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LinkedIn
www.linkedin.com/company/estonian-social-enterprise-network 

Kontaktisiku nimi
Jaan Aps 

Kontaktisiku e-post
jaan@sev.ee 

Kontaktisiku telefoninumber
003725202256 

TEGEVUSE LÜHITUTVUSTUS 

Lühikokkuvõte organisatsiooni olemusest ja vajalikkusest. Seda teksti kuvatakse 

Maailmamuutjad.ee avalehel!

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) põhikirjalisteks eesmärkideks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, 
suutlikkuse ja ühiskondliku mõju suurendamine Eestis. Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga 
organisatsioonid, kes kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust, st teenuste, toodete järjepidevat 
müüki. SEV aitab koostöös avaliku sektoriga luua sotsiaalsetele ettevõtetele üleriigiliselt soodsat 
tegevuskeskkonda. Arenguprogrammide abil toetatakse konkreetsete organisatsioonide arengut. 
Maailmamuutjate register aitab loodavat ühiskondlikku väärtust kaardistada, analüüsida ja avalikustada. 

Milline on ühiskondlik vajadus organisatsiooni olemasolu järele?

Paljude Eesti ühiskonda paremaks muutvate organisatsioonide igapäevategevus, sisuline areng ja 
haardeulatuse laiendamine sõltuvad 100% heategevusest või avaliku sektori asutuste eelarve 
prioriteetidest ning võimalustest. Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, kes 
kasutavad oma sihi saavutamiseks hoopis ettevõtlust, st teenuste, toodete järjepidevat müüki. Osa nendest 
teenivad 100% toodete või teenuste müügist. Teised võivad vajada ka täiendavaid ressursse, sest 
sihtrühma aitamine on kallim kui seda vaid kasumimarginaal suudab katta. Üksikisikutele ja 
organisatsioonidele kaupu või teenuseid pakkuvad sotsiaalsed ettevõtted toovad oma müügitulu abil 
ühiskondliku heaolu tõstmiseks igal juhul juurde uut ressurssi. Edu korral loob sotsiaalne ettevõte nimetatud 
lisaressursi abil oma põhitegevuse kaudu järjepidevalt positiivset ühiskondlikku mõju. Selle ressursi eest 
oleksid nende kliendid muidu ostnud eelkõige äriettevõtete omanike kasumitaotluse eesmärgiga müüdavaid 
kaupu või teenuseid. 

Millised on organisatsiooni peamised eesmärgid ühiskondliku vajaduse rahuldamiseks?

SEVi põhikirjalisteks eesmärkideks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja ühiskondliku mõju 
suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana. 
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Milliste tegevuste abil organisatsioon oma eesmärkide poole püüdleb?

1. Sotsiaalsete ettevõtete ja ka avalike teenuste pakkumises osalevate vabaühenduste ühishuvide 
esindamine. Näiteks sotsiaalsete ettevõtete sektori arendamise lisamine riiklike arengukavade eesmärkide 
sekka (Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020, Heaolu arengukava 2016-2023). 2. Sotsiaalsete 
ettevõtete ja sotsiaalse ettevõtluse huviliste arengu toetamine. Näiteks arenguprogrammide läbiviimine, sh 
"Teenusedisaini koosloome arenguprogramm" (2016) avalike teenuste pakkujatele; "Tunne oma mõju" 
(2016-17) noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele; "Kuidas müüa rohkem?" (2015-2016) väiketootjate 
müügisuutlikkuse tõstmiseks. 3. Sotsiaalsete ettevõtete valdkonna kompetentsikeskuse ja eestkõneleja rolli 
täitmine. SEVi kui kompetentsikeskuse oluline osa on "Maailmamuutjate registri" haldamine ja arendamine.

Millised on peamised sihtrühmad, kellega organisatsioon oma eesmärkide saavutamiseks koos 

töötab?

1. Sotsiaalsete ettevõtete eestvedajad ja teised nende meeskondade liikmed. 2. Sotsiaalsest ettevõtlusest 
huvitatud organisatsioonide eestvedajad, sh avalike teenuste pakkumises osalevate vabaühenduste juhid. 
3. Avaliku sektori otsustajad, kelle valikutest sõltub sotsiaalse ettevõtluse areng Eestis.

Muu oluline info, mis aitab organisatsiooni olemust mõista

2017. aasta juuni alguse seisuga olid SEVi liikmeteks 49 sotsiaalset ettevõtet: http://sev.ee/liikmed/. SEV 
on üks Siseministeeriumi strateegilistest partneritest seoses Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 
elluviimisega. SEV on ametlik liige sotsiaalse ettevõtluse ekspertide töörühmas GECES (Euroopa 
Komisjon), Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm (Riigikantselei), Hoolduskoormuse 
vähendamise rakkerühm (Riigikantselei), Vabaühenduste Liit EMSL. 

