Viljandi- ja Pärnumaa MTÜde talvekool
„Tugitoolist rajale”
Talvekool toimub 8. - 10.märtsini Kildu ratsakeskus-külalistemajas http://kildu.ee/
Talvekooli ootame MTÜ-sid (vähemalt kolm punkti peab olema täidetud):
● kellel on juba olemas oma toode/teenus ja kes teenivad omatulu või
● kellel plaanis oma tooteid/teenuseid pakkuma hakata, aga 1 samm on
jäänud tegemata;
● kes seisab liikmete huvide eest, et nende eluolu parandada;
● kes on tegutsenud vähemalt 2 aastat;
● kes otsib koostööpartnereid;
● kes on valmis muudatusteks.
Talvekoolist lahkudes oled saanud järgmisi teadmisi:
● kuidas seatud eesmärke saavutada;
● kuidas kaasata ja motiveerida oma liikmeid;
● kuidas enda ja oma sihtgrupi huvide eest seista;
● kuidas oma tooteid/teenuseid paremini müüa.
Loomulikult oled saanud uusi sõpru ja hulga positiivseid emotsioone.
Väga heale sooritusele aitavad kaasa:
● kahe liikme osavõtt talvekoolist;
● täidetud ankeet https://bit.ly/2Csxd0s;
● osavõtutasu õigeaegne tasumine;
● osavõtt kevadisest jätkukohtumisest (aeg ja koht selguvad talvekoolis);
● tõeline soov muuta enda ja MTÜ “sportlikku vormi”

Kuidas talvekooli saab ?

Osavõtumaks: 50 €/MTÜ kohta. Igast MTÜ-st peab osalema 2 inimest.
Hind sisaldab 2 ööd majutust, toitlustust kõigil päevadel, sauna, koolitusvahendeid
ja loenguid.
Osavõtumaksu saab tasuda arve alusel ja see peab olema tasutud hiljemalt
01.03.19.
Kui peale maksmist selgub, et ei saa osaleda, siis tuleb endale asendaja leida
(sellisel juhul maksame raha tagasi).
Teie ankeete ootame kuni 15.02.19, seda saab täita siin https://bit.ly/2Csxd0s.
Kõigi registreerunutega võtame ühendust.
Kaasa võtta ilmastikukindlad riided (osa tegevusi on õues) ja arvuti (kindlasti need,
kes osalevad plakati tegemise töötoas).
Talvekooli korraldavad Pärnumaa Arenduskeskus ja Viljandimaa Arenduskeskus
ning läbiviimist toetab KÜSK.
Info:

Daisi Sprenk, daisi@parnumaa.ee, 53455161
Jaanika Toome, jaanika.toome@viljandimaa.ee, 57880245

NB! Kolm esimest registreerunut saavad auhinna!

JÄRGNEB PÄEVAKAVA !

Päevakava
Reede, 08.03
12.00-13.00

Avame sekretariaadi: osalejate saabumine ja registreerimine

13.00-15.00

Talvekooli avatseremoonia: tutvume kaasvõistlejate ja reeglitega,
rajameistrid tutvustavad päevakava ning viivad läbi osalejate seisundi
kontrolli ja kaardistavad ootused.

15.00-16.00

Lõunasöök

16.00-17.30

Soojendus: "Mis toimub radadel täna ja mis saab olema tulevikus?
Millised need rajad on? Kes veel rajal on? Keda oodatakse?“ Agu
Laius (KÜSK) tutvustab kodanikuühiskonna tulevikutrende. Heiki Mägi
(SAPA Arenduskeskus, arendusjuht) räägib milleks meile
maakondlikud arengustrateegiad ja mida nendega peale hakata.

17.30-18.00

Hingetõmbepaus

18.00-19.30

Soojendus(S)dress maha ehk muretsemise ja meeleheite
mitmevõistlus gruppides

19.30-20.30

Õhtusöök

21.00

Saun

Ööülikool

Lisakoormus soovijatele

Laupäev, 09.03
9.00-10.00

Hommikusöök

10.00-11.30

Start Tartu Maratonile 2 grupis
1 grupp - omatulu ja teenuste turundus Elmo Puidet (pikaajaline
mentor ja koolitaja)
2 grupp - MTÜ tegevuste eesmärgistamine ja elluviimine (koolitaja veel
lahtine)

11.30-12.00

Oled jõudnud Hellenurme toitlustuspunkti

12.00 - 13.30

Tagasi rajale, kus ergutamas Elmo Puidet ja teised

13.30-14.30

Lõunasöök ja dopingulaks

14.30-15.30

Appi, mul pistab, vajan värsket õhku! Aktiivsed meeskondlikud
tegevused õues

15.30 - 16.00

Mustikasupi paus

16.00-18.30

Pulss on laes, erinevad töötoad ja koolitused
1) kuidas saada endale sobivad lepingutingimused: koostöövõimalused
Töötukassaga, SKAga jne (kogemusi jagab Evelyn Eichhorst MTÜst
Pesapuu; Pärnumaa),
2) plakati tegemise kiirkursus Canvas.com abil ja kuidas seda FBs,
Instagrammis, kodulehel jagada (Liisa Mägi),
3) liftikõne, et eesmärgini jõuda (Elmo Puidet)
4) põhikirja lugemine ja MTÜS; projekti taotluse koostamine KOP näitel
(Jaanika Toome ja Daisi Sprenk).

18.30-19.30

Mis lihaseid tunned või millised uued lihased oled avastanud?
Kogemuste jagamine päeva kokkuvõte

19.30-20.30

Õhtusöök

21.00

Saun/kogemuste jagamine

Ööülikool

Teema lahtine

Pühapäev, 10.03
9.00-10.00

Hommikusöök

10.00-12.00

Jätkub töö gruppides
1) Kuidas saada tugitoolisportlane rajale? Kaasamist õpetab Elmo
Puidet
2) „Ootate medaleid, aga kus on suusarajad, varustus ja treenerid?
Lobitöö ehk kuidas ühiste huvide eest KOV ja teiste partneritega
suheldes seista, Maris Jõgeva

12.00-13.00

Lõunasöök

13.00-14.30

Kas istud veel tugitoolis? Kokkuvõtted talvekoolist ja kevadiste
plaanide tegemine

14.30-15.00

Medalisadu

