Unistused ellu tegevussuunad 2012-2017
Võrgustiku liikmete sisendi põhjal (seminar 15.11.12)
VÕRGUSTIKU TÖÖ KORRALDAMINE
1. Võrgustiku töö koordineerimine (juhtimine)
a. Jätkusuutliku tegevuse tagamine (rahastus)
b. Eesmärgipõhise tegevuskava väljatöötamine ja tegevuse fookuse piiritlemine:
i. Esmane sihtgrupp on toetustegevusi tegevad ettevõtted ja toetust otsivad
algatused ning noortega tegelevad täiskasvanud
ii. Otse noortele suunatud tegevusi teeb koordinaator olemasolevaid kanaleid
kasutades (näiteks Rajaleidja kaudu kutsenõustajad, noortekeskused jne)
c. Süsteemi lihtsuse hoidmine
d. Sihtrühma-, toetustegevuste profiili- ja teemapõhised tegevused
e. Võrgustiku juhtimisstruktuuri väljatöötamine, erinevate töövormide rakendamine ja
põhimõtete kirjeldamine statuudis
2. Võrgustikuga liitujatele juhendmaterjali väljatöötamine (mis kasu on võrgustikku kuulumisest,
mida pean tegema liitudes ja olles juba liige jne)
3. Võrgustiku laiendamine
a. Aktiivne värbamistegevus maakondlike arenduskeskuste ja teiste partnerite toel
VÕRGUSTIKU MAINE KUJUNDAMINE
4. Võrgustiku mainekujundus
a. Värbamisprotsessis rõhutada põhjalikult kaalutud liitumisotsuse olulisust ja seda, et
võrgustikku kuulumine on auasi
b. Luua võrgustiku tagasiside- ja tunnustussüsteem
c. Edulugude tootmine ja levitamine
5. Kommunikatsiooniplaani välja töötamine ja rakendamine
a. Meediapartnerite kaasamine teavitustegevustesse
b. Ettevõtlusõppe Mõttekoja ja võrgustiku uudiste sidustamine, koos levitamine
kõikidele sihtgruppidele
c. Veebispesa (6.d)
d. Kõneisikute valimine ja teema „õhus hoidmine“
VÕRGUSTIKU INFOVAHETUS
6. Infokogumise süstematiseerimine partnerite ootustest lähtuvalt
a. Uudiskirjade sidustamine (Ettevõtlusõppe Mõttekoda ja Unistused ellu) ning
levitamine erinevatele sihtgruppidele (edaspidi näiteks ka koolid ja KOV-id)
b. „Tagasi kooli“ ja unistusedellu.ee andmebaaside sidustamine
c. (liikme)üritused + sobitamine
i. Struktureeritud, temaatiliste ja regulaarsete ürituste kava koostamine ja
rakendamine (klubilised kokkusaamised)
1. Kogemuste vahetamine/jagamine
2. Temaatilised seminarid (näiteks, mis toimub ettevõtlusõppes riigi
tasandil)
3. Kogenud tegijate mentorlus
ii. Suuremate kommunikatsiooniürituste korraldamine
iii. Koordinaatori aktiivne roll võrgustiku liikmete kokku viimisel algatuste
sünergia tekitamiseks
iv. Algatajate/partnerite/liikmete roll infovahetuses ja edulugude jagamises
d. Veebiarendus
i. Veebilehe arendused kõikide profiilide paremaks eristamiseks ja lihtsaks
leidmiseks

ii.
iii.
iv.
v.

Veebilehele „aktiivne turuplats“
Veebileht kui inspiratsiooni allikas, kust saada ideid
Korduma kippuvad küsimused
Võrgustiku tegevuste kalender

SUHTLUS RIIGIGA
7. Ettevõtlusõppe Mõttekoja ja Unistusedellu.ee võrgustiku infovahetus (5.b)
8. Ettepanekute vahendamine (Koda) ja info jagamine (5.b)
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
9. Euroopa Komisjoni erinevatest konkurssidest osavõtmine
10. Infojagamine Euroopas toimuvast (seondub 5b ja 7 punktiga)

-----------------------------JÄÄB EDASPIDISEKS
11. Praktikantide leidmine/otsimine
12. Õpetajate vahetuse korraldmine ettevõtetesse (töövarjupäev)
13. Tegevused vanemate võimekuse suurendamiseks
14. Võrgustiku stipendiumi loomine noorte välismaale õppima asumiseks ja tagasipöördumiseks
15. Hääle andmine võrgustiku liikmetele (ei saa aru)

