
 

 

ISEE projekt arendab nelja partnerriigiga sotsiaalse ettevõtluse õpetamist  

LAB Applied Sciences University, Tartu Ülikool, KTH Royal Institute of Technology ja Riia Tehnikaülikool on 

alustanud sotsiaalse ettevõtluse õpetamise arendamist projektis iSEE – Innovating Social Entrepreneurship 

Education ehk sotsiaalse ettevõtluse innovaatiline õpetamine. Projekti rahastab Kesk-Balti programm 

(2014-2020). Projekti kogueelarve on 607 167 €, sellest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) projekti 

summa kõigile partneritele kokku on 474 875 €, ülejäänud osa kaasrahastavad projektis osalevad partnerid.  

ISEE projekti põhieesmärk on arendada neljas Kesk-Balti piirkonna riigis kooskõlastatud kutse- ja 

kõrgharidusele suunatud sotsiaalse ettevõtluse programme. Euroopa Liidus on igal aastal üks neljast 

loodavast ettevõttest sotsiaalne ettevõte. Sotsiaalse ettevõtluse roll ja kontseptsioon on aga ELi riikides 

erinev. Projektis käsitletakse sotsiaalse ettevõtte mõistet laias tähenduses, kooskõlas Euroopa Komisjoni 

„sotsiaalse ettevõtte” mõistega, mis hõlmab ettevõtteid, kelle äritegevus on suunatud ühiskondliku huvi 

teenimisele; ettevõtteid, kelle kasum on peamiselt reinvesteeritud sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks 

või kui organisatsiooni juhtimismeetod või omandisüsteem peegeldavad ettevõtte missiooni; kes kasutavad 

demokraatlikke või osaluspõhimõtteid; või ettevõtteid, kes keskenduvad sotsiaalsele õiglusele. 

Projektis viivad uuringupartnerid: LAB Applied Sciences University, Tartu Ülikool, Riia Tehnikaülikool ja KTH 

Royal Institute of Technology igas riigis läbi nii uuringuid kui ka juhtumiuuringuid. Samuti jagavad projekti 

partnerülikoolid omavahel kogemusi ja oskusteavet. Projektis osalevad igast riigist pärit partnerid, Soome 

Sotsiaalsete Ettevõtete Assotsiatsioon, Eesti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Rootsi Sotsiaalse Ettevõtluse 

Foorum ja Läti Vabariigi Heaoluministeerium. Uuringute ja juhtumiuuringute käigus saadud teadmisi 

kasutatakse ühiselt uute praktikapõhiste õppematerjalide loomiseks. Projekti käigus loovad ja katsetavad 

partnerasutused uusi kursusi bakalaureuseõppe üliõpilastele ja ettevõtetele. Loodav sotsiaalse ettevõtluse 

õppekava hõlmab kokku minimaalselt 10 EAP mahus kursusi ja need on kättesaadavad 

majandusüliõpilastele kõigis neljas partnerülikoolis. Õppekavade hulka kuuluvad ka e-õppe kursused. 

Projekt kestab kokku 35 kuud, 2020 aasta veebruarist kuni 2022 aasta detsembrini. 

Lisainfo projekti kohta: Mervi Raudsaar, e-meil mervi.raudsaar@ut.ee 

Lisainfot leiab ka Eesti Teadusinfosüsteemist. 

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda 

infot võidakse kasutada 
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