Jõhvi Mentorklubi 2017
Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad kohtuvad kogenud
ettevõtjatega ning üheskoos õpitakse ja arenetakse. Maakondlikus mentorklubis jagavad
alustavatele ettevõtjatele oma kogemusi ja annavad head nõu tegutsevad ettevõtjad.
Mentorklubi pakub praktilisi nõuandeid, võimalust vahetada ja saada uusi kontakte ja leida
ühiseid mõttekaaslasi, õppida teiste kogemustest.
Mentorklubi raames toimub kokku 6 klubiüritust. Kõik kohtumised ja tegevused viiakse läbi
Ida-Viru maakonnas.
Mentorklubis osaleb vähemalt – 12 mentiid (alustavat ettevõtjat) ja 6 mentorit (tegutsevat
ettevõtjat). Maakondliku mentorklubi kohtumised toimuvad üks kord kuus aprillist
novembrini. Planeerime klubi käivitada eesti keelt valdavatele ettevõtjatele.

Jõhvi Mentorklubi 2017 tegevuskava:
 1 päev – 14. september
Sissejuhatus mentorklubisse
Kuidas mentorklubi tegutseb ja miks seda vaja on? Mis on mentortugi? Saame omavahel
tuttavaks. Osalejate ootused ja eesmärgid, miks tulid mentorklubisse?
Esimesel klubikohtumisel räägib üks ettevõtja oma kogemusloost ja kasust mentorklubis
osalemisest. Mentorpaaride moodustamine.
Sissejuhatavat osa juhib Jõhvi mentorklubi koordinaator Kersti Liiva.
Klubi teema „Finantsid väikeettevõtluses“
Mida peab ettevõtte juht teadma finantsidest?
• praktilised nõuanded raamatupidamise korraldamises
• finantside planeerimine
• efektiivsus
Seminari viib läbi ettevõtja.

 2 päev – 12. oktoober
Klubi teema - „Ajaplaneerimine. Ettevõtte juhina, kuidas kõike jõuda?“
Kuidas juhtida ettevõtet nii, et kogu ettevõte töötaks ja toimiks probleemideta? Kuidas
vältida iseenda läbipõlemist? Kuidas suuta rohkem vähema ajaga?
Seminari viib läbi koolitaja.

 3 päev - 26. oktoober
Klubi teema – "Digilahendused ja praktilised tööriistad alustavale ettevõtjale"
Alustava ettevõtja vahendid on piiratud, kuid nutika planeerimise ja heade tehnoloogiliste
tööriistade abil on võimalik säästa aega ja raha ning teha enda elu lihtsamaks. Vaatleme
erinevaid tarkvaralisi lahendusi, veebirakendusi ja mobiiliäppe, mis võimaldavad alustaval
ettevõtjal saavutada edu ning teha igapäevast tööd efektiivsemalt.
Teemat juhib lektor.

 4 päev – 16. november
Külastame Ida-Virumaa ettevõtteid (ringkäik ettevõtetes).
Külastame kokku umbes 3-4 kohalikku ettevõtet. Peale kohtumisi toimub ühine arutelu,
millised olid tähelepanekud, tagasiside, muljed ja võtame päeva kokku.

 5 päev – 07. detsember
Klubi teema – „Avalik esinemine koos videotreeninguga“
Kuidas esitleda avalikkusele oma ettevõtet?
• sõnumi olulisus
• hirm kaob praktiseerides
• esinemiseks head näpunäited koolitajalt
• osalejad saavad esitleda oma ettevõtet ja tagasisidet videotreeningust
Teemat juhib koolitaja.

 6 päev - 21. detsember
Klubi teema - "Mängustamine ettevõtluses"
Mängustamine on mänguelementide kasutamine mittemängulises keskkonnas. Enamasti on
mängustamise eesmärgiks suurendada osalejate motivatsiooni ja aktiivsust. Kuidas
ärivaldkonnas motiveerida kliente toodet tarbima, koguda ideid teenuse arendamiseks,
motiveerida töötajaid rutiinseid ülesandeid täitma, teha reklaami, tekitada kliendikogukond
jne?
Päeva teises pooles toimub mentorklubi lõpetamine. Tulemuste ja kokkuvõtete tegemine,
osalejatelt tagasiside saamine.

Lisainfo: koordinaator Kersti Liiva, tel 5158929 või e-post: kersti.liiva@ivek.ee
Mentorklubi korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK).
2017. aasta mentorprogramm toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega
(EAS) ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

