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Taustateave
Võrgustiku taasloomine ja tegevuskava koostamine on saanud teoks tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
toetusele.
ETNA Eestimaal võrgustik moodustub vabatahtlikkuse alusel. Võrgustik tegutseb MTÜ ETNA Eestimaal
juures. Oma tegevuses lähtub võrgustik Eesti Kodanikeühenduste eetikakoodeksist ja käesolevast
kirjeldusest.
Võrgustiku loomist on alustatud 2003 aastast. Võrgustiku loomine hoogustus taas 2012.aastal seoses
ETNA Mikrokrediit projekti käivitumisega.
Võrgustiku vajadus
Vajadus võrgustiku edasiarendamiseks on tingitud praegusest ühenduse tegevusest, käimasolevatest
projektidest ning Eesti majandusmaastiku olukorrast.
Vajaduse põhjused:
1. naisettevõtluse teemat ei ole käsitletud piisavalt palju ühiskonnas ega ka naisettevõtjate endi
hulgas ning selle olulisust ei teadvustata piisavalt;
2. teabevahetus on ebapiisav;
3. naisettevõtjate ja väikeettevõtlusega tegelejate vaheline koostöö on nõrk;
4. oma ala edukate ettevõtjate teadmisi, kogemusi ja majanduslikke ressursse saab läbi koostöö
tõhusamalt kasutada;
5. säilitada ja edasiarendada koostöösidemeid erinevatest projektidest tekkinud uute
koostööpartneritega;
6. leida võimalusi naisettevõtluse rahvusvaheliseks arenguks;
7. erinevate valdkondade esindajad ei puutu tulemusliku koostöö saavutamiseks, info ja
kogemuste vahetamiseks omavahel piisavalt kokku;
8. olulisemate majandusmaastiku muudatuste puhul ei ole maapiirkondade naised ja
naisettevõtjad muudatustest informeeritud;
9. leida naisettevõtjatele, kel soovi ja tahet, võimalusi majanduspoliitikas kaasarääkimiseks ;
10. naisettevõtluse (eriti mikro- ja väikeettevõtluse) arendamiseks ei ole ettevõtlusemaastikul
ühtegi eraldi meedet.

Loomise ajakava
Võrgustiku tegevuskava on koostatud esialgu aastaste perioodidena aastatele 2014 ja 2015 ning
ajavahemikule 2016 kuni 2017aastat.
Esimesel aastal on kavas võrgustiku loomine ja tehniline ettevalmistamine (võrgustiku veebileht jne).
Võrgustiku loomise esimesel aastal on kavas rakendada erinevaid tegevusi, et saada esialgsed
kogemused võrgustikutööks. Võrgustiku tegevused rakenduvad järk järgult ning täies mahus hiljemalt
31. detsembriks 2017.
Võrgustiku tegevuste täitmine korraldatakse iga–aastaste tegevuskavade alusel.
Võrgustiku loomise aastal moodustatakse valdavalt võrgustiku käivitamisele suunatud töögruppe, nt
võrgustiku veebilehe koostamise töögrupp, võrgustiku tegevuskava arendamise töögrupp, valdkondade
töögrupp jne.
Võrgustiku eesmärk
Võrgustiku üldeesmärk: ettevõtlusega tegelevatel ja alustavatel naistel on tugi võrgustikust, mis
võimaldab majandusalase teabe, kogemuste ja teadmiste tõhusamat kasutamist võrgustiku liikmete vahel
Lisaks ülaltoodud peamisele eesmärgile, on võrgustikul ka lisaeesmärgid:
1. ettevõtlust puudutava erineva teabe kättesaadavaks tegemine võrgustiku liikmetele;
2. võrgustiku liikmete omavahelise koostöö edendamine;
3. oskusteabe, kogemuste ja parimate praktikate vahetamise korraldamine ja korraldamisele
kaasaaitamine;
4. võrgustikeliikmete ühisturunduse võimaldamine ja arendamine.
Võrgustiku põhialused
MTÜ ETNA Eestimaa võrgustiku töö tugineb järgnevatele põhialustele:
1. võrgustikus osalemine on vabatahtlik ning toimib liikmete omaalgatusel ja ettevõtlikkusel;
2. võrgustiku liikmed on omavahelises suhtluses võrdväärsed osapooled;
3. võrgustikus osalemine arendab koostööd, kaasamist, koordineerimist;
4. võrgustiku teabevahetust korraldab ühenduse liikmete poolt valitav korraldusmeeskond;
5. võrgustiku tegevuse ja töökorralduse kinnitab MTÜ ETNA Eestimaal ning teavitatakse võrgustiku
liikmetele.
Võrgustiku mõju liikmetele ja valdkonnale
Võrgustikku kuulumine annab liikmetele aja - ja teemakohast teavet. Võrgustik on hea kanal oma
tegevuste kohta info levitamiseks, koostööpartnerite ning klientide leidmiseks.
Võrgustiku liikmed saavad jagada üksteisele teavet ettevõtlust puudutavate probleemsete kitsaskohatde ja
kogemuste kohta. Samuti on liikmetel võimalus võrgustikust saada tagasisidet oma tegevuse kohta.
Arutelud võimaldavad avaldada oma seisukohti, küsida teiste arvamusi ja annavad hea
võimaluse suhelda sama ja teiste valdkonna spetsialistidega.

Kokkuvõttes saavad võrgustiku liikmed ettevõtlusmaastikul toimuvast teadlikumaks, mis võimaldab
koordineeritumat koostööd, teadmiste, kogemuste ja majanduslike ressursside tõhusamat kasutamist.
Teadlikud ja motiveeritud naisettevõtjad ja ettevõtlusega alustada soovivad maapiirkondade naised aitavad
kaasa Eesti majanduse elavnemisele, perede toimetuleku paranemisele ning kohaliku kogukonna arengule.
Võrgustiku toimimiseks vajalik taristu ja töökorraldus
Kodulehekülg

ETNA Eestimaal võrgustik saab omale kodulehe tööelu portaali alalehena (näiteks
http://fem/vorgustik.ee). Võrgustiku kodulehele koondatakse teave võrgustiku ja tema liikmete lubatud
avaliku info kohta.
Korraldusmeeskond

Korraldusmeeskonna ülesandeks on korraldada olulist jooksvat teabevahetust ning anda liikmetele
ettevõtlusalase valdkonna kohta vajalikku ülevaadet.
Korraldusmeeskonna liikmelisus põhineb vabatahtlikkusel.
Võrgustikuga liitumine

Võrgustikuga saavad liituda naisettevõtjad ja ettevõtluse vastu huvi tundvad naised Eestist ja kogu
maailmast. Liitumiseks tuleb täita võrgustiku kodulehel (http://fem/vorgustik.ee) olev ankeet.
Liitumistaotluse vaatab läbi korraldusmeeskond.
Huvigrupid

Võrgustiku siseselt saavad erinevad huvigrupid (näiteks teenuseosutajad, koolitajad, erialade
esindajad jms) omavahel vahetada infot ning arutada neile olulisi teemadel.
Tõenäolised võrgustiku liikmed
Naisettevõtjad (juriidilised ja füüsilised isikud) Eestist ja välismaalt.
Kohalikud omavalitsused, riigiasutused.
Kohalike piirkondade Leader grupid, maakondlikud arenduskeskused.
Ettevõtlust toetavad ja naisettevõtluse vastu huvitundvad isikud ja organisatsioonid Eestist ja välismaalt.
Koolitusettevõtted, kutse- ja kõrgkoolid.
Ettevõtlusega seotud mittetulundusühingud ja seltsid.

