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1. JCI Estonia olemus
JCI Visioon
JCI on juhtiv ülemaailmne noorte aktiivsete inimeste võrgustik.

JCI Missioon
JCI missioon on pakkuda arenguvõimalusi, mis innustavad noori inimesi positiivset muutust
looma.

JCI Eesmärgid
Tegutsedes täna rohkem kui sajas maailma riigis, on JCI eesmärkideks noorte inimeste
juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine,
ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamine, rahvusvaheliste
suhete arendamine.
Õppimine läbi tegevuse
Kooskäimise eesmärgiks on õppida läbi tegevuse. Seetõttu paneme me suurt rõhku oma
liikmete arendamisele ja juhtimiskoolitustele. Iga koja liige saab olla ühes valitud ametis üks
aasta, mis tähendab pidevat rotatsiooni ja liikme jaoks edasiliikumisvõimalust. Juhtimine eri
tasanditel, projektide algatamine ja neis osalemine, mitmekesised kojasisesed- ning
rahvusvahelised koolitused pakuvad kogemusi eluks ja professionaalseks arenguks.
Tänaseks on noortekojas ennast arendanud ja eneseteostust leidnud enam kui 24 miljonit
inimest üle maailma.
Uute juhtide kasvatamine
Noortekoda pakub võimalust õppida juhiks - et omandatud kogemusi töös, ettevõtluses,
ühiskondlikus tegevuses või poliitikas rakendada. Teisest küljest toodab ta ühiskonnale hästi
ettevalmistatud juhte, kes on suutelised oskuslikult tegutsema erinevates, muuhulgas
ühiskondlikes valdkondades. Noortekoda on mittepoliitiline organisatsioon. Samas ei ole
liikmetel keelatud poliitikas või poliitilistes ühendustes osaleda.
Hästi toimiv kontaktvõrgustik
Noortekoja liikmeskond moodustab omamoodi kontaktvõrgustiku. Siin saab luua nii
töökontakte, ärisidemeid, kui ka lihtsalt sõprussidemeid. Sidemed strateegiliste partnerite ja
toetajatega võimaldavad viimastel leida sobivaid inimesi oma struktuuridesse, konsulteerida
erinevate valdkondade spetsialistidega, tellida lektoreid ja koolitusi, korraldada mõttetalguid,
arvamusküsitlusi ja palju muud.
Mitmekülgne rahvusvaheline suhtlemine
Junior Chamber International on rahvusvaheline organisatsioon, mis pakub koostöö- ja
suhtlemisvõimalusi, rahvusvahelisi ärikontakte ja kõrgetasemelist koolitust. Noortekoja
maailmakongressid ja piirkondlikud aastakonverentsid on avatud kõigile JCI liikmetele.
Kodadevahelised twinning-projektid pakuvad ühiseid tegutsemisvõimalusi eri riikide liikmete
vahel kõikides Noortekoja tegevusvaldkondades.
Neli tegevussuunda
• Isiklik areng (Individual)
• Ühiskonna areng (Community)
• Välissuhtlus (Internatonal)
• Ettevõtlus (Business)
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2. JCI Estonia strateegilised tegevusvaldkonnad
4. aasta pärast on JCI Estonia nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil tuntud ja
tunnustatud organisatsioon, mis koosneb tugevatest ja toimivatest kohalikest kodadest, mille
hinnatud ja väärtustatud liidrid viivad ellu tegevusi loomaks ühiskonnas positiivseid muutusi.
Muutusi toetavad toimiv rahvusvaheline koostöövõrgustik ning oskuslikult juhitud finantsid.
1. JCI Estonia on tuntud ja tunnustatud organisatsioon nii kohalikul kui ka
rahvusvahelisel tasandil.
1.1 JCI Estonia on mainekas ja väärtustatud organisatsioon, keda kaasatakse
ühiskonna protsesside kujundamisesse.
1.2 JCI Estonia kaasab ja on usaldusväärseks koostööpartneriks nii era-, avalikule
kui ka kolmandale sektorile.
2 JCI Estonial on tugevad ja toimivad kohalikud kojad.
2.1 Mitmekülgsus tegevustes, mis seisneb selles, et igal kojal on mentor, kes
tegeleb liikmete isikliku arengu, ühiskonna arengu, välissuhtluse ja ettevõtluse
eest.
2.2 Igal kohalikul kojal on oma strateegiline plaan ja tegevuskava.
2.3 Liikmed on teadlikud oma võimalustest organisatsioonis.
2.4 Kohalikud kojad koguvad, hoiavad, väärtustavad ja jagavad kogemusi.
3. JCI Estonia on enesearengu kiirendi liidrite kasvatamisel.
3.1 Organisatsioon pakub liikmetele arenguvõimalusi ning toetab nende isiklikku
arengukava
3.2 Liikmed on aktiivselt kaasatud tegevustesse.
3.3 Liikmete tunnustamine.
3.4 JCI liikmed on laia silmaringiga, hinnatud ja väärtustatud oma ala spetsialistid.
4. Kohalike kodade tegevused loovad positiivset muutust.
4.1 Ollakse kursis valdkondlike arengusuundadega.
4.2 Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
•
•
•
•

Haridus
Ettevõtlus
Keskkond
Heategevus

4.3 Suurejoonelised tegevused ja nende järelkajastus.
4.4 Tegevuste järjepidev jälgimine ja analüüs.
5. Finantsid on oskuslikult juhitud
5.1 Meie kulud on põhjendatud ja eesmärgipärased ning meie tulud on eetilised.
5.2 Meil on selge ülevaade, kust raha tuleb ning milliste kulutustega peab arvestama.
5.3 Olemas on finantstöögrupp, kes teeb ettepanekuid finantside juhtimiseks.
Eelarvest finantseeritavad tegevused toetavad läbi strateegiliste valdkondade
kohalike kodade arengut.
5.4 Meil on välja kujunenud kindlad rahalised ja ka mitterahalised toetajad seda nii
rahvuskoja kui ka kohalike kodade tasandil.
6. JCI Estonia on toimiv kontaktvõrgustik
6.1 Toimub aktiivne kommunikatsioon, võrgustumine ja koostöö nii rahvuskoja kui ka
kohalike kodade tasandil
6.2 JCI Estonia ühised projektid, mille elluviimisesse on kaasatud erinevate kodade
inimesed suurendamaks koostööd, omavahelist kommunikatsiooni ning
ambitsioonikaid väljakutseid.
6.3 Rahvusvaheline teadlikkus kohalike kodade liikmete tasandil.

Kõik strateegilised tegevusvaldkonnad tervikuna toetavad liidrite arengut
kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil!
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