
Strateegia

Valminud:
01.09.2020

Viimati uuendatud:
03.09.2020



VISIOON:

Eestiga seotud ettevõtted ja avalikud 
asutused vähendavad oma 
tegevustes riske ning kahjusid 
keskkonnale ja ühiskonnale, luues 
seeläbi õiglasema, läbipaistvama ja 
kestlikuma majandussüsteemi. 

Iga organisatsiooni majandustegevusel on mõju keskkonnale 
ja ühiskonnale. Estwatchi eesmärk on, et antud tegevus 
oleks nii sõnades kui ka tegudes vastutustundlik, arvestades 
keskkondlikku ning sotsiaalset heaolu.

Estwatch lähtub vastutustundlikkuse all rahvusvaheliselt 
tunnustatud keskkondlikest ja sotsiaalsetest normidest ning 
vaatab organisatsioonide tegevusi väärtusahelate kontekstis, 
alates toodete-teenuste loomisest kuni lõppkasutuseni.

SELETUS:



MISSIOON:

Estwatch uurib ja toob esile 
ettevõtete ja avalike asutuste 

majandustegevuse mõju 
keskkonnale ja ühiskonnale.

Majandustegevuse uurimisel keskendub Estwatch 
rahavoogudele ja tarne- ning väärtusahelatele, 
tuginedes rahvusvaheliselt tunnustatud 
keskkondlikele ja sotsiaalsetele normidele.

Uuringutulemuste esiletoomise kaudu kasvatab 
Estwatch avalikkuse teadlikkust ja toetab 
vastutustundlikumat majanduskeskkonda. 

SELETUS:



Estwatch lähtub oma tegevuses põhimõttest, et 
majanduslikud tegevused ei tohi kahjustada 
keskkonda või rikkuda inimõigusi, ja otsib võimalusi 
õigluse edendamiseks.

VÄÄRTUSED:

Õiglus

Estwatch on oma uuringutes, huvikaitses ja muus 
tegevuses läbipaistev, professionaalne ja teaduspõhise 
lähenemisega.

Usaldusväärsus2.

1.

Estwatch väärtustab koostööd nii meeskonnasiseselt 
kui ka konstruktiivses suhtluses  sihtrühmadega.

3. Koostöö



MÕJU MUDEL:

MÕJU-
TEGEVUSED

SOOVITAV 
MÕJU

Ettevõtted ja avalikud asutused vähendavad oma tegevustes riske ja 
kahjusid keskkonnale ja ühiskonnale.

Avaliku arutelu 
tekitamine

...ettevõtete ja avalike 
asutuste 

vastutustundlikkusest.

Kodanike ja 
kodanikuühenduste 

võimestamine

...suunama 
majandustegevust 

vastutustundlikumaks.

Dialoog uuritavate 
ja neid mõjutavate 

osapooltega

...et toetada 
vastutustundlikumat 
majandustegevust.



TEGEVUSMUDEL:

KOMMUNIKATSIOON
Uuringutulemuste toomine 

kodanike ja teiste huvipoolteni, et 
soodustada avalikku arutelu ja 

kasvatada teadlikkust.

HUVIKAITSE
Uuritavate ja neid mõjutavate 

osapooltega dialoogis olemine, 
et võimestada neid 

vastutustundlikkust edendama

UURIMINE

Uuringute disainimine ja läbiviimine ettevõtete ja avalike asutuste 
majandustegevuse mõjust keskkonnale ja ühiskonnale



ESTWATCHI PROTSESS

Estwatchi protsess koosneb kolmest etapist: organisatsioonitasandil tööplaani 
loomine, uuringute elluviimine ja järeltegevused ning läbiviidud 
uuringuprojektide mõjude hindamine koos õppetundide koondamisega 
tööprotsessi pidevaks arendamiseks.
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Eeluuringu läbiviimine ja 
uuringuidee valideerimine

Uuringuplaani loomine

Raporti avaldamine ja järeltegevused
(kommunikatsioon ja huvikaitse)

Uuringu läbiviimine

Organisatsioonitasandi ideekorje ja 
–valik, rahastuse leidmine 

ning tööplaani loomine

Mõjude hindamine

Raporti kirjutamine
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Organisatsioonitasandi 
mõjude hindamine ja 

õppetundide koondamine



Strateegiat aitas luua:


