Mida osalejad arvasid EMSLi XIII suvekoolist?
26. – 27. august 2011 Rakveres
Põhiküsimus: kuidas leida ärisektorist professionaalset vabatahtlikku ja hoida teda oma
vabaühenduses pikka aega?
Tagasisidelehti oli üsna piiratud arv, seega ei pruugi alljärgnev info olla liiga tõepärane.
Huvitav ometi.
Üldine hinnang
Kuidas hindad tervikuna seekordse suvekooli sisu (programm ja esinejad)?

Kuidas hindad tervikuna seekordse suvekooli korraldust?

Kuidas hindad tervikuna seekordse suvekooli hinna ja kvaliteedi suhet?
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Hinnang suvekooli erinevatele osadele
Kuidas hindad suvekooli algust - Trumm-IT ja püstijalalood

Riina Vartsi ettekanne

Praktiline harjutus Rakvere ettevõttes

Aruteluring "Julge küsida"
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Hinnang ennelõunastele töötubadele

Laiem vaade

Väga hea
Vabaühenduse vaade

Hea
Rahuldav
Nõrk

Äriettevõtte vaade
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Hinnang pealelõunastele töötubadele

Vabatahtlike tunnustamine
Väga hea
Hea
Rahuldav
Nõrk

Rasked vestlused
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Hinnang korralduslikele asjadele
Kuidas hindad suvekooli korralduses koolitusruume

3

8

Ööbimist
Väga hea

5

31%

Hea

3

19%

Rahuldav

6

38%

Nõrk

2

13%

Other

0

0%

Toitlustust

Eelteavitust

Uute kontaktide loomine suvekoolis
Kas said suvekoolis uusi kontakte (märkida võis kõik sobivad variandid)?
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Sain uusi kontakte

Kohtasin kedagi, keda
pole ammu näinud
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Sain idee või kokkuleppe
koostööprojektiks

Vabade vastuste lahtrid
Mis oli suvekoolis kõige kasulikum?
 ettevõttepoolne pilt vabatahtlikust tööst
 uued kontaktid
 Tallinna Vee töötuba oli super, väga põhjalik, praktiline ja hästi esitatud
 väga meeldiv ja sõbralik õhkkond, inimesed on avatud ja valesid küsimusi pole; sain palju uusi
kontakte ja häid mõtteid
 majutus oli natuke kehv, aga uni oli ikkagi hea :)
 tuttav EMSLi suvekooli stiil, lahe
 Riina Varts (3)
 Estel Pukk
 uued mõtted, meetodid
 Rakvere oli kohana väga hea leid - tutvustas seda ilusat linna.
 konkreetne ettevõtte külastus ja mõtlemine äriorganisatsiooni seisukohast, kuida vabatahtlik
tegevus aitab neil töötajaid motiveerida ning seeläbi on kasulik nii äriorganisatsioonile kui
ühendustele
 te kasutate alati väga ägedaid meetodeid, kust saab oma sündmuste jaoks inspiratsiooni ja
ideid.
 meeldis see, et olid ühel korrusel, kõik käe-jala juures
 ammu pole nii kasulikku koolitust organisatsioonile saanud
 vabatahtlike tänu ideed
 ei saa millegi üle kurta, kõik on hea olnud. Ahhaa-momenti ka samas ei olnud. Teemad on
ikka head ja vajalikud olnud.
 kõik oli kasulik
 suur tänu, olete väga toredad EMSLis! Tänu teile avastasin ka imelise Rakvere mõisapargi!
Mis häiris suvekooli juure kõige enam?
 ilusate ilmadega ruumis sees viibida
 rahvamaja suures saalis on kehv akustika, küsimusi ei kuulnud (3)
 imelikult vähe inimesi oli
 osad kohaliolijad polnud teema arendamisel adekvatsed ning raiskasid töötubades aega
 toolid polnud eriti mugavad
 oleks oodanud tihedamat ajakava
 rohkem püstijalalugusid (2)
 oleks võinud pikem olla
 inimesi oli parajalt, sai suhelda
 kohutav, et ilm oli ilus väljas
 rohkem vett
 teema ei kõnetanud vist piisavalt
Vähemalt üks saadud mõte, mida suvekoolist kaasa võtta?
 elada positiivsena teistele eeskujuks
 Ei tohi karta ettevõtteid. Hea ettevalmistuse korral võib väga kenasti jutule saada
 Julge küsida - kindlasti proovin seda tehnikat ka edaspidi
 teadlikkust antud teemal tuleb suurendada
 hästi korraldatud üritusest on hea meel osa võtta
 vabatahtlikkus kogub järjest enam tuure Eestis!
 kingitus vabatahtlikele
 kodutööd tuleb teha
5






varajane konfliktide lahendamine on oluline
teatud süsteemsus vajalik, teadlikumad valikud partneri valikul
teen õiget asja
kes on hea juht, on ka hea vabatahtlike juht

Vähemalt üks tegu, mida suvekooli mõjul kavatsed ette võtta?
 lähen ettevõttesse tutvustama vabatahtliku tegevuse võimalusi
 algatada ettevõtete kaasamist meie töösse
 rohkem mõelda, kuidas vabatahtlikke kaasata ja seda ka süsteemselt teha
 katsetada Julge küsida meetodit (2)
 püüan mõelda laiemalt, kastist väljas
 koos asutuse juhataja ja kaastöötajatega läbi mõelda, kuidas saaksime vabatahtlike abiga
oma organisatsiooni paremaks muuta
 tulla Wesenberghi klubisse oma organisatsioonist rääkima
 kindlasti proovida alustada seda süsteemi, et kutsuda ettevõtete töötajad organisatsiooni
vabatahtlikku tööd tegema
 tunnustada vabatahtlikke
 pean ülesandeid/vastutust paremini jagama
 kaardistada võimalusi professionaalsete vabatahtlike kaasamiseks
 MTÜsid tuleb ühendada
 istun arvuti ette ja kirjutan üles, kuidas täpselt saan professionaalseid vabatahtlikke oma
tegemistesse kaasata

On see suvekool tõesti viimane?
Oleme mõelnud, et see jääb viimaseks EMSLi suvekooliks. Mida arvad?
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mõistlik mõte
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ei oska midagi arvata
tahaks ikka veel EMSLi
suvekoole!
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Paar kommentaari:





nii ja naa, võib-olla tõesti peaks tegema midagi muud, kuid ei oska hetkel soovitada
kontseptsiooni oleks vaja värskendada, üldiselt oli huvitav
no eks tulen kärajatele, kui suvekooli ei toimu
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