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6. Sidusrühmade kaasamine 

 

6.1 Sidusrühmade tuvastamine 

Oluline on teada, millised sidusrühmad on kaasatud, kes võiksid aidata teid kogukonna poolt 

kindlaksmääratud kavade ja meetmete elluviimisel. 

See hõlmab üksikisikuid, teisi rühmi või organisatsioone, kes võivad olla huvitatud teie kogukonnast või 

konkreetsest arendustegevusest. Sidusrühmad on kõik inimesed, keda teie kogukond (ja kõik 

võimalikud plaanid, mille kogukond on määratlenud) mõjutab või kellega on seotud. 

 

Töövahend "Sidusrühmade tuvastamine" aitab teil rühmana kindlaks teha suure hulga sidusrühmi, 

kellel võiks olla huvi või mure kogukonna ja võimalike kogukonna tegevuste suhtes. Oluline on 

sotsiaalse ettevõtte seisukohast vaadelda selle protsessi käigus ka potentsiaalseid kliente kui 

sidusrühmi:  

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23448_download&client_id=hfwu  

 

 

 

 

 

„Kes on kogukonna sidusrühmad? Nad on üldiselt inimesed, rühmad, organisatsioonid või 

ettevõtted, kes näitavad üles huvi või muret kogukonna suhtes. Sidusrühmad võivad 

mõjutada kui olla mõjutatud kogukonna tegevusest, eesmärkidest ja poliitikast. Mõned 

näited kogukonna peamistest sidusrühmadest on: elanikud, kogukonnarühmad, arendajad, 

valitsusasutuste töötajad (ja nende esindatavad asutused), ettevõtete omanikud, 

naabruskonna juhid, komisjoni liikmed ja muud rühmad, millest kogukond oma ressursse 

ammutab.“ 

- http://neighborhoodeconomics.org/community-stakeholders/ 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23448_download&client_id=hfwu
http://neighborhoodeconomics.org/community-stakeholders/
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6.2 Motivatsiooni ja võimaliku toetuse või konflikti mõistmine 

Sidusrühmade kaasamine toob teie plaanidele täiendavat tuge ja toetust ning aitab tuvastada 

võimalikke takistusi või konflikte. Kui mõistate sidusrühmade koostöömotiive, siis leiate viisid, 

kuidas nendega kõige paremini suhelda, nii on ka lihtsam toime tulla võimalike probleemide või 

vastuseisuga. 

Sidusrühmade motivatsiooni tööriist aitab tuvastada sidusrühmade motivatsiooni, 

toetuspotentsiaali või võimalikku konflikti: 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23467_download&client_id=hfwu 

 

6.3 Tõhusa sidusrühmade kaasamise eelised 

Erinevate sidusrühmade väljaselgitamise ja kaasamise kaudu on teil võimalus võtta arvesse 

mitmesuguseid seisukohti ja vaatenurki ning sellest võivad sündida täiesti uued ideed. 

Sidusrühmade kaasamine tagab, et kõik organisatsioonid ja üksikisikud, keda see võib mõjutada 

või kes on sellest huvitatud, on kaasatud ning osalevad protsessis algusest peale, mis on hiljem 

tegevusi ellu viies suureks abiks. 

See tagab, et te olete kõigist võimalikest probleemidest või muredest teadlik. 

 

Suure hulga sidusrühmade kaasatus ja tugi suurendab teie organisatsiooni ja plaanide 

usaldusväärsust, eriti kasulik on see probleemide või vastuseisu tekkimise korral. Sidusrühmade 

võrgustik võib suurendada teie kogukonna ja plaanide nähtavust, mis omakorda lubab huvi, 

kaasamist ja toetust veelgi laiendada. 

 

Sidusrühmade väljaselgitamine ja nende toetuse ja/või murede varajane ülesleidmine on oluline 

aspekt, mis tagab plaanide tõhusa elluviimise. 
 

