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Foorum "Koostöös muudame maailma"

NAISED IGAST ILMAKAAREST
WOMEN FROM WORLDOVER 



Foorumi eesmärk on leida Eesti 
naisorganisatsioonide ülesed koostöökohad, 
luua uusi kontakte ning  arutada ühiskonna 

valupunktide üle.



Saame omavahel tuttavaks!



Täna kohtume maailmakohvikus!



1. Kuidas hoida ja suurendada organisatsioonide aktiivset 
ja tegutsevat liikmeskonda? 

2. Millised on naisorganisatsioonide ülesed koostööteemad 
ja võimalused koostööks? Kuidas seda teha? 

3. Millised teemad ühiskonnas seoses naistega vajaks 
suuremat tähelepanu? 

4. Kuidas julgustada naisi meestekeskses ja 
stereotüüpidest kubisevas ühiskonnas/organisatsioonis 
võtma vastutust ja asuma juhtivatele kohtadele? 

5. Kuidas motiveerida, inspireerida noorte liikmete 
juurdekasvu ja osalust?

TEEMAD:



Maailmakohviku arutelu tulemusel toodi välja järgnevad 
mõtted:

NAISED IGAST ILMAKAAREST
WOMEN FROM WORLDOVER 



Foorumi „ Koostöös muudame maailma“ KOKKUVÕTE 

1.Kuidas hoida ja suurendada aktiivset liikmeskonda 
Tugeva liikmeskonna aluseks on  oma liikmete usaldamine ja inspireerimine ning võimaluse andmine organisatsiooni arengusse panustada. Liikmeskonda hoiab koos hea 
mainega organisatsioon, kus on värsked mõtted, samas on hoitud  järjepidevuse  traditsioonid. Organisatsiooni juhtnaiskond uueneb kindla perioodi järel.  
Tugevate liikmetega organisatsioon on avatud, korraldab ka laiemale avalikkusele sündmusi, räägib oma lugudest ja on ühiskonnas eeskujuks.   

2.Millised on naisorganisatsioonide ülesed koostööteemad ja võimalused koostööks? Kuidas seda teha?  
Ühise koostöö jaoks on vaja esmalt kaardistada Eestis tegutsevad naisorganisatsioonid, nende peamised tegevusvaldkonnad ja eesmärgid. Täna tundub, et organisatsioonid 
tegutsevad veidi  omaette. Koostöös on energia ja tugevus. Oluline on võrgustiku loomine, naiste kõrval ka meeste kaasamine ning ühise regulaarse  tegevuse ( nagu näiteks 
koostöökogu) loomine.  
Ühiste teemadena toodi välja peamised suunad: 
• Naised juhtimises (ettevõttes, poliitika, ettevõtluses, muudes tööalastes tegemistes) 
• Naiste probleemid ( vägivald, rõhutus, palgalõhe, madalad palgad nt õpetajad, sotsiaaltöö, 50+ tööhõive) 
• Naiste enesearengu toetamine  (eneseareng, julgustamine, naised erinevates vanuserühmades, uued oskused (nt investeerimine)) 

3.Millised teemad ühiskonnas seoses naistega vajaks suuremat tähelepanu?  
Teemasid toodi välja palju, lähemalt on kõik ära toodud esitluse slaididel. Antud teemad on leidnud tähelepanu, kuid mitte piisavalt.  
Pikemalt arutleti teema üle- üksikvanema hakkama saamine- see teema  puudutab väga suurt osa naistest ning ka sellega haakuvad probleemid on seotud erinevate 
naisorganisatsioonide peateemadega. Toodi esile ka naistega seotud teemade käsitlemine ja sisu, vaja on muuta meediat, mis on nn meeste poole kaldu- nii teemade käsitluse 
hulga kui sisu osas.  

4. Kuidas julgustada naisi meestekeskses ja stereotüüpidest kubisevas ühiskonnas/organisatsioonis võtma vastutust ja asuma juhtivatele kohtadele?  
Oluline on teemasse kaasata praegused edukad naisjuhid ja ka poliitikud, kes oma kogemust jagavad. Juhtide järelkasvu koolitamine ja mentorlus toetab naiste rolli kasvu. 
Meedia roll naiste esiletoomisel, stereotüüpidele tähelepanu juhtimine, nende ümberlükkamine ning positiivsetele lahendustele keskendumine.  
Kandideerimistingimuste muutmine, personalijuhtide ja tippjuhtide koolitamine kaasavast  organisatsiooni arendamisest.  

5.Kuidas motiveerida, inspireerida noorte liikmete juurdekasvu ja osalust?  
Noortele tuleb läheneda noortele oluluste teemadega ning noori endid kuulates ja kaasates, andes vastutust ning koostööd. Organisatsioonidesse tuleks hoida aktiivsena ja 
tegutsemises nn. Noorte sektsioonid. Liikmeskonna kasvatamine võiks alata juba varem, organisatsioonid saavad oma teemasid tutvustada põhi-ja keskkoolis. Toetavad erineva 
formaadiga tegemised nagu suvelaagrid, öö-ülikoolid, EL toetatud noorte projektid. Kaasata noori vabatahtlikena sündmusi, konverentse korraldama aga ka strateegiat 
arutlema. Kaasata ka neid noori, kes veel organisatsioonide liikmed ei ole.  

Kokkuvõtte koostas: Ester Eomois, EENA president     









Ester Eomois 
ester.Eomois@ebs.ee


+37256 49 11 88 
Linkedin


Signe Ventsel 
signe@signeventsel.ee


+37251 41 250

https://signeventsel.ee


Instagram

Suured tänud panustamast!
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