VABAÜHENDUSTE JUHTIDE ARENGUPROGRAMM 2019

1. Strateegiline mõtteviis ja strateegiline planeerimine:
05. veebruar kell 15.00-20.00
Rakvere, Kreutzwaldi 5, teise korruse saalis
● Strateegilise mõtlemise alused, erinevad mõtlemise tüübid
● Strateegilise tegutsemise erinevused lühiajalisest, taktikalisest tegevusest
● Probleemid strateegilisel planeerimisel
● Organisatsiooni missioon, visioon, ambitsioon ning eesmärkide seadmine
● Seosed juhtimise ja tegevuskavaga
● Erinevad analüüsimetoodikad
● Organisatsiooni unikaalse väärtuse selgitamine ning ’kilbile tõstmine’ –
organisatsiooni edukuse võtmetegurid
● Tegevuskava ja eelarve planeerimine, vastutuse määratlemine
● Riskid, riskianalüüs ja riskide maandamine

2. Projektide ettevalmistamine ja arendamine:
26.veebruar kell 15.00-20.00
Rakvere, Kreutzwaldi 5, teise korruse saalis
● Projekt kui üks võimalik töövorm
● Projektiideed, allikad ideede ammutamiseks (loovmõtlemine ja selle tehnikad)
● Ideede arendamine ning analüüsimine
● COAP metoodika ideede potentsiaali ja perspektiivikuse hindamisel
● Põhjus-tagajärg seoste analüüsimine – probleemipuu meetod
● Projektide planeerimise metoodikad
● Loogilise maatriksi mudel ja kasutamine
● Projektide tulemusindikaatorid ja nende seadmine
● Projektitaotluste kirjutamise kaunis kunst
● Erinevaid võimalikke rahastusallikaid projektidele – kuidas rahastusallikaid
otsida ning milliste kivide alla vaadata?

3. Projektide elluviimine:
19.märts kell 15.00-20.00
Rakvere, Kreutzwaldi 5, teise korruse saalis
● Suurepärase soorituse valem ja ressursi piirangud, millega peab arvestama
● Kuidas panna kokku hea projektimeeskond?
● Inimeste motiveerivad kutsumused, motivatsioon ja selle aluspõhimõtted
● Meeskonnatöö korraldus projektis; hea koostöö põhimõtted ja tavad; erinevad
meeskonna koos töötamise vormid ja nende põhimõtted
● Juhtimine ja eestvedamine; juhtimise erinevad tasandid ja viisid
● Projektide elluviimise taktika - ’sotsiaalne baromeeter’ ja selle rakendamine
projektide elluviimisel
● Projektide elluviimise ’tehniline’ pool

● Bürokraatia – finantsjuhtimine
● Dokumentatsioon ja aruandlus

4. Teenuste arendamine ja turundus:
06. aprill kell 10.00 - 07. aprill kell 15.00
Mokko Maahotell Jõgevamaal
● Sotsiaalne ettevõtlus ning tasuliste teenuste osutamine kodanikuühendustes
● Toote või teenuse ärimudeli loomine
● Toote või teenuse disain (lähtuvalt organisatsiooni missioonist, sihtgruppidest
ning unikaalsest väärtusest)
● Klient, tema olemus, kliendi fookus ning profileerimine
● Kliendihaldus ja kanalid
● Hind ja hinnakujundus
● Turunduse aluspõhimõtted – turundusretseptsioon ning turunduse
efektiivsuse hindamine
● Promotsioonimeetmestiku buffet
● Turundus virtuaalmaailmas ja lihtsaid lahendusi virtuaalturundusega
alustamiseks
● Kuidas leida omale esimesi kliente.

ARENGUPROGRAMMIS OSALEMINE:
● Programm koosneb neljast moodulist (viiest koolituspäevast).
● Koolitaja on Rait Talvik
● Omaosalus: 50 € osaleja
Omaosalus: 75 € kaks osalejat - kui ühest organisatsioonist osaleb kaks inimest.
● Rakveres toimuvad koolituspäevad Kreutzwaldi 5, teise korruse suures saalis
(endine maavalitsuse maja)
● Neljas moodul on kahepäevane koolitus Mokko Maahotellis koos Järvamaa
vabaühenduste arenguprogrammi osalejatega ( tagatud on osalejate transport
Rakvere- Änkküla- Rakvere, majutus, toitlustus; saunaõhtu).

OSALEMISEKS täida palun ankeet SIIN
Lisainformatsioon: mty@arenduskeskus.ee; 58501250

