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EENA kandidaatliikme sisseelamise programm 
1. EENA liikmeks saamise mõisted ja nõuded 
1.1. EENA liikmeks astumine on vabatahtlik. 
1.2. EENA liikmeks saamine eeldab kandidaatliikme staatuse ja kandidaatliikmele esitatud 
nõuete täitmist. 
1.2.1. Kandidaatliikme staatus kestab üldjuhul kuni 6 kuud. 
1.2.2. Kandidaatliikme vastuvõtmiseks EENA täisliikmeks teeb ettepaneku Mentor 
1.3. Mentor on vähemalt 2-aastase EENA täisliikme staažiga liige, kes on kandidaatliikme 
tugiisik tema kandidaatliikmeks oleku perioodil. 
2. Kandidaatliikmeks saamise protsess 
2.1. Kandidaatliige esitab liikmeks astumise avalduse (täidetakse EENA veebilehel):  
http://www.bpw-estonia.ee/bpw_estonia/astu_liikmeks 
2.2. EENA juhatus vaatab avalduse üle ja edastab selle 7 päeva jooksul alates laekumisest 
kandidaadi poolt valitud EENA klubile. 
2.2.1. Kui kandidaatliige ei oska valida klubi, millega liituda, siis organisatsiooni juhatus 
aitab valiku tegemisel. 
2.3. Valitud klubi 
2.3.1. Määrab kandidaatliikmele Mentori 
2.4. Mentor 
2.4.1. võtab kandidaatliikmega ühendust 14 päeva jooksul alates avalduse klubisse l 
aekumisest, sh lepitakse kokku kohtumine. 
2.4.2. Kohtumisel 
2.4.2.1. selgitab, milles seisneb Mentori ja kandidaatliikme suhe, räägib kandidaatliikmele 
endast ja põhjusest, miks ta on liitunud konkreetse EENA 
klubiga, 
2.4.2.2. annab ülevaate lühidalt EENA ajaloost, selgitab organisatsiooni väärtusi,  
traditsioone ja koduklubi tavasid (klubi regulaarsete koosolekute ja 
ühisürituste toimumise ajakava jne.) 

http://www.bpw-estonia.ee/bpw_estonia/astu_liikmeks 
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2.4.2.3. lepib kokku kandidaatliikme korraldatava ürituse ligikaudse aja ja teema. Ürituse 
korraldamisel on kandidaadil vabad käed teema valikul, võib 
tutvustada oma isikut, oma ettevõtet või lihtsalt organiseerida põnev/hariv 
üritus koduklubile jne. 
2.4.2.4. lepib kokku tähtajas, millal tehakse otsus kandidaatliikme EENA täisliikmeks 
saamise osas. 
2.4.3. Kandidaatliige (kui peale Mentoriga kohtumist on tal jätkuvalt soov EENA liikmeks 
saada) 
2.4.3.1. tasub EENA sisseastumismaksu 25 eurot MTÜ BPW Estonia kontole 
EE851010052032732009, selgituseks lisab: oma nime, klubi nimetuse, mille 
kandidaatliikmeks astub ja märke, et ülekanne on kandidaatliikme 
sisseastumistasu. 
2.5. Peale sisseastumismaksu laekumist omab kandidaatliige kõiki EENA liikme õiguseid an-
aloogselt täislikmega, sh antakse kandidaatliikmele ligipääs EENA siseveebile ja ta lisatakse 
klubi infolisti. 
2.6. Kandidaatliikme õigused ja kohustused kandidaadiperioodi jooksul (üldjuhul 6 kuud) 
2.6.1. Osaleda regulaarselt oma klubi kohtumistel, olla aktiivne, tutvuda klubikaaslastega 
2.6.2. Osaleda vähemalt kahel klubi üritusel 
2.6.3. Korraldada üks klubi üritus 
2.6.4. Saada selgust ja jagada seda ka klubikaaslastega, missugune on tema visioon klubi 
tegevuses osalemisel 
2.6.5. Anda tagasisidet ja pakkuda omalt poolt ideid klubi tegevuste parendamiseks 2.7. 
Kandidaatliikme staatuse lõpetamine 
2.7.1. Kandidaatliige võib oma osaluse EENAs igal ajahetkel lõpetada teavitades sellest 
Mentorit. 
