Ettevõtlikkus
MIS?

Võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone,
kes toetavad ettevõtlike inimeste kasvamist.
Koostöövõrgustikus osalemine tagab liikmetele süsteemse info kättesaadavuse ja võimaluse
osaleda nii senistes kui ka uutes algatustes noorte
ettevõtlikkuse toetamiseks. Kui võrgustikuga
liitujal on piisavalt teemakohast infot, saab ta oma
toetustegevusi täpsemalt suunata ja üldiste
arengutega paremini siduda ning seeläbi ühiskonnas
suuremat lisaväärtust luua.

KELLELE?

Võrgustiku info koondub veebikeskkonda
www.ettevotlikkus.ee, kust leiavad kasulikku infot
laste ja noortega tegelevad spetsialistid: õpetajad,
noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärispetsialistid
jne. Neil on võimalik leida koostööpartnereid noorte
ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks.
Ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik saada
hea ülevaade, milliseid toetustegevusi teevad
teised ettevõtted ning jagada infot oma tegevuste
kohta.
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MÕTLEB LOOVALT
ALGATAB JULGELT
TEGUTSEB ARUKALT

Koostöövõrgustik loodi 2012. aastal Eesti Energia, Silberauto, Danske
Banki, Swedbanki, Jõhvi kontserdimaja ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse
algatusel, esialgse nimega “Unistused ellu!”. Koostöövõrgustiku tööd
koordineerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

VASTUTAB JA HOOLIB

Trükise väljaandmist on toetanud Majandus- ja Kommunikatsiooni
ministeerium

Ühise tegutsemise
põhimõtted
• Võrgustikuga võivad liituda kõik ettevõtted ja
		organisatsioonid, kes tahavad panustada
		 ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe
		 arendamisse. Liitumine on tasuta ning 		
		 võrgustikul liikmemaksu ei ole.
• Kõik liikmed lähtuvad toetustegevustes 		
		 vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.
• Kõik liitujad saavad liikmetunnistuse ja võimaluse
		 osaleda võrgustiku üritustel ning saada infot
		 valdkonnas toimuva kohta.
• Liikmed aitavad kaasa, et ettevõtlikkuse ja 		
		 ettevõtlusõppe info oleks ühiskonnas teemana
		 üleval ning levitavad seda ka oma organisatsiooni
		 kanalites. Liikmetel on õigus kasutada võrgustiku
		 sümboolikat oma visuaalse identiteedi juures.

Kuidas ettevõtted
osalevad?
Ettevõtted muudavad koostöös õppeasutustega õppimist
elulähedasemaks ja mitmekesisemaks, aidates noortel
luua seoseid õpitu ja „päris“ elu vahel.
Näiteid, kuidas ettevõtted panustavad:
noorte juhendamine

Kuidas saada
liikmeks ja mis edasi?
• Mõtle läbi, kuidas sinu ettevõte või
		 organisatsioon saab panustada noorte
		ettevõtlikkuse edendamisse – kas teadmisi,
		 kogemusi, raha või aega panustades.
• Uuri veebilehelt www.ettevõtlikkus.ee
		 võrgustiku liikmete algatuste kohta.
• Täida veebilehel ära ankeet „Astu liikmeks“.

õppekäikude läbiviimine ettevõttes

• Määra ettevõttest kontaktisik, kes hoiaks 		
		 võrgustiku tegemistel silma peal.

võistluste ja konkursside korraldamine,
auhindadega toetamine

• Jaga meiega mõtteid ja infot oma ettevõtte või
		 organisatsiooni noorte ettevõtlikkust toetavate
		algatuste kohta.

praktika ja- hooajaliste töökohtade pakkumine

• Võta osa võrgustiku kokkusaamistest, et 		
		 kogemusi vahetada ja ettevõtlikkust Eestis
		edendada.

koolituste läbiviimine
õppematerjalide koostamine

Kui soovid aidata kaasa noorte ettevõtlikkuse
edendamisele, siis anna endast teada:
ettevotlusope@koda.ee

õppevahendite, tehnika ja ruumidega toetamine

Lisainfot vaata:
www.ettevõtlikkus.ee

