EESTI ÜLIÕPILASKONDADE LIIDU TEGEVUSKAVA 2018
Visioon: Eestis on haritud inimeste ühiskond, mida iseloomustavad algatusvõimelised ja vastutustundlikud kodanikud ning kus kõrghariduse omandamine on soodustatud norm.
Missioon: Seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.
Kinnitatud 15.10.2017 üldkoosoleku otsusega
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Eesti kõrgharidus on kvaliteetne ja konkurentsivõimeline
Tegevus

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Kirjeldus

Mõõdik/oodatav tulemus

Tähtaeg

Elluviija

Teised osapooled

Kõrgharidusseadustiku loomises
osalemine (ülikooliseaduse ja
rakenduskõrgkooliseaduse liitmine)

EÜL osaleb kõrgharidusseadustiku loomise protsessis
võrdväärse partnerina olles kaasatud seadustiku loomisega
seotud aruteludesse. Sisendi seadustiku loomiseks kujundab
EÜLi avaliku poliitika meeskond koostöös volikogu ja
liikmetega.

1) EÜL on panustanud seadustiku loomisega
seotud komisjonide töösse
2) EÜL on kujundanud seisukohad erinevatel
seadustikuga seotud teemadel koostöös
volikogu ja liikmetega

31.12.18 (tegevused
jätkuvad 2019.a)

juht

AP valdkond, volikogu,
liikmed, nõukogu

"Kõrghariduse ja teaduse rahastamise
ning korraldamise rakkerühma" töös
osalemine

Rakkerühma eesmärgiks on anda hinnang Eesti teadus- ja
kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele
olukorrale ja arengupotentsiaalile; töötada välja avalikõiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide
edasise konsolideerimise põhimõtted ja kriteeriumid; esitada
Vabariigi Valitsusele ettepanekud Eesti konkurentsivõime
eesmärkide saavutamiseks vajaliku teaduse ja kõrghariduse
pikaajalise rahastamise kava kohta.

1) EÜL on panustanud rakkerühma töösse,
esitades arvamust lähtudes üliõpilaste
vaatepunktist
2) Rakkerühma aruteludesse on kogutud
volinike, üldkoosoleku ja nõukogu seisukohti
ning arutelude tulemused on osapooltele
kommunikeeritud

28.02.18

juht

AP valdkond, volikogu,
liikmed, nõukogu

Tudengite kvaliteedivõrgustiku
arendamine

Tudengite kvaliteedivõrgustiku eesmärk on suurendada
üliõpilaste võimekust ja panust kõrgkoolide õppega
seonduvate teemade analüüsimisel ning parimate
lahenduste leidmisel. Tulemusena tõuseb
tudengiteesindamise kvaliteet, areneb koostöö erinevate
kõrgkoolide üliõpilaste vahel ning toimub senisest enam
heade praktikate jagamist erinevate kõrgkoolide vahel.

1) Kvaliteedivõrgustik on koostanud
tegevuskava oma edaspidiste tegevuste
juhtimiseks
2) Aastaringselt on toimunud koolitused
võrgustikuga liitunud üliõpilastele
3) Kvaliteedivõrgustikule on leitud püsiv
toimimisvorm, mis rahuldab nii EÜLi kui ka
EKKA ootused

aastaringselt

juht

Eesti Kõrg- ja
Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri
(EKKA) projektijuht,
üliõpilasesindused, AP
valdkond

"Eesti elukestva õppe strateegia 2020"
juhtrühma töös osalemine

EÕS juhtkomisjoni roll on seirata ja hinnata strateegia
elluviimist, anda eksperthinnanguid kavandatavate
põhimõtteliste muudatuste kohta strateegias ja
programmides. EÜL osaleb EÕS 2020 juhtrühma töös kui
õppurite esindaja, kaasatas sisendi kogumisse ja tagasiside
andmisse ka Eesti Õpilasesinduste Liitu, et esindatud oleks
lisaks üliõpilastele ka õpilaste arvamused.

1) EÜL on panustanud juhtrühma töösse
esindades nii üliõpilaste kui ka õpilaste
arvamusi
2) Sisendi saamiseks on tehtud regulaarset
koostööd EÕELiga

aastaringselt

juht

AP valdkond,
välispartnerina EÕEL,
volikogu
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EÜL on tunnustatud koostööpartner rahvusvahelisel tasandil
Tegevus

2.1.