TEGEVUSE ARVULISED NÄITAJAD 
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Organisatsiooni arengut 
iseloomustavad näitajad

2012 2013 2014 2015 2016

Liikmesorganisatsioonide arv 21 34 38 49 49

Tulud kokku 20 617 28 479 100 562 175 054 168 954

sh toetused, liikmetasud 16 777 27 150 85 827 164 662 154 644

sh ettevõtlustulu 3 840 1 329 14 735 10 392 14 310

Kulud kokku 20 001 26 324 95 280 168 590 167 361

Kommentaar:

Asutamisest alates on SEVi tegevuste teostamiseks kombineeritud projektirahastust, ettevõtlustulu ja 

vabatahtlikku tööd. Suurimad toetajad on olnud Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium, 

Euroopa Komisjon (nt programm Erasmus+), Briti Nõukogu ning Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Ettevõtlustulu on SEV teeninud oma põhikirjalise eesmärgiga seotud nõustamiste ja koolitustega. SEVi 

eesmärgiks on ettevõtlustulu osakaalu eelarvest suurendada.

SIHTRÜHMAD 

Mis seda sihtrühma iseloomustab?

"Maailmamuutjate registri" sihtrühmaks on eestvedajad organisatsioonidest (sh sotsiaalsetest ettevõtetest), 
kelle eesmärgiks on "maailmas midagi paremaks muuta". Teiste sõnadega: kelle sihiks on tegeleda 
inimeste toimetuleku toetamise ja heaolu suurendamisega ja / või soovitava seisundi tagamisega loodus- 
ning elukeskkonnas. Reeglina napib "maailmamuutmisele" pühendunud eestvedajatel nii kogemusi kui 
ressursse oma tulemuste kaardistamiseks, tutvustamiseks ja arendustöös arvesse võtmiseks. Tihti pole 
algselt paika pandud ka mõõdetavaid eesmärke. SEV viis 2015. aastal läbi uuringu 142 sotsiaalse 
ettevõtlusega tegeleva organisatsiooni veebilehe kohta. Nendest vaid 2% sisaldasid infot eesmärkide 
kohta, mida oleks võimalik numbriliselt mõõta. Arvulist infot oma tegevuste kohta (nt korraldatud sündmuste 
arv) esitati 57% lehtedest. Vähe esitleti tõendusmaterjali juba loodud positiivsete muutuste kohta. 
Kvalitatiivset infot (nt kogemuslood) organisatsiooni mõju kohta sisaldasid 25% ja kvantitatiivset materjali 
(nt statistika) 18% lehtedest. Uuringust lähemalt: http://sev.ee/2016/03/kuidas-kajastavad-sotsiaalsed-
ettevotted-oma-tulemusi-ja-uhiskondlikku-moju/

ÜHISKONDLIKU EESMÄRGIGA ORGANISATSIOONIDE EESTVEDAJAD
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Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

1) Teadlikkuse tõstmine selgete eesmärkide seadmise ja oma tulemuste hindamise väärtusest ja kasudest. 
2) Materjalide, juhiste ja nõustamise pakkumine mõõdetavate eesmärkide seadmiseks ja tulemuste 
hindamiseks. 3) Internetikeskkonna "Maailmamuutjate register" kasutamise võimaldamine ja 
propageerimine. Selle abil raporti koostamise tulemusena on "maailmamuutjatel" oma organisatsioonide 
eesmärgid läbi mõteldud ja tõendusmaterjal seni loodud muutuste kohta kokku kogutud ning avalikult 
nähtavaks muudetud.

Sihtrühma olulisi iseärasusi, millest lähtuvalt just sellele sihtrühmale keskendutakse

Töötav inimene

Vabatahtliku töö tegija

Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

14-17 aastat

18-26 aastat

27-35 aastat

36-50 aastat

51-65 aastat

66- aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

Hiiu maakond

Ida-Viru maakond

Järva maakond

Jõgeva maakond

Lääne maakond

Lääne-Viru maakond

Pärnu maakond

Põlva maakond

Rapla maakond

Saare maakond

Tartu maakond

Valga maakond

Viljandi maakond

Võru maakond
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Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 

Muutus nr. 1 Piisavad ametialased oskused on olemas 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
Lood:

SA Keskkonnaõiguse Keskus 

Keskkonnaõiguse Keskus (edaspidi KÕK) on tegutsenud aastast 2007. KÕK on abivajajatele toeks 
keskkonnaalastel juriidilistel teemadel nii konkreetsetes küsimustes nõustades kui koolituste näol. 
Abivajajate hulka kuuluvad ametnikud, tavakodanikud (näiteks kogukondade liikmed, keda 
keskkonnaotsustused mõjutavad), keskkonnaorganisatsioonid kui ka laiem avalikkus, kes infot vajab. 
Praegune juht Siim läks aastal 2010 suveks KÕK-i praktikale ja jäigi sinna tegutsema! Siimu võlus juba 
praktikal olles ja paelub siiani võimalus kasutada juriidilisi teadmisi mitte omakasuks, vaid eestimaalaste 
ühiste hüvede kaitseks.

