Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

Ootame Teid osalema
LÕUNA-JÄRVAMAA
ETTEVÕTJATE SUVESEMINARIL

KUIDAS KÕIKE JÕUDA JA VÄLTIDA LÄBIPÕLEMIST
13. juunil 2013 Metsajõe Puhkemajas (Laupa küla, Türi vald, Järvamaa)
Asukoht: http://www.metsajoe.ee/?id=1438

Elutempo on muutunud kiireks. Väikeettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed on suure
pinge all, sest töökoormus on väga suur. Kuidas vastu pidada? Sellele küsimusele
vastamiseks otsime lahendusi Lõuna-Järvamaa ettevõtjate suveseminaril 2013.
AJAKAVA
12.00-13.00
Registreerumine, lõunasöök
13.00-16.30
Kuhu kaob aeg: tähtsad vs kiired asjad
Kuidas aega juurde võita: enesekehtestamine ja motivatsioon
Stress ja edu võtmed: kuidas stressi ära tunda ja mida teha läbipõlemise vältimiseks
Individuaalsed harjutused ja grupitöö
14.30-15.00
Kohvipaus
16.30-17.00
Arutelu, kokkuvõtete tegemine
17.00-17.30
Muusikaline tervitus
17.30- …..
Õhtusöök, mõnus koosviibimine
Suveseminari toetab LEADER programm
MTÜ Lõuna-Järva Koostöökogu koostööprojekt „Järvamaal on mõnus“

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

Enda teadmisi ja kogemusi jagab meiega ELMO PUIDET, kes on BDA Consulting OÜ
partner/vanemkonsultant.
Elmo omab teadmisi, oskusi ja kogemusi strateegiaprotsessi sisulisel läbiviimisel. Viimase
10 aasta jooksul on ta läbi viinud ca 50 erineva organisatsiooni arenguprotsessi ja aidanud
kokku panna lõppdokumente. Kogemused on seotud nii avaliku sektori, era- kui ka
kolmanda sektori organisatsioonidega.
Elmo Puidet on töötanud spetsialistina ja tippjuhina panganduses, turundusdirektorina ja
juhatuse esimehena tootmisettevõtetes ning toimib nõukogu ja juhatuse liikmena erinevates
ettevõtetes ka praegu. Elmo on osalenud pikka aega KOV komisjonide töös. Elmol on
rohkem kui 15 aastane strateegiate ja äriplaanide koostamise ja elluviimise kogemus nii erakui avalikus sektoris ning pikaajaline juhtidele ja ettevõtjatele suunatud koolitaja kogemus.
Elmo on õppinud ärikorraldust Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris ning omab samast
ülikoolist automaatikaseadmete elektriinseneri diplomit. Elmo on ennast täiendanud
erinevatel koolitustel Eestis ja välismaal. Insenerikutse on aidanud palju kaasa süsteemse
mõtlemise ja planeerimisoskuse arendamisel.
Elmo on rahvusvahelise taseme koolitaja, koolitanud ka väljaspool Eestit: Lätis, Leedus,
Ukrainas, ja Valgevenes. Viimase viie aasta jooksul on Elmo läbi viinud ca 110 koolitust,
millel on osalenud enam kui 2800 inimest. Muuhulgas on ta läbi viinud mitmeid meeskonna, juhtimis- ja strateegilise planeerimise koolitusi omavalitsustes, avalikus sektoris ja suurtes
haridusasutustes ning erasektori ettevõtetes. Juhtimise alasteks põhiteemadeks on
organisatsiooni arendamine, strateegiline planeerimine, motivatsioonisüsteemid ja
meeskonna koostöö temaatika. Isiksuse arengu alasteks põhiteemadeks on elu planeerimine,
isikliku arengu- ja koolituskavade koostamine ning mentorlus. Täpsemalt on võimalik Elmo
kohta lugeda: http://bda.ee/people/elmo-puidet/

Registreerimine hiljemalt 11.06.2013 meilile koostoo@koostookogu.ee
Osalustasu 15 EURi osaleja kohta palume tasuda kohapeal sularahas.
Kontaktisik: Ülle Leesmaa, koostoo@koostookogu.ee, tel. 5185110
Tulge ja lubage üks mõnus pärastlõuna iseendale!
Kohtumiseni Metsajõel!
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