2.2.

Täituvus

Kirjeldus

Mõõdik/oodatav tulemus

Tähtaeg

Elluviija

Teised osapooled

European Students’ Union'i (ESU)
European Students’ Convention (ESC)
2018 korraldamine Tallinnas

ESU organiseerib 2 korda aastas ESC, mis kutsub kokku
tudengite esindajaid üle kogu Eurooopa. Sellel korral on
teemaks rahvusvaheliste tudengite heaolu ning nede
kaasatus tudengiliikumisse. Eesmärgiks on anda erinevate
riikide tudengiesindustele võimalus jagada kogemusi, kuidas
kaasata rohkem ja edukamalt rahvusvahelisi tudengeid
kohalike esinduste töösse ning tõsta rahvusvaheliste
tudengite teadlikkust oma õigustest. Lisaks arutatakse,
kuidas võidelda rahvusvaheliste tudengite diskrimineerimise
vastu.

1) Kokku osaleb 90 tudengiesindajat üle
kogu Euroopa
2) Töötube aitavad läbi viia rahvusvahelised
tudengid
3) Arutelude tulemusena luuakse Euroopa
tasandi resolutsioon, millega on võimalik
muutuseid esile kutsuda
4) Valmivad vihakõne vastased plakatid,
mida saab kasutada avalikes kohtades
probleemile tähelepanu osutamiseks

30.04.18

avaliku poliitika
spetsialist

asejuht,
korraldusmeeskond, AP
valdkond

Eestkostevõimekuse suurendamine läbi
Huvikaitselaboris osalemise

EÜL koostas EMSLi ja Praxise Huvikaitselaboris
rahvusvaheliste tudengitega seonduva huvikaitseplaani.
Plaanist lähtub probleemipüstitus, mille kohaselt on
rahvusvahelistel tudengitel negatiivsed kogemused Eestis
õppimisest ja elamisest. Plaani eesmärgiks on leida
lahendusi antud probleemile. Kuigi suurem osa tegevusest
jäid 2016.-2017. aastasse, siis toimub 2018 talvel
huvikaitselabori projekti peegeldamine ja lõpetamine.

1) Valminud on huvikaitseplaan lõplikul kujul
2) Juhatuse liikmed on teadlikumad
huvikaitse korraldamisest ja
instrumentaalsetest võimalustest

28.02.18

asejuht

AP valdkond

Täituvus

2.3.

2.4.

2.5.

Baltic Organizational Meeting ürituse
korraldamine Eestis

BOM ühendab endas Baltimaade üliõpilaskondade
katuseorganisatsioone. BOM üritustel osaletakse vastavalt
eelarvelistele vahenditele ja aruteluteema aktuaalsusele.
Peamiseks eesmärgiks on Eesti üliõpilaste sisendi andmine
Baltikumi tasandi aruteludesse ning võrgustiku loomine.

1) BOMi teema pannakse paika koostöös
teiste Baltikumi esindajatega, et tagada
universaalne teema aktuaalsus
2) BOMil osaleb vähemalt 30 inimest
Baltikumist

30.09.18

asejuht

AP valdkond,
korraldusmeeskond,
Läti ja Leedu
tudengiorganisatsioonid

Osalemine Nordic Organizational
Meeting üritustel

Nordic Organizational Meeting ühendab endas Põhja- ja
Baltimaade üliõpilaskondade katuseorganisatsioone. Antud
võrgustiku raames toimuvatel üritustel võetakse vastu
ühiseid seisukohti, arutatakse ESU tasandi küsimusi ja
viiakse läbi seminare. Lisaks aruteludes osalemisele ja EÜLi
sisendi edastamisele on oluliseks tegevuseks koostöö
võrgustiku loomine.

