
 
 

 
 
 
ENTRUM on Eesti Energia poolt algatatud pikaajaline iga-aastane noorte ettevõtlikkuse 
arendamisele suunatud programm, mis õpetab noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis 
kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne. Entrum annab praktilisi teadmisi kuidas jõuda ideest 
teostuseni, saavutada eesmärke ja tulemusi.  
 
Entrum keskendub noorte koolivälise aja sisukale, loovat ettevõtlikkust tõstvale täitmisele, 
propageerib aktiivset ellusuhtumist ja karjääri planeerimist. Entrum süstib energiat ja loob 
võimalusi. 
 
Programmi sihtgrupp: 
Eesti ja vene suhtluskeelega põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide 15-17 aastased noored. 
Programm loob täiendavaid võimalusi vähemate võimalustega noortele ning muuhulgas 
puuetega noortele programmis osalemiseks.   
 
Õppeaastal 2010/2011 Entrum programmiga on kutsutud liituma Narva, Vaivara valla, 
Sillamäe, Toila valla, Jõhvi valla, Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme valla ja Kiviõli noored.  
 
Registreerimine programmile toimub internetis aadressil www.entrum.ee ning Entrum 
programmi tutvustava kampaania raames. Registreerimine toimub kuni 11. oktoobrini 2010. a. 
 
Eesti Energia lähtub programmi eestvedajana Kaubandus-Tööstuskoja Ettevõtlusõppe 
mõttekoja veendumusest, et ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad 
unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta.  
 
Programmi oleme palunud osalema tuntud ettevõtlikke inimesi erinevatest 
eluvaldkondadest, kes on oma elus palju saavutanud, et nad jagaksid oma teadmisi ja 
kogemusi noortega.  
 
Programmi patroonid on: 

 olümpiavõitja Gerd Kanter 
 režissöör Ilmar Raag 
 TallinnMusicWeek korraldaja Helen Sildna 
 AveNue solist Vladimir Tšerdakov 
 laulja Tanja Mihhailova  

 
 
Oma eesmärgi saavutamiseks: 
 

1. Innustame noori – anname neile võimaluse tutvuda Eesti edukamate ja ettevõtlike 
inimestega, kes vaatamata kõikidele raskustele said elus läbi lüüa (lisaks meiega 
püsivamalt seotud patroonidele näiteks ka Tiit Ojasoo, Aleksandr Ivaškevitš jpt. 
ettevõtlikud inimesed).  

2. Anname teadmisi ja oskusi – anname võimaluse osaleda viie erineva 
tegevusvaldkonna (uued tehnoloogiad, keskkond, loomemajandus ja meelelahutus, 
teenindus, uus meedia) parimate esindajate meistriklassides, minna kohale vaatama 
teiste ettevõtlikkuse tulemusi.  

3. Noored saavad tuge oma esimese ettevõtlikkuse idee genereerimisel ja 
realiseerimisel; 

4. Anname noortele võimaluse ennast näidata, saada avalikkuse tunnustust. 
5. Noored saavad nõu professionaalse karjääri planeerimisel. 



 
 
 
 
 
 
Programm koosneb igakuistest ettevõtlikkuse sessioonidest, iga sessioon võrdub ühe 
õppepäevaga. Entrum programmi raames toimub kokku kaheksa sessiooni nädalavahetustel 
ja koolivaheaegadel, mille raames innustame ja koolitame noori, et süstida nendesse 
positiivset energiat ning anname teadmisi ja kogemusi oma unistuste elluviimiseks.  
 
25.10.2010 Avasessioon Haridusfestivali raames “Julge unistada!”, Jõhvi 
06.11.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 2  “Õpi seadma eesmärke!”, Toila 
04.12.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 3 “Julge algatada!”, Narva 
15.01.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 4 “Õpi otsustama!”, Kohtla-Järve 
26.02.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 5 “Julge vastutada!”, Jõhvi 
23.03.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 6 “Tee koostööd!”, Kohtla-Järve 
30.04.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 7 “Julge võtta riske!”, Toila 
07.05.2010 Ettevõtlikkuse sessioon 8 “Ole õnnelik!”, Narva 
18.05.2010 Parima ettevõtlikkusprojekti väljakuulutamine – lõpuüritus, Jõhvi  
 
Programmis osalejatele tasuta transport. Esimesel aastal saavad programmis osaleda 200 
noort.  
 
2010/2011 õppeaasta lõpeb ettevõtlike projektide konkursiga.  
 
Entrumi kontakt: 
 
Darja Saar 
SA Entrum 
Darja.saar@energia.ee 
55656392 
 


