
Meie tegevust toetavad:

Meie eesmärk on 
sotsiaalsete ettevõtete 

arvu, suutlikkuse ja 
positiivse mõju 

suurendamine ühiskonnas. 
SEVi liikmed on 

Eesti sotsiaalsed ettevõtted.

Sotsiaalseid ettevõtteid võiks olla rohkem kui 
praegu, et loodav positiivne mõju ühiskonnas 
oleks veelgi laiem. Selle nimel tegutsemegi 
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus:

 » liikmesorganisatsioonina: informeerime ja 
innustame oma liikmeid, loome ja vahendame 
koostöövõimalusi, pakume koolitusi ja nõustamist, 
aitame ühiskondliku mõju hindamise ja 
kommunikatsiooniga;

 » eestkosteorganisatsioonina: esindame liikmete 
ühishuve, loome neile rahalise ja mitterahalise 
toetuse saamise võimalusi;

 » valdkonna arendaja ja kõneisikuna: toetame 
haridustegevust ja uuringuid, osaleme 
rahvusvahelises koostöös, teavitame avalikkust 
sotsiaalsest ettevõtlusest. 

Soovid liikmeks astuda? testi ennast peamiste 
liikmekriteeriumide osas. seejärel - võta meiega 
ühendust!

esindan vähemalt ühe aasta tegutsenud 
vabaühendust või äriühingut.

Põhikirjaline eesmärk ja igapäevane põhitegevus 
seisneb positiivse muutuse loomises ühiskonnas.

olen valmis oma tulemusi mõõtma ja ühiskondlikku 
mõju hindama.

suunan oma kasumi põhikirjalise eesmärgi 
saavutamiseks.

tegelen põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks 
toodete ja teenuste müügiga.

Minu ärimudel on elujõuline (aastane ettevõtlustulu 
vähemalt 35% kogutulust).

SEV koostööpartnerina

oled poliitik või hoopis tudeng? 
ametnik või hoopis algaja ettevõtja? 

vastutustundlik ettevõte või hoopis kodanikuühendus?

oleme valmis sinuga koostööks! 
võta julgelt ühendust.

SEVi asutasid 19 sotsiaalset ettevõtet 11. aprillil 2012. 
Loomisele eelnes pea aastane eeltöö, 

uurides sotsiaalsete ettevõtete olukorda ja vajadusi. 
SEVi loomist toetasid regionaalministri valitsemisala ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Heateo Sihtasutus.

KontaKt
Meie veebileht: http://sev.ee

Kirjuta meile: info@sev.ee 
Leia meid Facebookis: 

Sotsiaalse Ettevõtluse Eestkostevõrgustik

Ja nende numbrite taga 
on tuhanded õnnelikumad, 
aktiivsemad, 
toimetulevamad 
inimesed...
Loome sotsiaalse 
ettevõtluse abil 
positiivseid läbimurdeid 
ka Eestis!

40 miljonit naela 
sotsiaalhüvitiste, 

8 miljonit naela 
tervishoiukulude 

ja 1 miljon naela 
erinevate 

sotsiaalteenuste arvelt 

hoiavad Suurbritannias riigile kokku 
ainuüksi erivajadustega inimesi 

kaasavad sotsiaalsed ettevõtted. 
(allikas: Social Firms UK, 2012).

{ {
Mis on sotsiaalne ettevõte?

sotsiaalne ettevõte pakub lahendust 
mõnele konkreetsele ühiskondlikule 

vajadusele. oma sihid saavutab 
sotsiaalne ettevõte kaupade või 

teenuste müügist teenitud tulu abil.
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näitEid SotSiaaLSEtESt EttEVõtEtESt:
Kes? MtÜ Uuskasutus
tegutseb selleks, et muuta uuskasutamine lihtsaks ja 
igapäevaseks. uuskasutuse poodidesse saab annetada 
senise omaniku jaoks üleliigseks muutunud, kuid endiselt 
kasutuskõlblikke asju. Nendele asjadele leitakse uus oma-
nik kas oma heategevuspartnerite abiga või mõistliku 
hinnaga maha müües.  saadud tulu abil propageeritakse 
uuskasutust veelgi enam.

Milline on olnud mõju? 2011. aastal suunas MtÜ uus-
kasutus ringlusesse (s.t päästis prügimäelt)  ligikaudu 90 
tonni esemeid. Nendest suunati läbi müügi ringlusesse 
37 tonni ning annetustena heategevuseks ja käsitööks 52 
tonni esemeid.

Miks sotsiaalseid ettevõtteid vaja on?

sotsiaalsed ettevõtted loovad oma kogukonnas või ühis-
konnas väärtust, mida enamasti keegi teine ei taha, oska 
või suuda pakkuda. võrreldes vabaühendustega on nad  
elujõulisemad ja sõltuvad vähem toetustest. võrreldes tra-
ditsiooniliste ettevõtetega on nende eesmärgistatud posi-
tiivne mõju ühiskonnale suurem, sest loodud töökohad ja 
makstud maksud moodustavad sellest vaid ühe osa.

Millised nad on?

väga mitmekesised. tegevusvaldkonnad ulatuvad ha-
ridusvõimaluste pakkumisest kuni eriavajadustega ini-
mestele töökohtade loomiseni. Juriidiliseks vormiks on 
enamasti valitud kodanikuühendus (MtÜ, sa), kuid mõni-
kord ka äriühing (oÜ, as).

Kogukonna elu igapäevaselt paremaks muut-
vaid sotsiaalseid ettevõtteid on veel palju 
teisi, näiteks:

 » Rosma Haridusselts on lapsevanemate initsiatiivil 
loodud kodanikuühendus, mis korraldab waldorfkoo-
li ja -lasteaia tegevust, täiskasvanuharidust ning on 
mitmete muude algatuste eestvedajaks. selts pak-
kus õppeaastal 2012/13 haridusteenust 80 lapsele 
11 omavalitsusest. Rosma Haridusselts annab tööd 
enam kui 20 inimesele ning on seeläbi üks suuremaid 
tööandjaid Põlva vallas. 22-aastase kogemusega selts 
tagab Kagu-eesti peredele valikuvabaduse hariduses.

 » oÜ Meditech Estonia pakub üle eesti kättesaadavat 
sotsiaalset valveteenust, mis aitab eakatel ja liikumis-
puudega inimestel oma kodus õnnetusse sattudes või 
terviserikke korral ühe nupuvajutusega koheselt abi 
kutsuda. enam kui kahe aasta jooksul on Meditech 
aidanud lahendada sadu õnnetusjuhtumeid ja pääst-
nud pea kümnel korral eaka inimese elu.

 » terve Eesti Sa on töökohapõhiseid ennetusprogram-
me müües harinud inimesi Hiv-, lapse seksuaalse 
arengu ja sõltumatu alkoholitarbimise teemadel. aas-
tate jooksul on töökohtades üle eesti saanud põneva-
test ja hoiakuid mõjutavatest programmidest osa üle 
11 000 inimese.

Kes? MtÜ abikäsi 
tegutseb selleks, et luua ja vahendada töökohti füüsilise 
ja psüühilise erivajadusega inimestele, samuti teistele pi-
kaajalistele töötutele. Hetkel tegutseb tallinnas ja tartus.

Milline on olnud mõju? 2012. aasta lõpu seisuga oli abi-
käe palgal 45 töötajat, nendest enamus telemarketingi ja 
andmesisestuse teenuste vahendamise valdkonnas. teis-
tesse organisatsioonidesse on abikäsi oma tegevusaja 
jooksul aidanud jõuda ca 100 inimesel.


