Memo
Ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ arutelu
Toimumisaeg: 14. jaanuar 2014 kell 12.00-14.30
Toimumiskoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, Tallinn
Osalejad: Hälis Rooste (IVEK); Evelin Allas (SEB); Doris Põld (ITL); Cynne Põldäär
(Läänemaa Arenduskeskus); Andero Kaha (Silberauto); Maarja Karmin (Swedbank); Kaja
Kilk (Eesti Energia); Maarja Loorents, Merle Tiigisoon, Tiia Randma ja Kadi Vellner
(Kaubanduskoda)
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1. Hetkeolukord


Võrgustikus on 161 liiget, nendest partnereid 117 ja koostööd otsivaid algatusi 44.
Võrgustiku tegevusi (seminaride kulud, veebilehe arendused, teavitusmaterajlide
trükk) toetab rahaliselt 4 toetajaliiget Swedbank, Silberauto, Eesti Energia ja Danske
Bank. Võrgustiku Nõukojas on 11 liiget.
 2013 a külastas kodulehte 7842 korda 5916 inimest. Viimased kuud: oktoobris 798
korda 661inimest, novembris 1176 korda 951 inimest ja detsembris 811korda 671
inimest.
 Uudiskirja saajaid on listis hetkel 352 ning kasvab iga nädalaga. Uudiskirja saavad
kõik võrgustiku liikmed, Ettevõtlusõppe Mõttekoja liikmed ja ülejäänud, kes on
selleks ise soovi avaldanud. Kogu avamise protsent on 28,7%.
– Okt 26.8% - 82 unikaalset avamist 306-st
– Nov 23.0% - 72 unikaalset avamist 313-st
– Dets 28.6% - 92 unikaalset avamist 322-st
2. Statistika









Ettevõtete ja organisatsioonide võrgustikus olemise eesmärk, lisaks teiste tegevustest
info saamine ja enda tegevustest info jagamine, on eriala propageerimine 47,
koostööpartnerite otsimine 10, eeskujuks olemine 43, tegevustest info jagamine
osalejate otsimiseks 60, eelkõige uute ideede saamine 7.
Võrgustikus olevate partnerite ettevõtlikkust edendavad tegevused on noorte
juhendamine 58, õppekäik ettevõttesse 53, konkursid/võistlused 50, koolituste
läbiviimine 39, auhindadega toetamine 33, praktikakohtade pakkumine 31, õpilastele
esinemine 28, tunnustamine 27, õppematerjali koostamine 19, rahaline toetamine 19,
info levitamine oma kanalites 18, töökohtade pakkumine 16, lepinguline koostöö
koolidega 15, toodete/teenustega toetamine 13, huvitegevuste toetamine 12,
ruumidega toetamine 9, stipendium 8, tehnil. vahenditega toetamine 6, soodustused
noortele/koolidele 6, õppevahenditega toetamine 5.
Pikaajaline toetustegevus e pikaajaline programm on 55 partneril.
63 võrgustiku partnerit on olnud ise oma toetustegevuse algatajad.
Toetustegevuste sihtgrupid: lapsed 43, noored 106, koolid 59, õpetajad 23.
Üldharidusse panustab 74, kutseharidusse 29, kõrgharidusse 36 partnerit.






Võrgustikus on partneritest eraldi leheküljel koostööd otsivad algatused. Näide Eesti
Eneria on partner ja ENTRUM on algatus, Swedbank on partner ning Noored kooli ja
Tagasi kooli algatused. Algatused võivad olla ka noorte endi poolt välja mõeldud ja
koostööd otsivad projektid/algatused.
Algatuste sihtgrupid: lapsed 13, noored 35, koolid 26, õpetajad 21.
Algatused otsivad koostööd: vabatahtlik mentorlus 23, rahaline panus 22, auhind v
preemia 15, info levitamine oma kanalites 12, toodete v teenustega toetamine 7.

Täpsem ülevaade võrgustiku liikmetest lisas (fail UE ülevaade 14 01 13).
3. 2013. aasta saavutused









Võrgustiku töö koordineerimine
Võrgustiku väärtuste sõnastamine
Partneritega koostöö suurendamine
Ettevõtlusõppe mõttekojaga tegevuste ühildamine
Liikmetele suunatud tegevused
2 x aastas seminarid ja edulugude jagamine
Regulaarne uudiskiri
Selgem ja parem www.unistusedellu.ee
4. 2014. aasta eesmärgid

