Memo
Ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ arutelu
Toimumisaeg: 15. veebruar 2013 kell 14.00-17.30
Toimumiskoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, Tallinn
Osalejad: Kristi Ruusame, Hälis Rooste (IVEK); Kristiine Rebane (Danske Bank); Andero Kaha
(Silberauto); Piia Tamm (Jõhvi kontserdimaja); Margit Murumägi (Lääne-Viru Arenduskeskus); Liina
Kolk (Raamist Väljas), Tiia Randma (Riigikantselei); Merle Tiigisoon, ja Kadi Vellner (EKTK)
Kavas:
1. Nõukoja liikmed 2013. aastal
2. Visiooni ja missiooni sõnastuse kokkuleppimine
3. EAS-i projektikonkurss ja „Unistused ellu!“ edulugude tootmine
4. Üritus võrgustiku liikmetele kevadel
1. Nõukoja liikmed 2013. aastal
Nõukoda on organ, mis toetab ja nõustab võrgustiku tegevuse kavandamist ja läbiviimist. Nõukoja
liige on eelkõige ekspert ja ideede generaator, kuid samas võib olla ka osaline võrgustiku erinevates
projektides või tegevustes.
Nõukoja liige on võrgustiku asutaja või aktiivse partnerorganisatsiooni esindaja ja panustab võrgustiku
töösse mentorluse põhimõttel.
Nõukoja liikmed on „Unistused ellu!“ võrgustiku kontaktisikud maakondades ja linnades. Nõukoja
koosseisu kinnitame üheks kalendriaastaks.
Nimetame Nõukoja liikmeid isikuliselt koos töökoha ja meiliaadressiga kodulehe
www.unistusedellu.ee rubriigis „Meist/Nõukoda“ all.
Unistused ellu! Nõukotta kuuluvad 2013. aastal:
Andero Kaha, Silberauto
Cynne Põldäär, Läänemaa Arenduskeskus
Kaja Kilk, Eesti Energia
Hälis Rooste, Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Kristiine Rebane, Danske Bank
Liina Kolk, Raamist Väljas
Maarja Karmin, Swedbank
Margit Murumägi, Lääne-Viru Arenduskeskus
Piia Tamm, Jõhvi Kontserdimaja
Tiia Randma, „Unistused ellu!“ asutaja
Lisaks Nõukoja liikmetele on võrgustikul strateegilised partnerid. Strateegiline partner on võrgustiku
liige, kes soovib võrgustikku panustada, aga aktiivselt kaasa lüüa ei ole aega. Ta toetab oma nõu ja
jõuga mingis valdkonnas, kuid ei pea olema kursis võrgustiku hetkeolukorra ja juhtimisega.
Strateegilised partnerid toome samuti ära kodulehe rubriigis „Meist/Nõukoda“ all, kuid e-maili
aadressi ei lisa.
Toetaja on liige, kes panustab võrgustiku tegevusse rahaliselt. Toetajaliikme statuut on tegemisel.
Toetajatele toimuvad lisaks eraldi koosolekud.
Merle võtab ühendust nende aktiivsete liikmetega, kes seekord koosolekul ei saanud osaleda ja küsib
nende valikut, kas soovivad olla strateegilised partnerid või saavad osaleda ka Nõukoja töös.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja „Unistused ellu!“ meeskond:
Merle Tiigisoon, ettevõtlusõppe projektijuht

Kadi Vellner, ettevõtlusõppe assistent
Maarja Loorents, kommunikatsioonijuht
2. Visiooni ja missiooni sõnastuse kinnitamine
Visioon
Eestis on ettevõtlikud inimesed, kes mõtlevad loovalt, algatavad julgelt, tegutsevad arukalt, vastutavad
ja hoolivad.
Missioon
„Unistused ellu!“ võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetavad ettevõtlike inimeste
kasvamist. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda
koostööle.
Sh tegutseme selle nimel, et
igal ettevõttel oleks oma partnerkool või koolid,
igal koolil oleks oma partnerettevõtted.
Visioon ja missioon kirjutatakse www.unistusedellu.ee veebilehe “Meist“ leheküljele.
3. EAS-i projektikonkurss, “Unistused ellu!” edulugude tootmine
Kuna aega on napilt ja tõenäosus toetust saada on väike, siis me seekord oma võrgustikuga EAS-i
projektikonkursil ei osale. Tulevikus võiks teha videote konkursi ettevõtete ja koolide vahelise
koostöö kohta. Videote tegemisel peaksid kaasatud olema õpilased ja neid saaksime oma kodulehel
edulugudena näidata.
Teine võimalus on teha konkurss võrgustiku partneritele, kellel on hea idee, aga ei ole raha selle
elluviimiseks.
Hetkel on kõige tähtsam teha valmis voldik MAK-ide esindajatele, et nad saaksid teavitustööd
maakondades tegema hakata. Mis võrgustik „Unistused ellu!“ on? Miks ettevõtja peaks võrgustikuga
ühinema? Mida ettevõtja saab teha ettevõtlikkuse edendamiseks laste ja noorte seas?
Reklaamvoldik peab olema valmis enne 6. märtsi, sest siis hakkavad IVEK-i seminarid MAK-idele,
kus tutvustame ka „Unistused ellu!“ võrgustiku võimalusi.
Merle teeb esialgse variandi nii kiiresti kui saab ja saadab Nõukoja liikmetele täiendamiseks.
4. Üritus võrgustiku liikmetele kevadel
Koostöövõrgustiku järgmine kokkusaamine toimub maikuus.
Enne seda teeme valmis põhjaliku juhendmaterjali ettevõtjale, miks peaks olema võrgustiku liige,
kuidas võrgustikus toimida, kuidas koolidega koostööd teha, kuidas öelda õigesti koos põhjendusega
„ei“, näiteid partneritelt jpm. Sisendit saame ka IVEKi juhendmaterjalist õpetajatele.
Aprillikuus kutsume juhendmaterjalide teemal kokku partnerite fookusgrupi. Liina on nõus
fookusgrupi tööd juhtima.
Võrgustiku üritusel maikuus:
 Info ülevaade: kuidas Eestis läheb ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse vallas?
 Ettevõtjate juhendmaterjali tutvustamine

Kirja pani: Kadi Vellner ja Merle Tiigisoon