2013. aastal alustas KÕKi meeskond uue strateegia koostamist. Tagantjärele kirjeldades seisnes Siimu 
sõnul strateegia abil lahendamist vajanud probleem järgnevas: organisatsioon keskendus hägusate 
eesmärkide tõttu lihtsalt tegevuste läbiviimisele, mitte muutuste teadlikule loomisele. Näiteks oli KÕKi üks 
eesmärkidest, et erinevad sihtrühmad tunnevad keskkonnaõiguse norme ja on teadlikud oma õigustest-
kohustustest. KÕKi tegevuste analüüse koostades märgiti seni ära ametnikele korraldatud koolitused, kuid 
ei uuritud, kui paljudel koolitustest hiljem igapäevatöös kasu oli. Probleemiks oli ka tulemusi näitavate 
numbrite kogumise ja salvestamise puudumine. Juriidilise töö tundide mahu kohta peeti arvestust küll, ent 
alati ei pööratud tähelepanu, mitmele inimesele abi osutati ja kuivõrd sellest reaalset kasu tõusis. Samuti ei 
osatud hinnata KÕKi mõju seadusandlikes muudatustes, mida olid mõjutanud ka teised osapooled.

Strateegia koostamise ajal asus KÕK suhtlema Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEVi) esimehe Jaan 
Apsiga, kes panustas mentorina kasutades SEVi poolt koostatud tulemuste ja mõju raportite koostamise 
metoodikat. Mõju raporti koostamine ja strateegia valmimine toimusid sujuvalt käsikäes. Siimu hinnagul 
vastas SEVi metoodika strateegia uuendamise käigus üles kerkinud vajadustele: raporti koostamine aitas 
selgelt sõnastada ja näidata oma sihte, leides nende kirjeldamiseks konkreetsed näitajad, mille täitmist on 
ka lihtsam kommunikeerida. Sealjuures jõuti strateegia koostamise käigus otsuseni pana täpsemalt paika, 
kuidas enda mõju hinnata ja kuidas on inimesi või keskkonda aidatud (näiteks Natura 2000 võrgustiku 
alade kaitsmisel). Sealjuures hakati koguma süsteemselt numbreid, millel on otseselt või kaudsemalt seos 
KÕKi poolt ühiskpnnas loodavate muutustega, näiteks kui palju on koolitatud ametnikke, mitmele inimesele 
või ühendusele on antud õigusabi, palju on olnud edukaid juhtumeid. 

KÕK-i juhil ja organisatsioonil tervikuna on nüüd fookused (näiteks maapõue kasutuse planeerimine ja uute 
kaevanduste rajamisel kohalike ja keskkonnaga arvestamine), millele keskendumine on paika pandud. 
Rollijaotus meeskonnas on kokku lepitud. Paigas on prioriteedid, mille alusel uusi tegevusi valitakse. 
Eesmärkide saavutamist on hõlpsam jälgida, sest need on selgesõnalised. Selgus eesmärkides ja mõjus 
aitab selgitada, mis on KÕK, millist ühiskondlikku kasu organisatsioon loob ning hoida meeskonna 
motivatsiooni. Kõik need muutused on aidanud Siimul enda ja organisatsiooni tööd paremini juhtida. 
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MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit 

Aage, Eesti Lasterikaste Perede Liidu praegune juht, nelja lapse ema, jõudis organisatsiooni 2009. aastal, 
kandideerides tollal edukalt liidu juhatusse. Aastast 2011 on ta selle mittetulundusühingu president. Liit on 
oma olemuselt katusorganisatsioon, mis ühendab 19 kohalikku ühingut üle Eesti. Nendesse kuuluvad 
omakorda pered, kus kasvab neli või enam last. Presidendiks kandideerida otsustas akadeemilise 
sotsiaaltöö taustaga Aage seetõttu, et tunnetas liidu võimalusi veelgi enam panustada just lasterikaste 
perede igapäevase elu-olu parandamiseks. Sealjuures oli teda pikalt häirinud suurperede kuvand 
ühiskonnas, mis oli negatiivses suunas viltu.

