INSPIRATSIOONIKOOL
kuidas väärt ja ägedaid ideid ellu viia!
“Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan meelde,
kui osalen, siis saan kindlasti aru” Confucius

Osalejad Uudishimulikud, vabatahtlikud, head inimesed ning ELPL liikmesorganisatsioonide
esindajad.
Eesmärk ELPL liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamine läbi sisemiste ressursside
leidmise ning uute võimaluste märkamise.
Toimumiskoht- Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Posti 1,
http://www.kultuur.ut.ee/et Majutus hostelis Just Rest http://www.justrest.eu/

Viljandi.

21.NOVEMBER
10.00. Osalejate saabumine ja majutamine Hostelis Just Rest
11.00. Anname hoogu ja lükkame päeva käima. Piret Jeedas MTÜ Ruumiloojad. Ideede ralli- eks ikka
selleks et parimad mõtted käivitada, kokku noppida ja hiljem põue pista.
11.20. Inspiratsiooniks Marek Mekk, MTÜ Sebra Koolitused. Passiealiste eri: mida vabatahtlikust tööst
saab?
12.20. Kuidas targalt ja mõjusalt kaasata Piret Jeedas Olulised põhimõtted millele mõelda enne
kaasama asumist.
12.50. Käärime käised ülesse ja valmistume töötubadeks.
13.00. Lõunasöök
14.00-17.00. Töötoad-iga osaleja saab kaasa lüüa kahes töötoas, alguses ühes ja pärastpoole teises.
15.20-15.40. Kohvipaus ja teise töötuppa minek
Töötuba 1 Kuidas leida nutikaid ja loovaid viise inimeste kaasamiseks. Selles töötoas otsime uudseid
lähenemisi oma tegemistes, treenime uute asjade märkamist ja loomist. Mõtteid aitab koondada Piret
Jeedas.

Töötuba 2 Aruteluringide ja üldkoosolekute korraldamine. Kuidas korraldada erineva suunitlusega
koosolekuid nõnda, et saalis ei oleks ainult paar inimest ja teised osalevad „volituste“ abil. Mida peaks
tegema, et keegi ei sooviks koosolekult lahkuda, sest suurepäraseid ideid mida jagada on lihtsalt
niivõrd palju. Kuidas kasutada ära kohalolijate potentsiaali, sest ühte ruumi on koguneneud
märkimisväärne osa liikmekonnast. Töötuba juhib Natali Joonas Eesti Õpilasesinduste Liidust
Töötuba 3 Kuidas vabatahtlikku tänada ja tunnustada nii, et see tal kunagi meelest ei lähe. Millised
võimalused on vabatahtlike tänamiseks. Millised on head kogemused ja praktikad nii meie Eestis kui
väljaspool seda. Töötuba veab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi vabatahtlik.
17.00-17.30 Tõmbame otsad kokku ja vaatame mis kõik juhtus.
17.30. Tere tulemast ELPL kontorisse. Soola ja leiba pole tarvis kaasa võtta. Hoopistükkis- väike küünal
teeb meid rõõmsaks
20.00 Õhtusöök. Püstijalalood vabatahtlikkusest ning headest kogemustest, seejärel saun ja muud elu
ilusamad hetked.
22.NOVEMBER
08.00. Lihtsad võikud ja tassike teed (neile kes jäävad ööseks)
10.00. Kuidas kaasatavaid ülesse leida, kuidas neid motiveerida- Maiko Kesküla arvamusfestivali näite
põhjal
10.45. Oluliste protsesside algatamine, hoidmine ja edendamine kogukonnas. Krista Habakukk ,
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Räägime sellest kuidas kaasata avaliku arvamuse kujundajaid,
poliitikuid, eriala professionaale ning kohaliku omavalitsuse esindajaid.
11.30. Kohvipaus
12.30-14.00. Töötoad, iga osaleja saab kaasa lüüa ühes töötoas.
Töötuba 1 Kommunikatsioon (Maiko Kesküla) Miks nii palju liikmeid passiivsed on? Milliseid sõnumeid
ja tööriistakasti kasutada nende aktiveerimiseks. Kuidas korraldada näiteks toidu- või koolitarvete
kogumise kampaaniat nõnda, et kaasatud saaksid särasilmsed inimesed, pole tähtis kas ta on
organisatsiooni liige või hea inimene tänavalt.
Töötuba 2 Kogukonna kaasamine (Krista Habakukk) Töötoas keskendume eelkõige sellele kuidas KOVi
kaasata, millised on nende ootused, kuidas need ära tabada ja millist „nuppu“ kasutada. Sekka ka laiem
pilt oma kogukonnast.
14.00. Mida toob tulevik?
14.30. Lõpukõne ja leemeke
15.00. Sumisevat koduteed ja mõtisklused, et mis kõik sai selgemaks
P.S. Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi. Lisaküsimuste korral palume võtta ühendust
telefonil 55535482 või kirjutada info@lasterikkad.ee .

