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Töö kirjeldus
MTÜ konsultant nõustab Lääne-Virumaa kodanikuühendusi ja -algatusi kogu organisatsiooni
arengutsükli ulatuses, korraldab valdkondlikke infopäevi, koolitusi ja sündmuseid, tegeleb
infojagamisega ning korraldab maakondlikku koostööd.
Nõudmised kandidaadile
- kõrgharidus,
- MTÜ-valdkonnas tegutsemise kogemus,
- kodanikuühiskonna toimimispõhimõtete tundmine,
- peamiste rahastusmeetmete ja nende eesmärkide tundmine,
- projektijuhtimise kogemus,
- Eesti keele oskus kõrgtasemel,
- väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
- kaasaegsete IT-vahendite kasutamise oskus,
- organiseerimisvõimekus.
Organisatioon pakub
- häid täiendkoolituse- ja arenemisvõimalusi,
- mitmekülgset ja arendavat tööd, võimalusi eneseteostuseks,
- palju suhtlemist ning panustamist maakondlike mittetulundusühingute koostöö arendamisse.
Kandideerimine
Kui Sul tekkis huvi, siis palun saada meile oma CV ja motivatsioonikiri aadressile
info@arenduskesus.ee märgusõnaga „MTÜ konsultant“ või kandideeri läbi CV Keskuse süsteemi.
Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2018.
NB! Võtame ühendust ainult nendega, kes on kandideerimisdokumendid korrektselt esitanud ja
vastavad ametikoha nõudmistele.
Lisainfo
Külliki Küttis 513 1754

KÜSKi toel käivitub sotsiaalse ettevõtluse koosloome
arendusprogramm
Möödunud aasta lõpus korraldas KÜSK konkursi, millega sooviti saavutada vabaühenduste ja
partneromavalitsuste koostöös valmisolek sotsiaalseks ettevõtluseks ja delegeeritud avalike teenuste
osutamiseks.
Konkursi võitnud Sotsiaalse Innovatsiooni Labor asub nüüd sellist programmi ellu viima. Si-Lab, nagu
läbiviija ise end nimetab, plaanib valida välja kokku kuus vabaühenduse ja partneromavalitsuse
meeskonda. Ühiselt asutakse välja töötama koostööideed sotsiaalse probleemi lahendamiseks, mis
hiljem ka ellu viiakse.
Arendusprogramm on suunatud vabaühenduste juhtide ja vastava piirkonna kohaliku
omavalituse teenuse arendamisega tegelevate ametnike meeskondadele. Arendusprogrammis
osalemiseks on vaja, et kõigis töötubades osaleks vähemalt kaks vabaühenduse esindajat (kellest
üks on vabaühenduse juht) ja üks kohaliku omavalitsuse esindaja. Soovituslik on kaasata ka
sihtrühma esindaja. Samuti on vajalik reaalse probleemi olemasolu ja algne teenuseidee, millega
soovitakse seda probleemi lahendada.
Liitu unikaalse võimalusega disainida koosloome meetodil uus teenus ja sotsiaalse ettevõtluse
ärimudel kogukonnas olulisele probleemile ja kandideeri arendusprogrammi hiljemalt 20. veebruaril
aadressil http://www.koosloome.ee/projektid/arendusprogramm. Samalt lehelt leiad ka täpsema
info programmi kohta.
Kontakt: Rasmus Pedanik, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, rasmus@bioneer.ee, 5556 6489

Digitöötuba vabaühendustele:
Millised digilahendused on abiks info koondamisel, küsitluste
läbi viimisel ja ürituste korraldamisel?
Vabaühendused korraldavad mitmeid sündmusi, kus on vaja osalejad saada järgima, liituma,
registreerima ja neid pärast ka sündmusel vastu võtma. Nii registreerimiseks kui enne sündmust
kommunikatsiooniks, sündmusel registreerimise lihtsamaks tegemiseks ja peale sündmust tagasiside
saamiseks on mitmeid tööriistu. Samuti elementaarsed osalejate kaasamise turundusvõtted.
Kuidas efektiivselt registreerida, korraldada infovahetust ja hoida osalejad motiveeritud ning kursis
sinu sündmusega, sellest Liisi Toom töötoas räägibki. Digitoa II pooles vaatame, millised platvormid
on vabaühendusele kasulikud üheskoos millegi olulise ära tegemiseks. Õpime, millised võimalused
on kogukonnalt info koondamiseks ning Teeme Ära Maailmakoristuse IT lahenduste projektijuht ja
üle-Eestilise kaardirakenduse kuhuviia.ee eestvedaja tutvustab operatiivset infot jagavaid veebi- ja
mobiilirakendusi.
Töötuba toimub: N 15.02.2018 kell 15.00-17.00
Koolitajad: Liisi Toom (Persoonibrändi Agentuur) ja Kristiina Kerge (Let´s do it World)
Lisainfo ja registreerumine: http://heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava/

Lääne-Virumaa EV100 sündmused nähtavaks
Eesti riik saab saja-aastaseks 24. veebruaril 2018. Juubelit tähistatakse kuni 2020. aasta veebruarini.
EV100 on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, see on kõigi pidu ning EV100 fookuses on
lapsed ja noored.
EV100 juubeliprogrammis on tuhandeid sündmusi Vastseliinast Washingtonini.
EV100 sündmuste kalender on avatud uute sündmuste lisamiseks kõigile.
Eesti riigi sünnipäeva puhul on meil võimalik saada ja teha kingitusi.
Lääne-Virumaa külaseltside ja vabaühenduste infot EV100 nädalal toimuvate ettevõtmiste ja
sündmuste kohta, võib saata ka EV100 maakondlikule kontaktisikule Evi Torm’ile:
evi.torm@gmail.com. E-kirjas piisab infost: toimumiskoht - toimumisaeg - toimuv.

Arvamusfestivali ideekorje
Arvamusfestival toob 10.-11. augustil Paides kuuendat korda kokku Eesti inimeste ja ühiskonna jaoks
tähendusrikkad teemad, et luua arutlevat demokraatiat ja ühisloomes sündivaid lahendusi hindav
Eesti.
4. veebruarini saad esitada Arvamusfestivali ja Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali programmi oma
idee, kui su arvates vajab mõni otsus kaalumist, teema tõstatamist, küsimus põhjalikumat arutelu,
vastuolu lahendamist, uus teadmine või võimalik lahendus tutvustamist. Arvamusfestival on just nii
huvitav ja mõjus, kui seda ühiselt teha tahame. Selleks soovib Arvamusfestivali meeskond sulle
lennukaid ideid, inspireerivat koostööd ja tegemisrõõmu!
Esita idee Arvamusfestivali veebilehe kaudu https://www.arvamusfestival.ee/4-veebruarinitoimub-ideekorje/
Kontakt: info@arvamusfestival.ee

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused
kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee.
Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