2012. aastal korraldas liit suure rahvusvahelise konverentsi „Lasterikkus – kas tõeline rikkus?“ 
Korraldamine osutus väga töömahukaks. Samaaegselt oli tarvis ka igapäevatööd järje peal hoida. Sellega 
seoses tekkis Aagel palju küsimusi seoses prioriteetidega. Mida ajanappust arvestades jõuab ära teha? 
Mida peaks kindlasti jõudma? Vastamine osutus aga keeruliseks hoolimata sellest, et vastus tundus lihtne: 
"Aitame peresid, kus kasvab palju lapsi!" Süvenedes aga selgus, et lasterikaste perede aitamine on 
mitmetahuline valdkond. Perede vajadused on väga erinevad. Üldsõnaline aitamise-missioon ei aita teha 
piisavalt mõtetatud, mõjusaid valikuid. Organisatsioonis tehti igapäevaselt seni justkui kõike ja väga palju: 
vahendati riide- ja toiduabi, osaleti erinevatel valdkondlikel aruteludel. Samas tundis Aage, et aktiivse 
tegutsemise juures puudusid mõttelised „riiulid“, mis oleksid aidanud tegutsemisele kindla struktuuri luua ja 
mõtte anda. Paistis, et mõned valdkonnad said teenimatult vähe tähelepanu, näiteks perede ühistegevused 
ja laste arenguvõimaluste toetamine. Loomulikult polnud suundade täpsustamiseks aega konverentsi 
korraldamise jooksul. Küll võttis Aage selle teema ette liidu esmatähtsa ülesandena 2013. aasta alguses. 
Perede vajaduste täpsustamiseks ja liidu eesmärkide seadmiseks tundus sobiva meetodina Sotsiaalsete 
Ettevõtete Võrgustiku poolt tollal äsja välja töötatud tulemuste ja mõju raporti koostamise protsess.
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Mõju raporti koostamise alguses oli peamiseks vajaduseks organisatsiooni siseelu täpsem lahti 
mõtestamine lisaks suurele "katusmõttele" - lasterikaste perede abistamisele. Töö käigus jõuti 
organisatsioonis ka laiemalt arusaamisele, et senisest täpsemate eesmärkide seadmine lihtsustab tööd, 
kuna toob kaasa ka selged kokkuleppeid sihtide osas, mille nimel pingutatakse või millest otsustatakse 
hoopis loobuda. Kokkuvõttes jõuti nelja fookusvaldkonna sõnastamiseni: 1) lasterikaste perede huvide 
kaitse (peamiselt seadusandluse ja riigiasutuste töö mõjutamise kaudu), 2) laste arenguvõimaluste 
toetamine, 3) perede enesearenduse toetamine, 4) materiaalse abi vahendamine. Järgnevalt uuendati ka 
põhjalikult liidu kodulehte, et neli fookust paistaksid selgelt välja. Varasemalt polnud liidul käepärast 
süsteemselt kogutud ja esitletud numbrilisi tõendeid oma töö ja selle väärtuse kohta. Nüüd aga hakati kõigi 
nelja valdkonna raames salvestama infot tegevusmahtude ja tulemuste kohta. Lisaks numbritele kogutakse 
ka kogemuslugusid aidatud peredelt.

Aage hinnangul on liidu tegevus tervikuna muutunud mõtestatumaks ja läbipaistvamaks, sest selged 
eesmärgid on andnud võimaluse panna paika selged ülesanded. Tulemuste ja mõju raporti struktuur ning 
selle koostamise ja uuendamise protsess on Aage sõnul aidanud organisatsioonil edukalt muutuste teel 
püsida. Loomulikult on olnud olukordi, kus on tekkinud oht fookuse ja prioriteetide hajumiseks. Nendel 
hetkedel on aidanud mõttelisi „riiuleid“ meeles hoida nii koostatud raport kui ka Sotsiaalsete Ettevõtete 
Võrgustiku poolne kõrvalpilk mentorina. Taoline tugi on Aage hinnangul muutuste ajal vajalik igale 
organisatsioonile. Mitu aastat hiljem hiljem peale raporti koostamist märgib Aage, et organisatsiooni 
sõnumid on muutunud palju selgemaks, mis omakorda on avanud uksi koostööpartnerite juurde. 
Tulemusena on liit saanud peredele pakkuda sisukamaid tegevusi ning eesmärkide „riiulid“ on muutunud 
värvilisemaks. 

Muud:

Tagasisidet raporti koostanud organisatsioonidelt 
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TSITAAT. „Kui oleme oma klientidelt uurinud, kust nad meie kohta info leidsid, siis mitmed on nimetanud 
kas SEV-i üritusi või mõjuraportit.“ Allikas: Janne Jerva, Eesti Pimemassööride Ühing (2013). 
TAGASISIDEUURING. Üheksa kohalikul tasandil lastele ja peredele teenuseid pakkuvat organisatsiooni 
leidsid raporti koostamise tulemusena, et SEVi metoodika alusel mõju kaardistamine aitab… …oma tööd 
sisuliselt analüüsida ja teadvustada, millist kasu sihtgrupile luuakse, seega arendada oma teenuseid ja 
tõsta olemasolevate kvaliteeti; …organisatsiooni tegevust paremini eesmärgistada; …tuua teenus 
nähtavale asutuse kodulehel ja paremini tutvustada oma teenuseid avalikkusele; …jõuda selgusele 
organisatsiooni (teenusepakkuja) töötajate koolitusvajadustes, et arendada uusi teenuseid. Allikas: EMP 
finantsmehhanismi „Riskilapsed ja –noored“ eelnevalt kindlaks määratud projekti osa „Piirkondlike üksuste 
loomine laste ja perede toetamiseks“ käigus koostatud analüüs (Sotsiaalkindlustusamet, 2016)