Teha võrgustiku liikmed õnnelikuks.
Selleks:
 Arendame kodulehte, et ettevõtete tegevused paremini välja paistaks
 Korraldame 2 x aastas suuri, sisulisi seminare (kommunikatsiooniüritused)
 Korraldame 2 uut väiksemat profiilipõhist seminari (teemapüstituse lahendamine ja
arendamine)
 Loome tervikliku partnerite tunnustussüsteemi
 Suurendame toetajate arvu (vajalik eelarve kasv veebilehekülje arendusteks)
5. Nõukoja ettepanekud võrgustiku tegevustele
Uudiskirja jm teabe levik
Otsustasime:
 Analüüsime uudiskirja saajaid uudiskirja sisu jaoks.
 IVEK on uudiskirja saatnud edasi omavalitsustele ja koolijuhtidele. Ka teised Nõukoja
liikmed mõtlevad läbi, kes võiks uudiskirja saada (kolleeg, koostööpartner).
Uudiskirja saab edasi saata ja juurde kirjutada viite uudisele/artiklile, soovituse ja
kutse liitumiseks.
 Liituda saab veebi leheküljel http://www.unistusedellu.ee/content/liitu-uudiskirjaga
 Soovitame uudiskirja Eesti ANKile, Haridusinnovatsiooni Keskuse laboritele.
 Kutsume üles liikmeid jt väljaspoolt võrgustikku uudiskirjas enda tegevustest infot
jagama.
 Võrgustikku püüame tutvustada koolide direktoritele, aineliitudele.
Seminarid - aeg, teemad jm

Otsustasime:
 Seminaride ajad:
o Suured seminarid
 22. mai kell 14.00-17.00
 oktoober
o Väikesed profiilipõhised seminarid
 märts/aprill
 november
 Väikesteks teemapõhisteks seminarideks kutsume kokku need ettevõtted ja
organisatsioonid kes samu toetustegevusi teevad, koolide esindajad, ministeeriumide
esindajad, INNOVE. Seminaril: edulood, praktilised näited, ühisosade leidmine,
probleemkohtade lahendamine ja teema edasiarendamine.
 I väikese seminari teema on õppematerjalid. Teeme kaardistuse, keda võiks kutsuda
seminarile ja saadame nimekirja Nõukojale ülevaatamiseks ja täiendamiseks.
Profiilipõhiste ürituste teemad võtame ette üks korraga (teiste seminaride teemad ei ole
otsustatud ):
 Õppematerjalid
 Praktikakohad
 Algatused
 Õppekäik ettevõttesse
Tunnustussüsteem
Otsustasime:
 Kaardistame tunnustamised (Riiklikud tunnustused, linnade ja maakondlikud
tunnustused, Koja tunnustamised), et oleks võrgustikul võimalik ettepanekuid teha
lisakatekooriateks.
 Tunnustamise kriteeriumite paika panemiseks paneme kokku statuudi ja saadame emaili teel Nõukojale kommenteerimiseks.
o Ettevõte panustab laste ja noorte ettevõtlikkuse edendamisse
 Tunnustus võib olla ettevõttele v organisatsioonile, aga ka eraisikule võrgustikust.
Kodulehe arendused
Otsustasime:
 Kirjutame lahti veebiehituseks vajaliku lähteülessande ja eesmärgipüstituse ning
saadame Nõukojale laiali ülevaatamiseks. Kommentaarid edastame e-maili teel.
 Veebilehekülje arendusteks kaasame partnereid võrgustikust.
 Veebiarenduse protsess on pikk ühe kordsest know-how´st ei piisa. Valmidus peab
olema korduvalt partnerina aidata.
 I veebiarenduse koosolek toimub veebruaris. Ootame tagasisidet, kes oleksid valmis
Nõukojast veebiarenduste koosolekutel osalema.
Ettepanekud arendusteks:
 Algatuste leheküljel ei näe, kuidas saaks nendega koostööd teha. Liiga üldine
koostöövõimaluste kirjeldamine.
 Partneriks liitumine on liiga keeruline. Keerulised mõisted.

Muud otsused:





Analüüsime lisaks ka võrgustikus olevate partnerite ettevõtete suurust (1-4 töötajat, 59, 10-49, 50-99, 100-999, 1000 ja enam, ei tea töötajate arvu)
Saadame Nõukojale edasi infoks ka võrgustiku liikmete kõikide ettepanekute faili kui
oleme selles olevad kõik ettepanekud jõudnud üle vaadata ja otsustada, mida võtame
sellel aastal tegevusteks ja mida teeme tulevikus.
Vaatame UE meeskonnaga üle veebileheküljel olevate toetustegevuste
linnutamisvõimalused ja toetustegevuste valdkonnad.

Kirja pani: Kadi Vellner

