Memo
Ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu“ koosolek
Toimumisaeg: 14. detsember 2012 kell 11.00-13.00
Toimumiskoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, Tallinn
Osalejad:, Kristi Ruusamäe (IVEK); Kaja Kilk (Eesti Energia); Kristiina Rebane (Danske Bank);
Andero Kaha (Silberauto); Maarja Karmin (Swedbank); Liina Kolk (Raamist Väljas); Cynne Põldäär
(Läänemaa Arenduskeskus); Margit Murumägi (Lääne-Viru Arenduskeskus); Maris Talvari (Estonian
Air); Merle Tiigisoon, Maarja Loorents, Tiia Randma ja Kadi Vellner (Kaubanduskoda)
Kavas:
1. Koosoleku eesmärgi ja 15.11 seminari järeltegevuse tutvustus.
2. Võrgustiku visiooni sõnastamine
3. Võrgustiku koordineerimise tegevussuundade lühitutvustus teemade kaupa. Teemapõhised
arutelud. Teemad:
- võrgustiku töö korraldamine
- võrgustiku maine kujundamine
- võrgustiku infovahetus
- suhtlus riigiga
- rahvusvaheline koostöö
4. Võrgustiku eesmärgid aastaks 2013
5. Kokkulepped edasisteks tegevusteks
1. Koosoleku eesmärgi ja 15.11 seminari järeltegevuse tutvustus
Merle tutvustas koosoleku eesmärki ja selgitas, kuidas rühmatöödest sai fail „Unistused ellu
tegevussuunad“
2. Võrgustiku visiooni sõnastamine
Arutelu käigus tehti visiooni ettepanekud:
1) Edendada noortes ettevõtlikku eluhoiakut ja mõtteviisi, selleks et ühiskond areneks, kasvaks ja
oleks paremaks elukeskkonnaks eestimaalastele.
2) „Unistused ellu“ eesmärgiks on koordineerida ja suunata nende organisatsioonide tegevust,
kes pakuvad erinevaid võimalusi noorte ettevõtliku mõtteviisi/eluhoiaku kujunemiseks
edendades/toetades noorte algatusi, loovat lähenemist ja vastustustunnet.
3) Visioon: Igal eestimaalasel on teadmised ja oskused olla ettevõtlik. Missioon: „Unistused
ellu!“ võrgustik loob keskkonna ja koordineerib, et ettevõtetel oleks motivatsioon panustada
noorte ettevõtlikkuse edendamiseks.
4) Julgustada ja innustada noortes ettevõtlikkust oma ideedega välja tulemiseks.
5) Läbi koostööpartnerite arendada ja toetada ettevõtlikkust igal tasandil. Koondada infot, häid
ideid ja olla arvestatav koostööpartner seaduse loojatele.
Otsustasime:
Sõnastame nii võrgustiku visiooni kui ka missiooni. Visioon on meie tegevuse tulemus, ideaalpilt.
Missioon keskendub võrgustiku rollile.
Merle paneb ettepanekute põhjal kokku esialgse visiooni ja missiooni ning saadab nõukojale
ülevaatamiseks.
3. Võrgustiku koordineerimise tegevussuundade lühitutvustus teemade kaupa.
Teemapõhised arutelud: otsime vastust küsimusele "kuidas?" täpsustada ja paremini
sihistada juba kirjasolevat.
Otsustasime:
 Jätkusuutliku tegevuse tagamine (rahastamine). Koordinaatori ülesannetega kaasnevate kulude
katmist 2013. aastal taotleme Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.
 4 asutajaliiget on valmis rahaliselt panustama ka 2013 aastal. Lisaks asutajaliikmetele, kes
rahaliselt toetavad, töötame välja kriteeriumid nendele võrgustiku partneritele, kes soovivad
ka võrgustikku toetada. Nimetame neid partnereid toetajaliikmeteks. Teeme toetajaliikme
statuudi, kus kirjas nii rahaline kui ka sisuline pool, määratletud on periood ja vastutuse
võtmine.