Sihtrühmaga seotud tegevuste mahud 

Väljund Ühik Selgitus 2012 2013 2014
Muutus viimasel aastal võrreldes 
eelmise majandusaastaga 
(protsentides)

Intellektuaalsed 

väljundid

Uute 

raportite arv
3 16 25 56%

Kommentaar:

Kuni 2016. aastani luges SEV kokku valminud uusi raporteid ja kogus eestvedajatelt peamiselt suulist 

tagasisidet eelkõige nende rahulolu kohta protsessiga. Alates Maailmamuutjate registri valmimisest 

hakkab SEV jälgima ambitsioonikamaid eesmärke. Sealhulgas seda, kuivõrd raportite koostamine ja 

avalikustamine on mõjutanud nii vabaühenduste eestvedajate kui rahastajate otsuseid ühiskondliku 

mõju suurendamiseks.

Mis seda sihtrühma iseloomustab?

Changemakers Academy peamiseks sihtrühmaks on 9.-11. klasside eesti ja vene keelt kõnelevad noored. 
Konkursi pilootaastal osales ka lõpuklassi õpilasi. Konkursile kandideerijate seas oli enim noori 10. klassist. 
Konkursile värbamise käigus toimunud vestlustest ilmnes, et teadmised sotsiaalsest ettevõtlusest noortel 
puuduvad või on väga väikesed. Kokku suheldi konkursi värbamiskampaania käigus silmast-silma üle 700 
noorega (koolis esineti 436 noorele; Teeviidal loodi kontakt ja vesteldi 300-400 noorega, kellest 286 pani 
meiliaadressi kirja ja said infot ka kirjalikult). Seega said 700+ noort infot nii sotsiaalsest ettevõtlusest, 
tutvudes sealjuures nii näidetega sotsiaalsetest ettevõtetest kui ka konkursi endaga. Samuti iseloomustab 
antud noorte sihtrühma eesti ja vene keelt omavahel emakeelena kõnelevate noorte vähene lõimumine. 
Konkursile pääses 48 noort (sh 31 eesti keelt ja 17 vene keelt emakeelena kõnelevat). Lõimumise 
võimaldamiseks koostati nendest segatiimid, igas tiimis vähemalt 1+ vene keelt emakeelena kõnelevat 
noort.

NOORED
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Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

1) Konkursile välja valitud 48 noorele enesearenguvõimaluse pakkumine, sh meeskonnatöö ja 
turundusoskused ning koostöö sotsiaalsete ettevõtete eestvedajatega. 2) Teavitustöö sotsiaalsest 
ettevõtlusest kui eneseteostus- ja karjäärivõimalusest messil Teeviit (vestlus umbes 300-400 noorega) ja 
esinemised koolides (436-le noorele). 3) Konkursi ja sotsiaalse ettevõtluse tutvustamine Facebookis 
(populaarseima postituse reach 40 000+) ja eKoolis. 4) Konkursi finaalüritusele olid kutsutud ka osalejate 
sõbrad, pere, õpetajad (finaalüritusel osales kokku ca 100 isikut, kes said samuti inspiratsiooni, infot ja 
näiteid sotsiaalse ettevõtluse teemal).

Sihtrühma olulisi iseärasusi, millest lähtuvalt just sellele sihtrühmale keskendutakse

III kooliaste – 7.–9. klass

gümnaasium – 10.–12. klass

Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

14-17 aastat

18-26 aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

Ida-Viru maakond

Järva maakond

Jõgeva maakond

Lääne-Viru maakond

Rapla maakond

Saare maakond

Tartu maakond

Valga maakond

Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Vene keel

Inglise keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 

Muutus nr. 1 Koostöösuhted on loodud 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
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Muud:

Noorte koostöö sotsiaalsete ettevõtetega. 

Changemakers Academy raames töötasid 48 noort neljaliikmelistes tiimides koos kuue sotsiaalse 
ettevõttega (Tagurpidi Lavka, Uuskasutuskeskus, Arengukeskus Avitus, SA Hea Hoog, Terve Eesti SA ja 
Eesti Pimemassööride Ühing), st iga sotsiaalse ettevõttega tegid mentori juhendamisel koostööd kaks 
neljaliikmelist tiimi. Tihti jätkus koostöö ka pärast projekti lõppu (märtsis 2017).

Muutus nr. 2 Mitteformaalharidus on muutunud mitmekesisemaks 
Tõendusmaterjal muutuse 2 kohta
Muud:

Unikaalne programm on loodud 

Varasemalt puudus sotsiaalse ettevõtluse teemaline konkurss gümnaasiuminoortele. Changemakers 
Academy näol on see loodud. Varasemalt puudus noorte turundusoskusi arendav konkurss. 
Changemakers Academy näol on see loodud.