Täpsema teabe saamiseks vt Peatükk 8. „Sidusrühmade ja nende huvide väljaselgitamine ja 

analüüsimine“ kogukonna veebipõhises tööriistakastis: 

- https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-

involvement/identify-stakeholders/main 

 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23467_download&client_id=hfwu
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/main
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6.4 Juhtumiuuringud 

 (3) Bearing Fruit - kogukonna aktiveerimis- ja kaasamismeetodid 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_22496_download&client_id=hfwu 

 Ühendkuningriigi Carnegie fondi aruanne veebis: Juhtumiuuringud 7 Ühendkuningriigi 

maa- ja pool-linnalise piirkonna arendusfondi kohta, milles uuritakse kasutatud 

meetodeid ja keskendutakse positiivsetele toimivatele tulemustele. 

 Head näited võrgustike loomise ja sidusrühmade kaasamise kohta nii kohalikul 

tasandil kui ka väljaspool kogukonda. Heade suhete loomine sidusrühmadega laiendab 

oskusi ja võimalusi. 

 

 (14) Külade lood 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23425_download&client_id=hfwu 

 Sellee materjalis on 7 kogukonna arengulugu koos fotodega Eesti küladest, millest 

igaüks on erinevas arenguetapis. 

 See on praktiline õppematerjal, mille aluseks on maakogukonnad ja neile on materjal 

ka suunatud, selle keskmes on sotsiaalne ettevõtlus kui üks lahendus ja kaasamine 

kogukonna otsuste tegemise protsessis. 

 

 (16) COMCOT - uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi konkurentsivõime 

tõstmiseks - käsiraamat (Ruralia, EMÜ) 

- https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23424_download&client_id=hfwu 

 Praktilised kogukonnaturismi arendamise näited: 3 Eestist ja 4 Soomest. 

 Peatükis 1.1, 2.2 ja 2.3 sisaldub praktiline teave sidusrühmade määratlemise ja 

nendega töötamise kohta. Kui teete sõnaotsingu (Ctrl +F), leiate tekstist 

„sidusrühmad“ kergesti üles. 

 Rõhuasetus on pandud sidusrühmade määratlemisele ja kaasamisele varases etapis, et 

tagada maksimaalne toetus ja vältida võimalikke konflikte. 

 Arutletakse selle üle, kui oluline on hoida oma kogukonnarühm uute osalejate jaoks 

avatud ja ligipääsetav. 

 

 

 

https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_22496_download&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23425_download&client_id=hfwu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_23424_download&client_id=hfwu
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 (19) Näidistalu ja 

koolituskeskus ning konsultatsioonid põllumajanduses 2013 (World Vision Romania 

Foundation) 

- https://worldvision.ro/Presa/2014/ferma-agrovision-model-pentru-invatamantul-agricol-

si-opportunitatile-ue-a319.html 

 Juhtumiuuring Rumeenia maaelu projekti kohta, mis loodi selleks, et aidata 

maapiirkondade põllumajandustootjatel minna elatustalu pidamiselt üle ärile 

põhinevale tootmisele. See on 16-leheküljeline aruanne projekti loomise ja 

kogukonna/sidusrühmade kaasamise arenguprotsessi kohta. 

 Nad juhivad põllumajandusliku koolituse ja nõustamise keskust ning näidisfarmi, mida 

kasutatakse õppekülastuste korraldamiseks. 

 Sidusrühmade kaasamine mitmel tasandil: kliendid, kohalik kogukond, muud 

asjaomased rühmad ja organisatsioonid. Suurt tähelepanu pööratakse sidusrühmadele 

kui klientidele ja kohaliku kogukonna kaasamisele (ettevõtlikud naised, inglise keele 

tunnid, IT-koolitus, vanemaid ja lapsi kaasavad koolirühmad). 

https://worldvision.ro/Presa/2014/ferma-agrovision-model-pentru-invatamantul-agricol-si-opportunitatile-ue-a319.html
https://worldvision.ro/Presa/2014/ferma-agrovision-model-pentru-invatamantul-agricol-si-opportunitatile-ue-a319.html