1) Eesti delegeatsioon osaleb NOM
sündmustel vähemalt ühe esindajaga
2) Osalemise järgselt on valminud juhatuse
poolt aruanne, mis puudutab kohtumise sisu
ning EÜLi puudutavaid tulemusi

31.12.18

asejuht

AP valdkond,
volikogu/liikmed

Osalemine European Students' Unioni
Board Meeting ja Students' Convention
sündmustel

ESU on erinevate Euroopa riikide üliõpilaskondade
katuseorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada
tudengeid Euroopa tasandil ja valdavalt ELi erinevates
institutsioonides. Ühes aastas toimub kaks Board Meeting'u
(BM) ja Students' Convention'i (ESC) sündmust. Board
Meeting'u raames pannakse riiklike katuseorganisatsioonide
esindajate paika ESU prioriteedid, võetakse vastu seisukohti,
otsustatakse liikmelisuse üle jne.

1) EÜL on osalenud mõlemal BMil vähemalt
kahe delegaadiga
2) ESCst on osa võetud vastavalt teema
relevantsusega Eesti kontekstile
3) Osalemise järgselt on valminud juhatuse
poolt aruanne, mis puudutab kohtumise sisu
ning EÜLi puudutavaid tulemusi

31.12.18

asejuht

AP valdkond,
volikogu/liikmed

Tähtaeg

Elluviija

Teised osapooled
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Kõigile võimekatele on tagatud võrdväärne ligipääs kõrgharidusele
Tegevus

3.1.

3.2.

3.3.

Huvikaitsetegevus doktorantide toetuse
suurendamiseks

Kirjeldus

Mõõdik/oodatav tulemus

2016. aastal lõpus lubas valitsus tõsta doktorantide toetuse
senisest kaks korda kõrgemaks. 2017. aasta kevadel selgus,
et toimub vaid 1,5 kordne toetuse tõus, mis ei ole EÜLi
hinnangul piisav. EÜL jätkab valitsuse survestamist, et
doktorandi toetus tõuseks lubatud kahekordsele tasemele.
Muuhulgas:
1) Riigikogule, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning
teistele sidusgruppidele tehakse teavitus- ja selgitustööd, mis
põhineb faktidele, uuringutele, analüüsidele, prognoosidele.
Teavitus- ja selgitustöö eesmärk on survestada valitsust
tõstma doktoranditoetust.
2) Kommunikatsioonitegevuste läbiviimine avalikkuse suunal.
Doktoranditoetuse tõstmise saavutamiseks on oluline tihe ja
läbimõeldud kommunikatsioon, et hoida teemat aktuaalsena
ning nähtavana Vabariigi Valitsusele.

Koostöös üliõpilasesindustega luuakse hea tava, mis
Hea tava loomine eriavajadustega
puudutab nii erivajadustega tudengite õigust osaleda
üliõpilaste läbimõeldumaks kaasamiseks
üliõpilasesindamisel kui ka nendega arvestamist tudengielu
esinduste töösse
sündmuste korraldamisel.

Rahvusvaheliste tudengite kaasamise
hea tava rakendamise jälgimine
esindustes

2017. a valmis rahvusvaheliste tudengite kaasamise hea
tava, mille eesmärgiks on esinduste tähelepanu pöörata
nüanssidele, millega tuleks arvestada rahvusvaheliste
tudengite kaasamisel üliõpilaselusse ja
otsustusprotsessidesse. Tegevuse eesmärk on jälgida, et
esindused koostatud tava rakendaksid ning nõustada
esindusi rahvusvaheliste tudengite kaasamise teemadel.
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Täituvus

1)
kommunikatsioonis
petsialist
2) juht
3)
AP valdkond, volikogu,
kommunikatsioonis
liikmed,
petsialist
kommunikatsioonispetsi
4)asejuht
alist, koostööpartnerid
5)avaliku poliitika
(RN)
juhtivspetsialist
6)
kommunikatsioonis
petsialist

1) Koostatud on täpne strateegia lobitöö
tegemiseks erinevate osapoolte suunal
2) Läbi on viidud planeeritud lobitöö
3) Ellu on viidud planeeritud
kommunikatsioonitegevused
4) Uuritud on EL riikide praktikaid
doktoranditoetuse organiseerimisel
5) Läbi on töötatud Eesti teadusvaldkonna
dokumendid, mis aitavad paremini
argumenteerida teema olulisust
6) Koostatud on tegevusplaan avalikkuse
suunal kommunikatsiooni tegemiseks

aastaringselt

1) On läbitöötatud teiste organisatsioonide
poolt koostatud tavad, mis puudutavad
erivajadustega inimeste kaasamist
organisatsiooni töösse
2) Koostöös liikmetega on koostatud tava
üliõpilaste kaasamiseks esinduse töösse
3) Esindustele on tutvustatud hea tava
põhimõtteid ja meetodeid