2.7.1.1. Mentor fikseerib kandidaatliikme loobumise soovi, sh põhjused ja teavitab sellest 
klubi presidenti 
2.7.2. EENA täisliikmeks vastuvõtmise eelduseks on kõigi kandidaadile esitatud nõuete täit-
mine ning kandidaadiaja edukas läbimine. 
2.7.3. Liikmeks vastuvõtmine toimub koduklubis Mentori ettepanekul ja sellega kaasneb 
pidulikum tseremoonia. 
2.7.4. Koduklubi juhatus protokollib liikmekandidaadi liikmeks vastuvõtmise. 
3. Mentorluse põhimõtted 
3.1. EENA mentor on kandidaatliikme tugiisik tema kandidaatliikmeks oleku perioodil (üld-
juhul 6 kuud). 
3.2. Mentoriks saab olla EENA liige, kes omab 2-aastast EENA täisliikme staaži. 3.3. Mentor-
lus on vabatahtlik. 
3.4. Soovituslikult on EENA täisliige Mentoriks korraga vaid ühele kandidaatliikmele. 3.5. Iga 
klubi siseselt on kokku lepitud, kes on uute kandidaatliikmete Mentorid. 

3.5.1. Mentori roll võetakse klubi presidendi ettepanekul ja see on kahepoolne kokkulepe. 
3.6. Mentor on peale kandidaatliikme ankeedi laekumist esimene, kes kandidaatliikmega 
kontakti võtab ja lepib temaga kokku kohtumise, mille eesmärgiks on veenduda, et kan-
didaatliikme motivatsioon ühineda organisatsiooniga läheb kokku EENA/BPWE väärtuste ja 
missiooniga. 
3.7. Mentor teadvustab, et tänu tema aktiivsele panustamisele õnnestub EENA/BPWE saada 
uusi toimekaid liikmeid, kes jagavad organisatsiooni väärtusi. Mentor aitab luua mitmeke-
sist ja jätkusuutlikku liikmeskonda, mis on organisatsiooni alus ja ühtlasi arendab ka oma 
oskusi. 
3.8. Mentori juhendamisel ja toetamisel jõuab kandidaatliige arusaamisele, kas EENA on 
just see organisatsioon, kuhu ta tahab kuuluda ning EENA veendub, kas kandidaatliige on 
sobiv organisatsiooni jaoks. Sh on Mentori kohustused: 
3.8.1. Mentor julgustab kandidaatliiget osalema organisatsiooni ülestel ja/või klubi üritustel. 
3.8.2. Informeerib kandidaatliiget toimuvast, nii BPW Global kui ka EENA/BPWE organisat-
siooni ja koduklubi osas 
3.8.3. Küsib kandidaatliikmelt tagasisidet ürituste kohta, kus ta osales (näiteks: mis meeldis, 
mis mõtteid tekitas, mis on ettepanekud paremaks korraldamiseks, uusi ideid) ning jälgib 
mitmel üritusel kandidaatliige osales ja kuidas panustas. 
3.8.4. Julgustab kandidaatliiget korraldama enda tutvustusüritust, mis toimub kandidaat-
liikme perioodi jooksul ning nõustab teda vajadusel. Kui kandidaatliige ei näita initsiatiivi, 
siis mentor tuletab meelde ja julgustab, viidates kokkulepitud tähtajale. 
3.8.5. Kaasab kandidaatliiget klubi projektidesse vastastikusel kokkuleppel arvestades kan-
didaatliikme võimekust ülesande edukaks elluviimiseks. 
3.8.6. Juhul kui kandidaatliige soovib lõpetada oma kandidaatliikme staatust ja loobub 
mõttest organisatsiooniga ühinemisest, siis uurib selle otsuse tagamaid/põhjuseid, tänab 
kandidaatliiget huvi tundmast ja panustamast ning teavitab sellest koduklubi. 
3.8.7. Juhul kui koduklubi otsustab kandidaatliiget mitte vastu võtta täisliikmeks, siis Mentor 
teavitab sellest otsusest kandidaatliiget ühe nädala jooksul alates otsuse tegemise päevast 
põhjendades otsust ja tuues välja objektiivsed põhjused. 
Käesolev dokument sisaldab EENA/BPWE üldisi reegleid ja tavasid, igal klubil on õigus täien-
dada ja täpsustada toiminguid vastavalt klubi sisekorrale. 
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Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon – 
EENA asutati 1992. aastal.  
Hetkel tegutseb üle Eesti kaheksa  
EENA klubi ligi 200 liikmega.