Muutus nr. 3 Eneseteostuseks vajalikud oskused tekkinud või edasi arenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 3 kohta
Uuringud:

Uuringu pealkiri
Tagasiside uuring 

Teostaja (organisatsioon)
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik 

Autor(id)
Erkki Kubber, Jaan Aps 

Avaldamise aasta
2017 

Aasta(d), mida uuriti
2016-2017 

Millisel hetkel uuriti:
Olukorra analüüs peale organisatsiooni tegevuste läbiviimist 

Regulaarsus

Korduvuuring

Uuringu teostaja
Organisatsioon ise 
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Kas uurimismeetod ja uuringu läbiviimise käik on analüüsi kokkuvõttes põhjalikult ning korrektselt 

kirjeldatud?
Ei 

Kas uuringul kasutati rahvusvaheliselt standardiseeritud küsimustikku?
Ei 

Valimi selekteerimine
Täiesti juhuslik 

Valimi suurus
Kaetud kuni 100% sihtrühmast 

Kas taolise teema ja / või metoodikaga uurimusi on tehtud ka rahvusvaheliselt?
Ei 

Lood:

Merili Ginter 

Mina olen Merili Ginter Tartust ja õpin praegu Miina Härma Gümnaasiumi 11. klassis, reaal-sotsiaalharus. 
Paar aastat tagasi avastasin enda suure kire, milleks on projektide ning erinevate ürituste organiseerimine. 
Nimelt olen nüüdseks koos klassiõe Triin Karisega mitmeid ettevõtmisi korraldanud. Näiteks viisime üle 
aasta läbi heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ toetamaks esimest tüüpi põdevaid diabeetikuid. 
Kogusime pea 10 000 eurot ning saime sellega aidata kaheksat pere. Lisaks ideede teoks tegemisele 
meeldib mulle veel küpsetamine ja fotograafia.

Ühel päeval uurisin harjumuspäraselt oma meili ning silma jäi üks pakkumine Eesti Noorteühenduste Liidu 
uudiskirjas. Reklaamiti võimalust osaleda programmis Changemakers Academy. Lühike kirjeldus juba 
haaras mu tähelepanu ja kogu lubatud pakett tundus kokku minevat minu huvidega. Sotsiaalne ettevõtlus, 
koolitused, koostöö ettevõttega – kõik köitis mind ning nii läkski, et elevusega kandideerisin, lootes parimat. 
Kui märkasin postitust, et 48 kohale pretendeeris üle 120 noore, olin veidi muserdatud. Õnneks sain mõned 
päevad enne jõuluvaheaega rõõmsa uudise osaliseks, ma osutusin valituks! Järgmistel nädalatel enne 
projekti algust ootasin põnevusega ja proovisin võimalikult palju infot otsida tuleviku kohta 

Changemakers Academy osutus üheks parimaks otsuseks, mida olen teinud. Kahe kuu jooksul sain niivõrd 
palju positiivseid emotsioone, kasulikke kogemusi, teadmisi ja ka suurepärased sõbrad. Minu tiimis „Kõik 
võidame ära“ olid Daniel Budolin, Teve Rajamets ja Triin Karis, mentoriks Dan Tõnus. Üheskoos töötasime 
usinalt sotsiaalse ettevõtte Tagurpidi Lavka, mis tegeleb talukauba toomisega linna, turundusplaani kallal. 

Kogu protsessi jooksul õppisin koostööd tegema täiesti võõraste inimestega. Varem polnud ma sattunud 
sarnasesse olukorda ning kindlasti on see kasulik tulevikuski. Lisaks sain palju teada sotsiaalsest 
ettevõtlusest täpsemalt. Kuivõrd teadsin ma varem üldpilti, siis programmi kaudu sain sellest rohkem aimu 
ja tutvusin lähemalt arenemisviisidega heategevusest sotsiaalse ettevõtluseni. Changemakers Academy on 
jätnud mulle kustumatu mälestuse, sest saadud heade emotsioonide pagas on üüratu. Rõõm on üheskoos 
töötada maailma paremaks tegemise nimel teiste entusiastidega. Olen tänulik, et kohtusin uute inimestega 
ning tean, et ühine tee nendega pole veel lõppenud. Kui rääkida projekti negatiivsest poolest, siis raske on 
leppida sellega, et see läbi sai! Mõeldes möödunud kuudele, tuleb mul paratamatult naeratus suule ja 
imelised mälestused silmade ette. Soovitan kindlasti osaleda sellistes programmides ning eriti 
Changemakers Academy’is, sest tegu on suurepärase võimalusega arendada nii iseennast kui ka enda 
ümber olevat ühiskonda. Usu endasse ning kõik on võimalik! 
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Anella Veebel 

