
 
 

Vabaühenduste omatulu teenimise ja sotsiaalse ettevõtluse koolitusseminar Jõhvis  
09.05. ja 14.05.2019 kell 13:00 – 19:00. 

 
Maikuus algab Jõhvis vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mis keskendub käesoleval aastal ühingute 
omatulu teenimise ja sotsiaalse ettevõtluse teemadele.  
Vabaühendusena käsitleme MTÜ-d või SA-st või ka isegi seltsingut, kes tegutseb laiemalt avalikes huvides (st 
aitab abi vajavat sihtgruppi ja/või tegutseb laiema kogukondliku või ühiskondliku probleemi lahendamise nimel). 

Käesoleva aasta programm koosneb kahepäevasest koolitusseminarist ja kahepäevasest õppereisist, kuhu 
on osalema oodatud maakonna ühingute esindajad. Koolitus toimub eesti keeles. 
 

Koolitusest saavad kõige rohkem kasu need ühingud: 
1) kes juba teenivad omatulu – kas toote või teenuse müügist, annetustest või sponsorlusest, kuid kes 

soovivad otsida sellele lisaks teisi rahavoogusid või võimendada olemasolevat; 

2) kes on teinud põhimõttelise otsuse omatulu teenida ja kaalunud variante, kuid pole veel teinud 

esimest sammu või on juba asunud tegutsema, kuid pole veel jõudnud tulemuseni; 

Teatud kasu võib olla organisatsioonidel, kes alles nüüd hakkavad omatulu suunas tegutsema. Sel juhul 
on suurem kasu nendel ühingutel, kes kas tegutsevad mõne abivajava sihtgrupi huvides või kellel on 
ressurssi, mille abil omatulu teenida (ruumid, põhitegevuse tulemusena potentsiaalne teenus, nt kontsert, 
muu üritus, käsitööesemed, spetsiifilised koolitused jne) ja kellel on valmisolek muutusteks.  
 
I moodul - Vabaühenduste omatulu teenimine. Mis on sotsiaalne ettevõtlus. 
09. mail 2019 kell 13:00 – 19:00, Kaubanduskeskuse Tsentraal III korrusel, Keskväljak 4, Jõhvi. 

1. 13:00 – 14:30 Sissejuhatus ja tutvumine  
Miks on vaja mitmekesistada ühingu omatulu ja mis on sotsiaalne ettevõtlus? Mida on vaja muuta 
juhtimises ja teada seadusandlusest ja maksundusest, et teenida tulu uutmoodi. 

 
14:30 – 14:45 Kohvipaus 
 

2. 14:45 – 16:30 Sotsiaalne ettevõtlus: toote ja teenuse müük kui tuluallikas. Kuidas selleni jõuda? 
 
16:30 – 17:00 Pikem paus väikese kehakinnitusega 
 

3. 17:00 – 19:00 Sponsorlus, annetus ja ühisrahastus: kuidas küsida ja saada eraisikutelt või ettevõtetelt 
raha selleks, et teha rohkem head oma sihtgrupile ja abivajajatele.   
 

4. Kokkuvõte: projektide kaudu tulu mitmekesistamise poole liikumine. Teeme ülevaate 

olemasolevatest allikatest ja arutame, kuidas neid kasutada pikemas sihis tulude mitmekesistamiseks.  

 
II moodul – Praktiline töötuba/koolitus 
14. mail 2019 kell 13:00 – 19:00, Kaubanduskeskuse Tsentraal III korrusel, Keskväljak 4, Jõhvi. 
 

1. 13:00 – 14:30 Sissejuhatus: tulude mitmekesistamise poole liikumine: mida teha ja mida mitte teha. 

Räägime läbi paar põhitõde ja arutame läbi, milline on realistlik ajakava uute tuluallikate käivitamisel. 

14:30 – 14:45 Kohvipaus 
 

2. 14:45 – 16:30 Sotsiaalse ettevõtte ehk siis teenuse/toote müügist oma tegevust rahastava 

organisatsiooni arendamine: Proovime läbi ärimudeli tööriista ja toote/teenuse hinnastamise 

tööriistad. 

