
ARENGUKAVA 
MUSTAND
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Nüüd, kui olete hindamise lõpetanud, aitab arengukava mustand teil sõnastada ja 
panna tähtsuse järjekorda olulised valdkonnad, seada muuseumile konkreetsed 
eesmärgid ja astuda samme nende saavutamiseks.

Mõelge iga mooduli lõpus välja toodud tugevustele ja parandamist vajavatele 
teemadele ning kaaluge rühmas arutatud arenguideid. 
 
Kirjutage olulisemad arenguideed allolevasse kasti. Pidage silmas oma strateegiat ja 
mõjueesmärke, mis toetavad muuseumi ühiskondlikku mõju.

Arenguideed:

A
RE

N
G

U
KA

VA
 M

U
ST

A
N

D



EESMÄRKIDE SEADMINE JA SAAVUTAMINE
Allolev tabel aitab arenguideede põhjal valida konkreetseid eesmärke ja tegevusi.

EESMÄRGID
Sõnastage kuni viis praktilist 
eesmärki. Kirjeldage 
konkreetselt, mida te soovite 
muuta.

TEABELÜNGAD
-Millistes teemavaldkondades 
vajame rohkem teavet või 
suuremat selgust? 

 | Mis veel selgitamist vajab?
 | Kuidas seda selgitada? Kes 

meid aitab?

VAHENDID
Kõigepealt küsige endalt:

 | Keda me vajame, et  
eesmärke saavutada?

 | Kellega peaksime suhtlema?
 | Milliseid vahendeid me veel 

vajame?
 | Kelle teha need otsused 

jäävad?

EESTVEDAJA
Määrake iga eesmärgi jaoks 
eestvedaja, kes vastutab töö 
jätkamise eest. 

KIIRELOOMULISUS
Kiireloomulisuse 
hindamiseks võite kasutada 
hüüumärgisüsteemi, nt

 alustada aasta jooksul
alustada kolme kuu 
jooksul

alustada esimesel 
võimalusel

Eesmärk 1:

Eesmärk 2:

Eesmärk 3:

Eesmärk 4:

Eesmärk 5:
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PAAR SÕNA VEEL, ENNE KUI LAHKUTE
Loodame, et MOI mudelit on olnud meeldiv rakendada. Julgustame teid oma 
eesmärkide nimel tööd tegema ja neid saavutama. Saate MOI mudeli juurde 
ikka ja jälle tagasi tulla.

Kui olete arengukava mustandi valmis saanud, võite hakata koostama aren-
gukava, mis suunab teie edasist tegevust teel suurema mõju saavutamise 
poole.

Autor: MOI! Museums of 
impact (MOI! Mõjukad 
muuseumi), 2022.

MOI mudeli litsents: CC BY 4.0 

Kujundus:  
KRUT Collective, krut.fi

www.ne-mo.org/
museumsofimpact
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