01.04.18

asejuht

AP valkdond, liikmed,
volikogu

1) Liikmed on teadlikud hea tava olemusest
ja sisust
2) Liikmed rakendavad hea tavaga
sätestatud eesmärke mida on mõõdetud
vastavate küsitluste ja intervjuudega

aastaringselt

asejuht

AP valdkond, liikmed

Tähtaeg

Elluviija

Teised osapooled

EÜL on tugev eestkoste organisatsioon
Tegevus

Kirjeldus

Mõõdik/oodatav tulemus

Täituvus

1) Läbi on viidud koonddokumendi analüüs
hindamaks, millises ulatuses on vajalikud
täiendused
2) Liikmetelt on kogutud tagasiside vajalike
täienduste osas
3) Volikoguga on läbi arutatud vajalikud
täiendused
4) Täiendused on üldkoosolekul vastu võetud

4.1.

EÜLi koondseisukohti on aastate jooksul erinevates osades
EÜL koondseisukohtade täiendamine (sh
muudetud, nüüd on tarvis hinnata dokumenti tervikuna ning
uuendamine/kaasajastamine)
vajadusel viia sisse täiendused.

4.2.

Liikmete valdkonna arendamine

Liikmete valdkond on viimastel aastatel olnud väiksema
tähelepanu all, mistõttu 2017. aastast alates on alustatud
liikmete valdkonna arendamisega seotud tegevuste
planeerimist ja läbiviimist. 2018. aastal keskendutakse
liikmete eestkostevõimekuse tõstmisele, jätkatakse
suveülikooli korraldamist kui head võimalust
liikmesüliõpilasesinduste aktivistide koolitamiseks ja
erinevate üliõpilasaktivistide vahelise sotsiaalse võrgustiku
loomiseks. Senisest suurem rõhk asetatakse liikmete,
vilistlaste ja teiste EÜLi tegevuses osalejatega suhtlemisele,
suhete hoidmisele ja sotsiaalsete võrgustike loomisele.

1) KÜSKi projekt on läbi viidud
2) EÜLi suveülikool on korraldatud
3) On toimunud regulaarsed kokkusaamised
liikmetega
4) EÜL sünnipäeva on tähistatud koos
liikmete ja vilistlastega

KÜSK projekt „Üliõpilasesinduste
eestkostevõimekuse koolitusprogramm"
läbiviimine

Projekti eesmärgiks on arendada üliõpilasesinduste
eestkostevõimekust riiklikul ja kõrgkooli tasandil ning
parendada nende organisatsioonilist võimekust. Selleks on
EÜL loonud koolitusprogrammi, mis on suunatud
üliõpilasesindajatele. Koolitusprogrammi raames toimuvad
aasta jooksul baasseminarid ja koolitused, millest osavõtjatel
on parem arusaam kõrghariduse korraldusest Eestis,
kõrghariduspoliitika kujunemisest, üliõpilaste õigustest,
üliõpilasesinduse töö korraldamise võimalustest,
kommunikatsiooni paremast korraldamisest tudengitele info
levitamiseks jne. Planeeritud koolituste materjalid kogutakse
kokku ühtseks käsiraamatuks, mida saab kasutada
järgnevate aastate koolituste alusena.

1) Toimunud on kolm koolitust (eelnevad
kolm tomusid 2017. a)
2) Koostatud on koolituste materjalide baasil
liikmetele suunatud käsiraamat

4.2.2.

EÜLi suveülikooli korraldamine

Toimub traditsiooniline EÜLi suveülikooli, kuhu ootame
osalema kõigi üliõpilasesinduste liikmeid ja huvilisi.
Eesmärgiks on võrgustiku loomine.
Suveülikooli majutuskoha ja rahastuse otsimine algab 2018.
aasta alguses. Eeldatav toimumisaeg on 2018. aasta
augustis.