16:30 – 17:00 Pikem paus väikese kehakinnitusega 
 



3. 17:00 – 19:00 Ühingu ühiskondliku mõju ehk ühiskonnale toodud kasu kommunikatsioon. Arutame, 

kuidas mõju hinnata ja kuidas raporteerida. Töötame läbi seda,  mismoodi ja kuidas olla annetajatele-

sponsoritele läbipaistev ja arusaadav. Kuidas parandada teenust/toodet/annetuse või sponsorluse 

küsimist selle kaudu, et õpime tundma oma klienti/annetajat/sponsorit. Proovime läbi persona ja 

väärtuspakkumise lõuendid täpsemaks profileerimiseks. 

4. Kokkuvõte.  

 
Maikuu lõpus (lõplikud kuupäevad selguvad esimesel koolituspäeval) – kahepäevane kogemusreis   - 
tutvume  Viljandimaa vabaühingute tegevusega, mõeldud nii alustavatele kui juba tegutsevatele 
ühingutele. Vaatluse all on piirkonnas tegutsevate MTÜ-de head praktikad: omatulu teenimine, teenuste 
osutamine, koostöö uuenenud KOVdega jpm. 
Kahepäevane kogemusreis on vajalik MTÜde omavahelise koostöö paranemiseks ja uute praktiliste 
ideede  ja kogemuste saamiseks ühingule omatulu teenimiseks. 
 
Sügisel - seminar kokkuvõtete tegemiseks (kuupäev täpsustub koolituse käigus) – teeme 
kokkuvõtted koolitusseminarist, praktilisest töötoast, kogemusreisist ning kogu pakutud tugitegevustest 
saadud teadmistest ja kogemustest. Arutame ühingute huvi tugitegevuste osas järgmiseks aastaks.. 

 
Koolitaja:  

 
Toomas Roolaid on üks Eesti mitmekülgsemaid koolitajaid ja konsultante, vabaühenduste ja 
sotsiaalsete ettevõtete nõustajaid ja uuenduslike õppimismeetodite juurutajaid. Toomas on 
Koolituslabori (http://www.koolituslabor.ee/) asutaja ja tegevjuht ning Avaliku Esinemise Akadeemia 
(http://avalikesinemine.ee) kaasasutaja ja nõustaja. Toomasel on kogunenud palju kogemust 
vabaühenduste strateegilise plaanimise prosessi nõustajana ning sotsiaalsete ettevõtete ärimudelite ja 
mõju hindamise nõustajana. 
Teine pool Toomase tööst on teadmiste edasiandmise nõustamine. Toomas aitab eraettevõtetel ja ka 
vabaühendustel luua väljaõppe süsteeme ja nõustab/koolitab eksperte, kelle ülesandeks on õpetada 
kolleege. 
Toomas on vabatahtlike päästjate ja merepäästjate katusorganisatsiooni Päästeliidu üks asutajatest ja 
pikaajaline nõukogu liige ning Vabaühenduste Liidu nõukogu liige. Varem oli Toomas ka MTÜ Tegusad 
Eesti Noored asutaja ja juhatuse liige. Ühiskondlikku silmaringi on aidanud avardada ka pikaajaline 
kogemus seminaride arutelujuhi ja konverentside moderaatorina. 
 

Programmis osalemise nelja päeva tasu on 32 eurot (kohvipausid, õppereisi toitlustuskulud), mis tuleb 
tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel. 

Koolitusprogrammi registreerimine kuni 05. mai 2019. Registreeru juba täna SIIN ! 

Lisainfo programmi kohta: Aksana Pungas, vabaühenduste konsultant, tel 5288456, 

aksana.pungas@ivek.ee  

Programmis osalejate arv on piiratud, olge nobedad! 
 

MTÜde arenguprogrammi läbiviimist toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

http://www.koolituslabor.ee/
http://avalikesinemine.ee/
https://docs.google.com/forms/d/1rvqdQfIyhkaKvpssY4l7P88_hL-u_rqSUxhosWfsoWs/edit
mailto:aksana.pungas@ivek.ee