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Asutajatel ja toetajatel on teatud kokkulepitud eelised võrgustiku visuaalis.
Merle teeb aasta tegevusplaani ja eelarve, mille põhjal selgub, kui palju toetajaliikmete abi
võrgustik 2013. a vajab.
 Võrgustiku töö juhtimiseks moodustatakse aktiivsemate partnerite esindajatest Unistused ellu!
nõukoda. Nõukotta kuuluvad nii asutajad kui ka toetajad. Nõukoja liikmed
esitatakse/valitakse iga-aastaselt ja neid nimetatakse kodulehel eraldi rubriigis leheküljel
„Meist“ all koos kontaktandmetega. Nõukoja liige on valmis jagama infot koostöövõrgustikust
ja on võrgustiku kohalik kontaktisik ja „saadik“ oma piirkonnas.
 Spetsiifiliste teemade (näiteks konkreetsete profiilidega liikmete ürituste kavandamisel või
kodulehe arendamisel) koguneb töögrupp, kus saavad osaleda kõik teemast huvitatud
võrgustiku liikmed ja valdkonna spetsialistid.
 Töötame välja võrgustikuga liitujatele juhendmaterjali (mis kasu on võrgustikku kuulumisest,
mida peab tegema liitudes ja olles juba liige jne).
 Järgmise aasta eesmärk on laienemine maakondades. Teeme koostööd kohalike MAK-idega.
Kasutame ära seda, et IVEK-i „Ettevõtlik kool“ laieneb edasi 9-sse maakonda. Tulemas on
seminarid ja IVEK teeb teavitustööd MAK-idele, sh kutsub üles koostööle Unistused ellu!
võrgustikuga.
 Kuna ettevõtete võrgustikuga liitumiseks lihtsalt MAK-i poolne üleskutse ei toimi, siis
edaspidi teeme nii, et kui MAK-il on ettevõttega kontakt ja leiab, et ettevõte võiks sobida, siis
tutvustab koostöövõrgustikku ning annab kontakti Kaubanduskojale edasi, kes hoiab
regulaarset ühendust.
 Võrgustiku esmane sihtgrupp on toetustegevusi tegevad ettevõtted ja toetust otsivad algatused
ning noortega tegelevad täiskasvanud. „Unistused ellu!“ võrgustikus oodatakse ettevõtlikkust
edendavate toetustegevuste infot lasteaialastest kuni elluastuja vanuseastmeni (30a.).
 Otse noortele suunatud tegevusi teeb koordinaator olemasolevaid kanaleid kasutades (näiteks
Rajaleidja kaudu kutsenõustajad, noortekeskused jne).
 Võrgustiku tagasiside- ja tunnustussüsteem lükkub edasi.
 Edulood ei ole 2013. aastal esmane prioriteet, kuna võrgustik on noor. Aasta lõpus vaatame
üle, mis on toimunud.
4. Kokkulepped edasisteks tegevusteks ja võrgustiku eesmärgid aastaks 2013
Arutelu käigus tehti ettepanekud, millised tegevused on oluline teha/alustada 2013:
Paika panna võrgustiku visioon, missioon
Aktiivgrupi tegevuskava ja eesmärgid
Toetajaliikme statuut välja töötada, et oleks tagatud rahastamine
Ettevõtete jaoks raamistik paika, juhendid võrgustiku toimimiseks
Laiem teavitustegevus, sihtgrupiline sõnum ja tegevuskava (Miks/mida peaks tegema? Millised
võimalused?)
- Ettevõtjale partnerite pakett
- Pakett noore juhendajale/õpetajale, koolidele
- Noorele
Välja arendada koostöö MAK-dega
Ürituste kava välja töötada, ettevõtete kohtumised
Veebilehe arendus, et see toetaks kõike eelnevat

Kirja pani: Merle Tiigisoon