4.2.3.

EÜLi tegevmeeskonna sidustamine
liikmesüliõpilasesindustega, volikogu,
üldkoosoleku, nõukogu ja vilistlaskogu
liikmetega

EÜLi juhatuse regulaarsed kohtumised
liikmesorganisatioonidega tekitab suuremat sidusust EÜLi
tegevmeeskonna ja liikmesorganisatiooni esindajate vahel.
Intensiivsem suhtlus vilistlastega võimaldab saada olulist
sisendit ja luua väärtuslike kontakte.

EÜL 27. sünnipäeva tähistamine

EÜLi 27. sünnipäeva tähistamine annab organisatsioonile
võimaluse kord aastas kõik praegused ja eelmised esindajad
kokku kutsuda, millega aidatakse kaasa võrgustiku
tugevnemisele. 27 sünnipäeva tähistamine pole grandioosne
sündmus, vaid aktivistide hubases miljöös kohtumine.

4.2.1.

4.2.4.

1) Suveülikooli korraldamiseks on saadud
raha organisatsiooni välisest projektifondist
2)Suveülikooli korraldamiseks on
moodustatud korraldusmeeskond, kuhu
kaastakse ka vabatahtlikke
3) Suveülikool on toimunud
4) Osalejaid on vähemalt 60 (kellest pooled
on BOM-i osalejad)
5) Esindatud on 90% liikmetest
1) Juhatus on aasta jooksul kohtunud kõigi
liikmesorganisatioonide esindajatega
2) Juhatus on muutnud kohtumised
vilistlaskoguga regulaarseks
3) Juhatuse eestvedamisel on korraldatud
erinevaid vabas vormis läbi viidud
sotsiaalseid olenguid, mille eesmärk on
omavahel tutvustada EÜLi töösse
panustavaid osapooli (liikmesesindused,
vilistlased, volikogu liikmed jt)
1) EÜLi sünnipäeva korraldusega on
alustatud hiljemalt oktoobri alguses
2) On toimunud EÜL sünnipäeva tähistamine
koos liikmete, vilistlaste, volinike, nõukogu ja
kõigi teiste panustajatega

31.12.18

AP valdkond

Volikogu, üldkoosolek

aastaringselt

juhatus

AP valdkond,
suveülikooli
korraldusmeeskond,
liikmed, volikogu,
KÜSK, koostööpartnerid
koolituste läbiviimiseks,
ISIC turundus- ja
müügispetsialist,
tegevjuht

31.06.18

juht

AP valdkond, liikmed,
volikogu, KÜSK,
koostööpartnerid
koolituste läbiviimiseks

asejuht

AP valdkond, ISIC
turundus- ja
müügispetsialist,
tegevjuht,
korraldusmeeskond,
liikmed

asejuht

AP valdkond, ISIC
turundus- ja
müügispetsialist,
tegevjuht, liikmed,
volikogu, nõukogu,
vilistlaskogu

30.09.18

aastaringselt

01.12.18

kommunikatsioonis Juhatus, vabatahtlikud,
petsialist
vilistlased

4.3.

4.3.1.

4.4.

Traditsiooniliselt on EÜL koostanud seisukohtade platvormi
Riigikogu valimisteks, mis on EÜLi poolseks sisendiks
2019. aasta Riigikogu valimistega seotud
erakondade valimisplatvormide koostamisel. EÜL platvorm
EÜLi platvormi koostamise
peab sisaldama nägemust sellest, kuhu peaks Eesti liikuma
ettevalmistamine
järgmise Riigikogu koosseisu tegevuse jooksul pidades
silmas üliõpilaste huve.