‘’Sõna otseses mõttes meie meeskonna südametunnistus ja päike’’ See on osa iseloomustusest, mille 
kirjutas mulle minu mentor Gerrerth. Ma julgen uhkusega öelda, et sellise iseloomustusega olen ise tohutult 
rahul. Niisiis, mina olen Anella Veebel, kes on pärit väikesest kohast nagu Tamsalu. Õpin ma kohalikus 
gümnaasiumis, milleks on Tamsalu Gümnaasium. Kool võtab vaid pool minu tohutust energiast, teine pool 
läheb aga minu huvidele, mida on suhteliselt palju. Peamiseks hobiks ja energianõudjaks nimetaksin ma 
laulmist, millega ma olen tegelenud nüüd juba ligi 14 aastat. Järgmiseks toon välja spordi, millele kulub 
samuti palju energiat, aga tunne neid spordialasid tehes on pöördvõrdeline topelt energiaga niiet kõik on 
balanssis. Spordialade alla, mida mina iganädalaselt harrastan, kuuluvad: tantsimine, võrkpall, jõusaali 
treeningud, tennis ning lauatennis. Vähem energiat vajavateks hobiteks ei saa ma lugeda ka oma alustavat 
õpilasfirmat ja armastust moe vastu, hetkel väljendub see õmblemisega ja visandite joonistamisega. 
Küsides oma parimatelt sõpradelt millised sõnad mind iseloomustavad, sain vastuseks julge, enesekindel, 
aus, elav ja tohutult positiivne, ise ma lisaksin siia juurde veel lõpmatu jutuga, teise sõnaga on mul kerge 
lobapidamatus. Üks minu elu motosid on väga lihtne aga mulle väga oluline: ‘’Kohtle teisi nagu sa tahad, et 
sind koheldaks’’. Nüüd räägin endast veidi mööda, sest kui kõik inimesed räägiks sama palju kui mina, siis 
ei oleks 

Mainisin varem, et olen aus ja nüüd tuleb see mängu. Leidsin Changemakersi reklaami ekoolist samal ajal 
olles haige ja ahastuses ning uurides, mitu tööd on vaja järgi teha. Mõtlesin, et mis seal ikka, registeerin 
end ära, absoluutselt teadmata kuhu ma nüüd ennast sisse segan. Küsimusele mida võiks tähendada 
sotsiaalne ettevõtlus, vastasin ma kindlalt, et ilmselt mingit sorti ettevõtlus kus on palju suhtlemist. Nüüd 
mõtlen ma muigega, et oioi, see oli nüüd küll tobe vastus. Peale vastuste ära saatmist unustasin täiesti, et 
olin end registeerinud. Olles just oma kooriga jõulukontserdi andnud helises mu telefon, mille ma muidugi 
olin unustanud hääletule panna, üle terve kiriku ja kuna olin juba piisavalt piinlikus olukorras otsustasin 
võõralt numbrilt tulnud kõne vastu võtta. Esimesed 2 minutit ma ei saaud tõsiselt aru kuhu ma nüüd end 
mässinud olen, sest ma ei mäletanud oma registeerimist absoluutselt, kuid kui mulle lõpuks kohale jõudis 
mis toimub oli terve kirik veel kõvemat Anella häält täis kui tavaliselt. Ettevalmistused olid tegelikult väga 
väikesed, mulle meeldib tundmatus kohas vette hüpata ja siis välja ujuda, niiet otsustasin mitte liiga palju 
uurida ja olen selle otsusega väga rahul.

Meie tiimi ülesanne oli turunduda erivajadusega inimest SA Hea Hoog kui motiveeritut ja töökat töövõimelist 
töötajat, mis oli kindlasti suur pähkel. Esimesed kaks nädalat olin päris ahastuses, sest ideid oli nulli 
lähedaselt, kuid siis käisime Heal Hool külas ja see muutus, nähes kui tublid ja motiveeritud need inimesed 
on, tekkis nii suur tahe midagi välja mõelda ja tulid mõned ideed. Minu meeskonda kuulus peale minu ka 
kolm pealinna õpilast, kõik väga erinevad aga samas sama eesmärgiga: midagi lahedat ära teha! Usun, et 
saime sellega ka suurepäraselt hakkama, isegi kui me ei sõida paari nädala pärast võitjatena Londonisse. 
Kogemused ja tutvused, mis projektist tulid kaaluvud minu jaoks selle auhinna üle. Kõlab nagu lause, mida 
iga kaotaja lausuks aga minu puhul ma tõesti mõtlen seda.

Õige oleks vist küsida mida ma ei õppinud, sellele küsimusele saaksin lühemalt vastata. Kindlasti tohutult 
palju meeskonnatööst, nii positiivset kui negatiivset ja tean edasipidi enda tehtud vigu ennetada, samas ka 
korrata head mida hästi tegin. Minu enesekindlus sai projektist ka korraliku boosti ja sain selgust, et minu 
seatud sihid oma elule on reaalsemad kui kunagi varem ja ma ei tohi endas kunagi kahelda! Kui keegi küsib 
kas sa oled rahul, et projektist osa võtsid, lausuksin kindlasti, et olen 200 protsenti rahul ja teeksin seda 
kindlasti veel! Kaotada ei ole ju tõesti midagi, ainult võita ja sellest võikski lähtuda. Ja suurim soovitus mis 
ma julgen anda on, ole sina ise ja ära mõtle üle!

