste aluseks püüame 
alati võtta teaduslikult tõendatud 

arusaamu ning läbiproovitud 
meetodeid.

Viimaks oleme soe ja hooliv 
kogukond, kus ka kõige raskemaid 
hetki saadab eluterve huumor ja 

üksteise toetamine.



Aastateks 2018 - 2025

Arengukava

Viimati uuendatud 16.11.2021.



Meie mudel

Selleks, et täita oma missiooni ja jõuda visioonini, teeme laias plaanis kolme 
tegevust: 1) koolitame välja institutsioonide ehitajaid; 2) ehitame ise neid 
institutsioone; 3) rahastame neid tegevusi erinevate majandustegevuste (majas äri- 
ja eluruumide väljarentimine, investeerimine fondidesse).
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DD majandustegevus
Rahastame ja toetame jätkusuutlikult oma ühiskondlikku tegevust

DD Akadeemia
Koolitame maailmale institutsioonide ehitajaid

DD StratLab
Ehitame ise institutsioone

Tegevust, mille kaudu koolitame maailmale soovitud institutsioonide ehitajaid, 
nimetame me DD Akadeemiaks (DD Academy). Kui oleme DD Akadeemia missiooni 
täitmisel edukad, siis on tulevikus üle maailma igal suure potentsiaaliga noorel 
võimalus (ja ka soov, sest eesmärkide täitmiseks peab meie programm olema ka üks 
maailma parimaid noorte arenguprogramme) liituda DD Akadeemia programmiga 
ning selle tulemusena saab üle maailma olema piisavalt arengut võimaldavate 
institutsioonide ehitajaid (piisavalt selleks, et saavutada DD visioon).



Koolitada suurima potentsiaaliga

noortest arengut võimaldavate

institutsioonide ehitajaid.

Tegevust, mille abil ise arengut võimaldavaid institutsioone ehitame, nimetame me 
DD StratLabiks. Kui oleme DD StratLabi missiooni täitmisel edukad, siis on üle 
maailma piisavalt palju mõjusaid missiooniga organisatsioone, kes tagavad sellise 
institutsionaalse korralduse, mis võimaldab inimkonna arengut.

DD muu majandustegevuse eesmärgiks on pakkuda stabiilset rahastust ja 
infrastruktuuri kesksete tugifunktsioonide pakkumiseks teistele tegevussuundadele.
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Ehitada maailmale arengut

võimaldavaid institutsioone.



Meie eesmärgid

DD Akadeemia

Akadeemia peaks aastaks 2025 olema tööle saanud oma laienemise kasvumootori. 

Ühe programmi asemel Eestis peaks olema avatud ka vähemalt kaks teises riigis 

(+Läti, +Leedu). Optimaalne siht on, et avatud oleks kolm välisprogrammi (+Soome) 

ning maksimaalselt sihime nelja avamist (+Soome, +Poola).

Selleks peaks olema paika saanud ja mehitatud kõik “peakontori” tiimid: arendus-, 

laiendus- ja programmide koordineerimine. Samuti peaksid edukalt toimima 

funktsionaalsed tiimid (kommunikatsioon, vabatahtlike haldus, finants ja logistika). 

Arendustiim peaks selleks ajaks peamiselt tegelema arendusprojektidega ning 

välise sisendi kogumise, süstematiseerimise ja sünteesiga nende jaoks. 

Programmide koordineerimise tiimi kasutuses võiks olla täielikult valmis 

veebipõhine läbiviijate üleandmis- ja koolitusprogramm ning see tiim võiks olla 

ainsaks kontaktpunktiks kõigile programmitiimidele.

DD StratLab

2025. aastaks on DD StratLab kasvanud paari töötajaga konsultatsioonipakkujast 

mikro- ja väikeettevõtte piiri lähedale (alates 10 töötajast). Sihime, et meil oleks 

minimaalselt 6 põhikohaga töötajat, kellest moodustub StratLabi tugev 

tuumikkompetentsi omav töötajaskond. Perioodil 2022-2025 võiks selleks lisanduda 

igal aastal 1 töötaja.
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Meie eesmärgid

Aastakäive võiks 2025. aaastaks olla 400 000€. Sellele lisanduvad Tartu 2024 

raames Hübriidarvamusfestivali tulud ~75 000€ aastas. Viime ka läbi põhjalikuma 

kontori remondi, kui oleme valmis viienda töötaja lisandumise jaoks (ehk kui 

praegune ruum jääb kitsaks). Investeeringu maht 30-40 000€.

DD StratLab teeb sisulist tööd ja arendab kompetentse edasi vähemalt kahes 

järgnevast kolmest valdkonnast (teeb aktiivselt töid, arendab lähenemisi jne): 

kohalike omavalitsuste arengukavade koostamine (progressiivsemad ja/või 

avatumad KOVid); üldhariduskoolide strateegialoome ja koolireformi strateegiliste 

protsesside eestvedamine; riigi tasandi (ehk ministeeriumid, Riigikantselei jms) 

strateegialoome ning strateegiaprotsesside eestvedamine (demokraatia huvikaitse).

DD äritegevus

Aastaks 2025 võiksid DD majahalduse süsteemid olla maksimaalselt 

automatiseeritud (digitaalsed lukud, automaatsed arved, 

remondi-paranduspartnerid jne), et minimeerida aktiivse haldamise ajamahtu.

Samal ajal võiks ka investeerida DD majja, et kasvatada teenitavat tulu (nt DD HUB 

remont ja kõrgem üüritulu sellest).

Jätkata võiks ka DD investeerimisportfelli kasvatamisega, kuhu suunaks osa 

iga-aastasest tulemist ning mille dividendidest rahastaks tulevikus meie 

ühiskondlikku tegevust.
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