Inspiratsiooniseminar
Türi - roheline vald!
Metsajõe puhkemaja
6. november 10.00 - 17.00
Milline on jätkusuutlik (kestlik) kogukond või omavalitsus? Kuidas saab omavalitsus
toetada elanikke, ettevõtjaid ja loodust samal ajal? Kas see on üldse võimalik? Milline
on tuleviku ettevõtlus - kas jätkusuutlik äri saab olla ka kasumlik? Kas “roheline”
mõteviis tähendab ainult looduse kaitset või saab seda kasutada ka inimeste heaolu
suurendamiseks ja ettevõtete edendamiseks?

Päevakava
10.00-10.15 Kogunemine ja tervituskohv
10.15-11.00 Kuidas maailmal ja inimestel läheb?
Sisseelamine päeva, trendid - kuhu liigub maailm tervikuna? Kas peaksime
valmistuma looduskatastroofiks või üleüldiseks õitsenguks? Milline on kogukondade
roll tuleviku maailmas?
11.00-12.30 Maailma kestliku arengu eesmärkide ABC
Kui soovime muuta enda elukeskkonda, ettevõtlust või valda “rohelisemaks”, on
olemas mõned abimehed. Need annavad üldiseid ideid ja raamistiku, kust alustada.
12.30-13.30 Lõunapaus
13.30-15.00 Praktiline mõttetöö
Millised on meie endi ja piirkonna jaoks olulised teemad, millega Türil tuleks edasi
tegeleda? Kuidas saame neid mõjutada? Kuidas kestliku arengu eesmärgid loovad
võimalusi meie organisatsioonide ja piirkonna arenguks?
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15.00-15.15 Energiapaus
15.15-16.15 Praktiline osa jätkub, ühine arutelu
16.15-16.45 Kokkuvõte
Praktilised sammud, kuidas edasi liikuda, et päevast reaalset kasu oleks.

Seminari läbiviijad:
Agne Kuimet, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud.
Agne tegeleb igapäevaselt kestliku arengu ja maailmahariduse teemadega
ettevõtjate, vabakonna ja kohalike omavalitsuste suunal. Lisaks teavitus- ja
huvikaitsetööle koordineerib Agne Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks, mis koondab
Eesti ettevõtteid, vabaühendusi ja riigiasutusi, kes tegutsevad kestlikuma Eesti nimel.
Maris Ojamuru, OÜ Sustinere.
Maris tegeleb erasektori nõustamisega - kuidas kasvatada ettevõtete väärtust moel,
mis toetaks samal ajal ka ühiskonna kestlikku arengut? Tema põhilised teemad on
jätkusuutlikkuse valdkonna strateegiline juhtimine, koostöösuhete korraldus,
kogukonnaprojektide ning sotsiaalse innovatsiooni planeerimine ja juhtimine.
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