Muud:

Konkursilt uusi oskusi omandanud noored. 
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Osalejate tsitaadid: "Ma töötasin esimest korda neljaliikmelises tiimis ühise suurema eesmärgi nimel. Selle 
jooksul õppisin oma arvamust, ideid väljendama ning olema avatud kõigile pakkumistele, tegema 
kompromisse. Need õppetunnid tulevad kasuks mistahes koostöö tegemisel. " "Õppisin seda, et alati ei pea 
kõike ise tegema, teistega koos on palju lihtsam ning kõik tuleb õigeks ajaks ära teha, sest sellest ei sõltu 
ainult mina üksi enam. Jätan selle edasises elus meelde." "Ma arvan, et esinemisel arenes minu 
esitlemisoskus kõvasti, sest tundsin end enne lavale minekut veidi närvilisena, kuid sain endast võitu ja 
esinesin vabalt. Olen selle üle väga uhke ja kindlasti tuleb saadud kogemus edasistes esitlemistes kasuks."

Koostööoskuse kasv 

Tsitaadid osalejatelt: "Meeskonnatöö ja suhtlemisoskus arenes kindlasti tohutult, kuid veel paljugi saab 
veel, tunnen, et õppisin rohkem kuulama inimesi ja nende arvamusi ning ka ise rohkem arvamust 
avaldama." "Tunnen, et suudan paremini meeskonnas töötada. Lisaks arenes minu kannatus, sest pidime 
pidevalt jälgima, et ka meie venekeelne tiimikaaslane kõigest õigesti aru saaks. Kindlasti paranes tänu 
sellele mu vene keel. Edaspidi tean, et kõik, mida meeskonnas tehakse tuleb alati teistega läbi rääkida, et 
kõik teaksid , mis toimub ning, mis ülesandega keegi parasjagu tegeleb." "Õppisin seda, et alati ei pea 
kõike ise tegema, teistega koos on palju lihtsam ning kõik tuleb õigeks ajaks ära teha, sest sellest ei sõltu 
ainult mina üksi enam. Jätan selle edasises elus meelde." 

Edasises isiklikus arengus saadud kogemuse kasutamine 

Osalejate tsitaadid: Rakendan oma uusi teadmisi oma koolis. Käin EBS gümnaasiumis, kus turundus ja 
ettevõtlustundides tulevad need kasuks. Näiteks grupitöös, riskide analüüsimine. "Suhtlemisoskus, 
absoluutelt igalpool Müügioskus, seoses oma õpilasfirmaga tuleb ka seda palju ette" "Inimestega 
suhtlemisoskust kasutan igapäevaselt näiteks koolis ja uutes projektides, kus pead koostööd tegema 
võõraste inimestega. Teadmisi sain kindlasti palju juurde, aga rakendust need leiavad erinevates 
situatsioonides, mida ei saa eraldi välja tuua. Lisaks need teadmised laiendasid üldiselt minu maailmapilti 
ning oskan nüüd nendel teemadel kaasa rääkida. (Just hiljuti käis meil koolis külas üks sotsiaalse 
ettevõtlusega tegelev naine ning sain arutelus aktiivselt osaleda)" 

Muutus nr. 4 Teadlikkus teemast on paranenud 
Tõendusmaterjal muutuse 4 kohta
Muud:

Teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest 

Tsitaadid osalejatelt: "Sain teada, kust tuleb nende rahastus, milliste probleemidega nad peavad hakkama 
saama ja kuidas turundus üldiselt üldse käib, kuidas tehakse turunduskonseptsiooni, võtan kaasa kõik 
eelnimetatud teadmised ja kasutan neid arvatavasti tulevikus tööl, või kui soovin oma ettevõtte rajada, 
samas on neid teadmisi ka hea kasutada majanduse tundides" "Minu sotsiaalne ettevõte Hea Hoog suutis 
purustada ka minu eelarvamuse erivajadustega inimeste kohta. Sotsiaalse ettevõtte kliendid tekitasid minus 
positiivseid emotsioone, nende soov tööd teha on palju suurem kui inimestel, kellel on selleks võimalus. Ma 
sain teada, et selline murepunktiga tegelev ettevõte üldse eksisteerib, varasemalt arvasin et erivajadustega 
inimestele otsivad tööd nende eestkostjad mitte eraldi ettevõte. " "Hindan Eesti Pimemassööride Ühingu 
tegevust kõrgelt, sest selle taga on väga toredad inimesed. Samuti on kirjeldamatu kui suurt tähtsust omab 
see nägemispuudega inimestele endile - vaatamata nägemispuudele suudavad nad end ise elatada ja 
tunnevad, et ühiskonnas on ka neil oma koht. See on ka minule oluline."
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