1) Analüüsitud on varasemaid platvorme ja
seeläbi ka EÜLi nõudmisi ning hinnatud,
kuivõrd on need nõudmised ellu viidud
2) Läbi on töötatud erinevad riiklikud
strateegiad, uuringud jmt toetav materjal, mis
aitab EÜLil kujundada nägemust järgmiste
aastate tulevikusuundade jaoks
3) Läbi on viidud vestlused/intervjuud EÜLi
vilistlastega, kelle ekspertiisarvamus on
abiks EÜLi nägemuse kujundamisel (tegevus
viiakse ellu koostöös vilistlaskoguga)
4) Platvorm on üldkoosolekul vastu võetud

31.06.18

avaliku poliitika
juhtivspetsialist

AP valdkond, volikogu,
vilistlaskogu, liikmed,
partnerorganisatsioonid

2019. aasta Riigikogu valimistega seotud Platvormi valmides alustab juhatus lobitööd erakondade
EÜLi platvormi lobitöö erakondade
suunal saamaks erakondade valimisplatvormidesse sisse
suunal
üliõpilaste huvide seisukohast olulisi tegevusi.

1) Juhatus on kohtunud kõigi erakondadega
tutvustamaks EÜLi platvormi

31.12.18

juht

AP valdkond, volikogu

EÜLi ja tudengkonna jaoks olulistel
teemadel eeskõnelejate valimine

1) Vastavalt uuendatud seisukohtadele ja
valiminud Riigikogu platvormile on valitud
eeskõnelejad
2) Eeskõnelejate meeskonnas on paika
EÜL on organisatsioon, kelle liikmed räägivad aktiivselt
kaasa kõrghariduse kujundamisel. Oma põhimõtetelt tahame pandud töökord
3) Eeskõnelejatele on tehtud
olla kaasav organisatsioon, kelle ideid ei kanna edasi ainult
koolitusprogramm, mis tagab neile vastavad
valitud kõneisikud, vaid organisatsiooni liikmed ise. On
pädevused publitseerimiseks ja avalikeks
oluline luua süsteemsus, millistel teemadel, millised
sõnavõttudeks
esindajad sõna võtavad, et lisaks avatusele peegelduks ka
4) Valiminud on kommunikatsiooniplaan, mis
professionaalsus.
keskendub seisukohtade ja Riigikogu
platvormi lobitööle läbi eeskõnelejate
sõnavõttude
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31.07.18

kommunikatsioonis AP valdkond, volikgou,
petsialist
liikmed

EÜL on toimiv ja arenev organisatsioon
Tegevus

Kirjeldus

Mõõdik/oodatav tulemus

Tähtaeg

Elluviija

Teised osapooled

15.10.18

juht

AP valdkond,
ettevõtluse valdkond,
volikogu, liikmed,
vilistlased, nõukogu

15.10.18

asejuht

AP valdkond,
ettevõtluse valdkond,
volikogu, liikmed,
vilistlased, nõukogu

aastaringselt

kommunikatsioonis
petsialist

vilistlaskogu, AP
valdkond, nõukogu

2019.a tegevuskava koostamine

Tegevuskavaga pannakse paika aasta prioriteetsed
tegevused, mille planeerimisel lähtutakse EÜLi strateegiast.
Sisend tegevuskava koostamisel kogutakse nii volikogult,
liikmetelt, vilistlastelt kui ka nõukogult.

1) Tegevuskava koostamisel on sisendit
kogutud volikogult, liikmetelt, vilistlastelt ja
nõukogult
2) Tegevuskava on kinnitatud üldkoosoleku
poolt oktoobrikuu alguse

5.2.

EÜLi põhikirja uuendamine

EÜLi põhikiri vajab ülevaatamist eelkõige liikmelisuse
aspektist. Koos liikmete ja teiste EÜLi nn organitega
muudetakse põhimõtteid üldkoosoleku moodustamisel ja
liikmete arvus, sest üliõpilaste arv on võrreldes liikmelisuse
põhimõtete määramise hetkega oluliselt langenud.

1) Põhikirja uuendamisel on kogutud sisendit
volikogult, liikmetelt, nõukogult ja vilistlastelt
2) Uuendatud põhikiri on kinnitatud
üldkoosoleku poolt hiljemalt oktoobrikuu
alguse jooksul

5.3.

Vilistlastegevuse kaasamine EÜLi
tegevustesse

Vilistlaskogu juhatuselt on kogutud sisend seoses struktuuri
muutmisega. Vajalik on integreerida vilistlaskogu tööd EÜLi
tegemistesse, et rakendada vilistlaste aktiivseet osalust.

1) Vilistlaskogu töökorras ja vormingus on
jõutud kokkuleppele
2) Vilistlaskogu on kaasatud EÜLi
tegemistesse

5.4.

