MTÜ VERIORA TSUNFT ARENGUKAVA 2019 - 2024
Sissejuhatus
Käesolev arengukava on koostatud MTÜ Veriora Tsunft liikmete ja kogukonnaliikmete
ühistöö tulemusena. Protsessi kaasati teiste sarnaste seltside esindajad ning välise eksperdina
Ivika Nõgel.
MTÜ Veriora Tsunft tegevuse peamine eesmärk on edendada elu kogukonnas, väärtustada
käsitööd ja taaskasutust. Ühenduse tegevus on suunatud nii noortele (arendades loovust ja
käelist osavust) kui ka täiskasvanutele, eelkõige vähenenud võimalustega inimestele (töötud,
osalise töövõimega inimesed), tõstes nende aktiivsust, parandades elukvaliteeti ning
lahendades sotsiaalseid probleeme piirkonnas. Ühingu põhitegevused on käsitöö-, kunsti- ja
meisterdamise õpitoad, oma toodete müük laatadel ja käsitööaidas, käsitsi valmistatud
tootepakendid ning töövahendus kogukonna liikmetele.
MTÜ Veriora Tsunft tegevused toimuvad peamiselt Kikkaharja talus, Verioramõisa külas,
Räpina vallas, Põlvamaal. 2018. a. lõpus valminud käsitööaidas pakutakse erinevaid
õpitubasid ja koolitusi, valmistatakse pakendeid ning teisi tooteid, mida samas müüakse.
Sotsiaalse ettevõtluse kaudu viiakse ellu MTÜ eesmärke, tehes koostööd Eesti Töötukassaga
ning olles Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liige.
MTÜ Veriora Tsunft visioon
10 aasta pärast on MTÜ Veriora Tsunft aktiivsete kogukonna liikmetega organisatsioon,
kes toimetab oma erinevateks tegevusteks väljaehitatud kompleksis. Liikmed on
õpihimulised, osavõtlikud ja ettevõtlikud, neil on positiivne ja aktiivne eluhoiak,
terviseteadlikkus ja kompetents on kasvanud. Vaba aja tegevustest kasvavad välja hobi
ja töö.
MTÜ Veriora Tsunft liikmete seas on mitmeid kunsti-, käsitöömeistreid, sotsiaaltöö
kogemusega spetsialist. Lisaks tehakse pidevalt koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega,
käiakse nii ennast täiendamas kui ka kutsutakse spetsialiste väljastpoolt esinema, oskusi ja
teadmisi jagama. Soovime MTÜst Veriora Tsunft kujundada koha, kust kogukonna liikmed
saavad küsida nõu ja abi, tõsta eneseteadlikkust, omandada uusi oskusi ja teadmisi, eelkõige
käelise tegevuse ja käsitöö kaudu. Kogukonna liikmete aktiivsus kasvab ja nad teavad,
millega ühing tegeleb. Tegevuste läbiviimiseks on sobivad mugavad ruumid. Tehakse tihedat
koostööd Eesti Töötukassaga ning otsitakse koostöövõimalusi teiste organisatsioonide ja
sotsiaalsete ettevõtetega.
MTÜ Veriora Tsunft missioon
MTÜ Veriora Tsunft missioon on kogukonna liikmete seas sotsiaalselt aktiivse ja avatud
eluhoiaku, tervislike eluviiside propageerimine, eneseteadlikkuse kasvatamine. Selleks
pakub ühing elukvaliteeti parandavaid ja heaolu suurendavaid tegevusi ja üritusi.
Missiooni elluviimiseks on MTÜ Veriora Tsunft meeskond hästi toimiv, teeb koostööd
paljude partneritega, pakub erinevaid teenuseid, koolitusi ja üritusi.

MTÜ Veriora Tsunft vajadused (SWOT analüüs):
Sisemised tugevused:
* oma ruum
* inventar õpitubade ja tegevuste läbiviimiseks
* kompetentsi ja kogemustega liikmeskond
* kindlad ja usaldusväärsed koostööpartnerid
* püsikliendid
Sisemised nõrkused:
* kaasamine
* kommunikatsioon
* inimeste terviseprobleemid
* piiratud ressursid (aeg, inimesed, kompetents, ruum, asukoht, vahendid)
Välised võimalused:
* ühisüritused koostööpartneritega
* talgupäevade ja traditsiooniliste ürituste sisseseadmine
* teenuste ja toodete pakkumine välisgruppidele, turistidele
* tegevussuundade ja teenuste korrigeerimine vastavalt turu nõudlusele
* organisatsiooni nähtavuse suurendamine
Välised ohud:
* püsiklientide ja -teenuste kadumine
* konkurentide rohkus (sarnaste teenuste pakkujad)
* aeg ja koht ebasobivad
MTÜ Veriora Tsunft eesmärgid ja ajaline hinnang
1. On olemas teenuste ja koolituste pakett - annab tervikliku ülevaate organisatsiooni poolt
pakutavatest teadmiste ja oskuste kompetentsist. Üks aasta.
2. Kodulehe juurde valmib e-pood. Üks aasta.
3. Käsitööait on avatud igapäevaselt. Kolm aastat.
4. MTÜ Veriora Tsunft liikmete arv kasvab 30ni. Liikmed panustavad aktiivselt MTÜ
tegevusse. Kolm aastat.
5. On olemas iga-aastased traditsioonilised üritused (nii enda üritused kui need, kus osaleme
ise). Neli aastat.
6. On olemas koostööprojektid Eesti Töötukassaga, teiste sarnaste organisatsioonidega
kogemuste vahetamiseks, teenuste pakkumiseks, ühisüritusteks. Neli aastat.
7. On olemas tsunfti kompleksi kuuluv ruum puutöö tegemiseks, puutöömasinate hoidmiseks
ja avatud töökojana kasutamiseks kogukonna liikmetele. Viis aastat.
MTÜ Veriora Tsunft tegevuskava
1. Ühingu juhatus ja liikmed töötavad välja teenuste ja koolituste paketi koos konkreetsete
tegevuste, ajakulu kirjeldamise ja hinnakirjaga.
2. Ühingu juhatus tegeleb kodulehe juurde e-poe lisamisega.

3. Pakkudes erinevaid teenuseid käsitööaidas (õpitoad, koolitused, esitlused) ning müügitulu
suurendamiseks tegeleda sellega, et käsitööait oleks avatud kindlatel päevadel ja kellaaegadel
igapäevaselt. Vajadusel kaasata ühingu liikmeid "müügiprotsessi".
4. Uute liikmete värbamine. Rakendatakse välja töötatud motivatsioonipaketti
(motivatsioonipaketi töötab välja juhatus).
5. Ühingu liikmed töötavad koos välja traditsiooniliste ürituste plaani. Selleks seatakse sisse
iga-aastased traditsioonilised üritused ühingus kui ka pannakse paika need traditsioonilised
üritused, kus ühing on alati nähtav.
6. Ühingu juhatus ja liikmeskond tegelevad koostööprojektidega ja -partneritega uute
teenuste, koolituste, ühisürituste väljatöötamiseks.
7. Puutööruumide väljaehitamiseks suunata organisatsiooni vahendid materjalidele ja
spetsialisti palkamisele. Korraldada talgupäevi ehituse töövõtete omandamiseks nii
kogukonnaliikmetele kui huvilistele väljastpoolt.

