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SINTRA PROJEKTI UUDISED
JUUNI 2021

UUDISKIRI #2

SINTRA Projektist
SINTRA - Achieving Sustainability through INTRApreneurship on 24 kuud kestev Erasmus+ projekt (KA2: Strategic
Partnerships for Adult Education), mille eesmärk on pakkuda
integreeritud tuge, mis on kohandatud organisatsioonide
vajadustele sise-ettevõtluse oskuste, pädevuste ja hoiakute
arendamiseks nii töötajate kui ka tööandjate hulgas.

Selles uudiskirjas
Projekti Uudised
 Rahvuslikud

leviüritused

Projekti partnerid
 Projekti koordinaator: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi,
Island — www.simenntun.is
 APOPSI Information Technology, Consulting and Training
Ser-vices S.A, Kreeka — www.apopsi.gr
 Creatrix ehf, Iceland — www.creatrix.is
 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Portugal —
www.dialogue-diversity.pt
 VE-GO-RA, Horvaatia — www.vegora.hr
 SA Noored Teaduses ja Ettevõtlues, Eesti — www.ysbf.org

SIHTGRUPID
Projekti sihtrühmad on
äri-, tsiviil- ja valitsussektori tööandjad ja
töötajad, kes on
huvitatud organisatsioonide tulemuslikkuse
ja jätkusuutlikkuse
suurendamisest
siseettevõtluse kaudu.

 Tora Consult Ltd., Bulgaaria — www.toraconsult.com

sintraproject.eu
facebook.com/sintraproject.eu
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Projekti uudised
Intellektuaalse väljundi 1 „Head tavad ja lünkade analüüs” valmimine
SINTRA partnerlus lõpetas uuringud ja heade tavade tuvastamisekõigis osalevates riikides. See oli
SINTRA projekti elluviimise esimene etapp ja käsitles keskkonna-, sotsiaalse ja majandusliku
jätkusuutlikkuse arendamise riiklike ja valdkondlike tingimuste põhjalikku uurimist; Analüüsiti ka häid
tavasid erinevates sektorites, millel on jätkusuutlikkuse potentsiaal kõikides partnerriikides ja mis on
seotud sise-ettevõtluse positiivse mõjuga jätkusuutlikkusele ühes või mitmes selle mõõtmes.
Intellektuaalse väljundi 1 teise etapina rakendatud riiklike lünkade analüüsi aruanded keskendusid
olemasolevate lünkade kindlakstegemisele organisatsioone tegevustes ning töötajate/tööandjate siseettevõtluse oskuste ja mõtteviisi osas. Riiklikke aruandeid analüüsiti Bulgaaria partneri koostatud
kokkuvõtvas aruandes ja tehtud järelduste eesmärk oli täita lünk partnerriikide töötajate ja tööandjate
jätkusuutlikkusele keskendunud ettevõtlusega seotud koolitusvajaduste süstemaatilisel kaardistamisel.
Kõik riiklikud aruanded ja koondaruande leiate projekti veebisaidilt: https://sintraproject.eu/results/

Intellektuaalse väljundi 2 „Uuenduslikud SINTRA koolitusmaterjalid ja
-teenused” tegevuste alustamine
Tuginedes
olemasolevatele
lünkadele
organisatsioonide tegevuskeskkonnas ja töötajate/
tööandjate sise-ettevõtluse mõtteviisis, samuti
edulugudele,
mis
on
välja
selgitatud
ja
Intellektuaalse väljundi 1 käigus põhjalikult uuritud,
oleme hakanud looma koolitusmaterjale ja arendama
neid spetsiifilisteks mooduliteks. Konsortsium, mis
põhineb teadusuuringutel ja tööl jätkusuutlikkuse
edendamise valdkonnas sise-ettevõtluse praktikate
kaudu, on juba tuvastanud projekti sihtrühmade
jaoks laia valiku võimalikke koolitusvajadusi.
Täpsemalt, projekti partnerid töötavad välja järgmisi
kuut koolitusmoodulit, mis hiljem viiakse Kreeka
partneri poolt e-õppe keskkonda:

1. Organisatsiooni konteksti ja selle jätkusuutlikkusele suunatud arengu potentsiaali mõistmine.
2. Jätkusuutlikkusele suunatud innovatsioonivõimaluste ja väljavaadete kindlakstegemine, kasutades
sisemisi ja väliseid ideeallikaid.
3. Sise-ettevõtluse algatuste jätkusuutlikkuse mõju esialgne hindamine.
4. Innovatsioonipotentsiaali hindamine ja "Jätkusuutlikkuse väärtuse" lisamine.
5. Ettevõttesiseste ideede väärtuste kaitsmine ja koostöö organisatsiooni juhtkonnaga jätkusuutlikkuse
küsimustes.
6. Organisatsioonisiseste ettevõtlusmeeskondade moodustamine ja tegutsemine jätkusuutlikkusele
suunatud arengu toetuseks.
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Projekti uudised
SINTRA projekti partnerite rahvusvahelised e-kohtumised
COVID-19 piirangute tõttu pole konsortsiumi partnerid veel füüsiliselt kohtunud. Samas, püüdes tagada
head projektijuhtimist, kohtuvad partnerid iga kuu MS TEAMSis, et arutada ja teha otsuseid projekti
tegevuste ja verstapostide kohta. Need kohtumised osutusid väärtuslikuks projekti tegevuste
õigeaegseks ja kvaliteetseks rakendamiseks. Lisaks on nende kohtumiste käigus partnerite esindajate ja
projektimeeskondade vahel kasvatatud head ja sõbralikku õhkkonda, mis on projekti edukaks
elluviimiseks väga oluline. 27. ja 28. septembril 2021 viiakse läbi kolmas rahvusvaheline
projektikoosolek Horvaatias Velika Goricas. Võõrustab VEGORA.

Leviüritused partnerriikides
Kõikides partnerriikides on alustatud leviürituste ettevalmistamist ja teostamist. Kreekas viis riikliku
kordaja ürituse ellu APOPSI S.A. 09.06.2021 ZOOM -i vahendusel, kus osalesid 175 tööandjat ja
töötajat ning sotsiaalpartnerite, riiklike tööturuasutuste, tehnikakoolide ja kutseõppeorganisatsioonide
esindajat.
Dialoog Diversity korraldas 30. juunil 2021 Águedas (Aveiro piirkonna tööstus- ja ärivaldkond) füüsilise
leviürituse, kus osales 30 inimest ettevõtetest, täiskasvanuhariduse ja kutseõppe keskustest,
ülikoolidest ja koolidest.
28. juunil 2020 toimus Bulgaarias SINTRA teadlikkuse tõstmise üritus Internetis, kus osales 31 töötajat,
tööandjate esindajat ja erinevaid asjaomaseid sidusrühmi - kaubandus- ja tööstuskojad,
sotsiaalpartnerid, koolitusorganisatsioonid, akadeemilised ringkonnad. Pärast seni saavutatud projekti
tulemuste tutvustamist tõstatati arutelu Bulgaaria jätkusuutliku arengu väljavaadete ja võimaliku
ettevõtlussuhte vahel jätkusuutlikkuse toetamiseks kolmes valdkonnas - keskkonna-, majandus- ja
sotsiaalne jätkusuutlikkus.
Järgmised kordajate üritused teiste partnerriikide riikides viiakse ellu lähikuudel.
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