2019. a eelarve koostamine

2019. aasta eelarve aluseks on eeldatav noorteühingute
aastatoetus ja kaardimüügi prognoos. Eelarve peab toetama
EÜLi strateegia ja 2018. aasta tegevuskava täitmist. Eelarve
on konservatiivne ja välditakse ülekulutusi.Eelarve
koostamisega alustatakse 2018. aasta augustis.

1) Eelarve koostamisega on alustatud 2018.
a augustis
2) Eelarve on kinnitatud üldkoosoleku poolt
hiljemalt oktoobrikuu jooksul

15.10.18

tegevjuht

Raamatupidaja, juhatus

5.5.

Kriisiolukorra tegutsemisplaani
väljatöötamine

Välja on töötatud kriisiolukorras (organisatsiooni sisene kui
ka väline) tegutsemise plaan, kus on määratletud sammud,
vastutavad isikud ja tegutsemise põhimõtted. Plaan jaguneb
universaalseks kui ka valdkonnaspetsiifiliseks.

1) On valminud kriisiolukorras tegutsemise
plaan, mille koostamisse on kaasatud kogu
EÜLi personal
2) Tegevmeeskonnale on plaani tutvustatud

28.02.18

tegevjuht

Juhatus,
kommunikatsioonispetsi
alist, AP valdkond,
ettevõtluse valdkond

5.6.

EÜLi senine arhiveerimissüsteem lagunes mõned aastad
Korrektse arhiveerimis ja asjaajamiskorra
tagasi ära. Soovime luua uue arhiveerimise süsteemi ja
loomine avaliku poliitika valdkonna
asjaajamise korra, mis tagaks hõlpsamini dokumentide
dokumentidele
leidmise ning looks kasutatavatesse failidesse süsteemsuse.

1) On loodud asjaajamise ja arhiveerimise
süsteem
2) Kõik personali liikmed on teadlikud
süsteemi toimimise põhimõtetest

31.12.18

tegevjuht

AP valdkond

5.1.

Täituvus

5.7.

5.8.

5.9.

Vähemalt kord kvartalis toimuvad ISIC Facebook'i kanalis
ISIC (International Student Identity Card)
loosikampaaniad sponsorite poolt väljapandud
loosikampaaniate läbiviimine
auhindadega.

Atraktiivse ISIC turundustegevuse
teostamine

ISIC brändi elavdamine sotsiaalmeedias

ISIC soodustuste nähtavuse parandamine läbi soodustuse
pakkuja poolse tegevuse. Tahame kasutusele võtta
kleebised nt kassaaparaatidele ja rakendada märgistusi
ettevõtete kodulehtedel/sotsiaalmeedias. Eesmärk on olla
kliendile võimalikult nähtaval. Eelnev nõuab ka uute
reklaamvahendite kujundamist.

Sotsiaalmeediakanalite elavdamine läbi atraktiivse
materjali. Instagrami kui uue kanali aktiivselt tööle saamine. Koostöö tegemine ISIC visiooni ja väärtustega
ühtivate projektide ja üritustega.

1) ISIC Facebooki lehel on toimunud jälgijate
10% kasv
2) Student kaardi müüki on tõstetud 5%
(2500 uut klienti)

31.12.18

ISIC turundus- ja
müügispetsialist

Ettevõtlusvaldkond,
koostööpartnerid

1) On kujundatud ja trükitud uued
reklaammärgised
2) Soodustuste pakkujate juures on ühtne ja
selgesti märgatav märgistus
3) Kaardiomanikud on teadlikud pakutavatest
soodustustest

aastaringselt

ISIC turundus- ja
müügispetsialist

Ettevõtlusvaldkond

31.12.18

ISIC turundus- ja
müügispetsialist

Ettevõtlusvaldkond,
kommunikatsioonispetsi
alist

1) Aastaga on kasvatatud sotsiaalmeedia
jälgiate numbrit 10%
2) ISIC kui bränd on noorte seas kergesti
äratuntav, mille väljaselgitamise tarbeks
viiakse veebruar 2018 läbi sihtgrupi
küsitlus.
3) On korraldatud ISIC ja EÜLi ühine
kampaania

