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Strateegiline eesmärk nr 1. ETNÜ on kompetentseid toitumisnõustajaid koondav ja eriala edendav ning avalikkuse ja nõustajate endi
poolt kõrgelt hinnatud esindusorganisatsioon
1.1. ETNÜsse
kuulumine on peale
toitumisnõustaja õppe
läbimist pigem hea tava
kui erand

1.1.1. ETNÜt ja tema tegevust
tutvustatakse toitumisnõustaja õppe
õpilastele erinevates vastavat õpet
andvates koolides

Nõustajaõppe õpilased on kuulnud
ETNÜst

1.1.2. ETNÜ tegevusi kajastatakse
ETNÜ enda kanalites, erinevates
meediakanalites, saadetakse vajadusel
pressiteateid

ETNÜ tegevused on kajastunud ETNÜ
enda kanalites, ajakirjanduses,
televisioonis, raadios jm

1.1.3. ETNÜ kodulehel ja
sotsiaalmeedia lehtedel tehakse
aktiivset reklaami uute nõustajate
vastuvõtmiseks

Enne uute toitumisnõustajate avalduste
esitamise vooru on reklaam ETNÜ
kodulehel sündmuste rubriigis ja
sotsiaalmeedia lehtedel ilmunud

ETNÜ juhatus

1.1.4. ETNÜ vahendab
toitumisnõustamise alaseid teenuseid
(nt Meelte kool jms)

ETNÜ kaudu on toitumisnõustajad
saanud tööpakkumisi ja vahendatud on
erinevaid toitumisnõustamise alaseid
teenuseid

ETNÜ juhatus

1.1.5. ETNÜ võimaldab/otsib läbi

Kokkulepped koostööpartneritega on

ETNÜ juhatus

ETNÜ liikmeks astuvate
toitumisnõustajate arv kasvab igal aastal

ETNÜ liikmed,
kes on
lektoriteks
toitumisnõustaja
õppes
erinevates
koolides
ETNÜ juhatus

Pressiteateid on saadetud

1.2.
Toitumisnõustamine on
ühiskonnas tuntud ja
tunnustatud teenus

koostööpartnerite liikmetele
tööpakkumisi

sõlmitud

1.1.6. ETNÜ suurendab pidevalt
ühingu populaarsust ja autoriteeti
ühiskonnas

ETNÜt on kaasatud ravijuhendite
koostamisse, seadusloomesse ja
arengukavade koostamisse. ETNÜt
kaasatakse erinevatesse toitumise ja
tervisega seotud projektidesse. ETNÜ on
toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi
kutse andja. ETNÜ liikmete arv suureneb
järjepidevalt

ETNÜ juhatus

1.2.1. ETNÜ reklaamib
toitumisnõustaja teenust oma
kodulehel

ETNÜ kodulehel on kokkuvõtlik
ülevaade toitumisnõustamisest ja
toitumisnõustamise teenusest

ETNÜ juhatus

Liikmete tööpakkumiste arv on
suurenenud

Ülevaade on olemas ja kiiresti leitav
1.2.2. ETNÜ korraldab läbirääkimisi
olemasolevate ja võimalike
koostööpartneritega ja sõlmib
kokkuleppeid täiendkoolituste
pakkumiseks ETNÜ liikmetele

ETNÜ koostööpartnerid või spetsiifiliste
teadmiste ja oskustega liikmed pakuvad
ETNÜ liikmetele täiendkoolitusi vajalike
kompetentside arendamise ja täiendamise
eesmärgiga kokku vähemalt 2x aastas

ETNÜ juhatus

1.2.3. ETNÜ loob partnerlussuhted
toitumisnõustaja õpet andvate
koolitusasutustega

Koostöölepingud on sõlmitud ja
partnerluses on kokku lepitud kõikide
Eestis toitumisnõustaja õpet andvate
koolitusasutustega

ETNÜ juhatus

1.2.4. ETNÜ kodulehel tutvustatakse

ETNÜ kodulehel on kaasajastatud info
täiendkoolituste kohta

ETNÜ juhatus

täiendkoolitusvõimalusi nõustajatele

toitumisnõustajatele
Kõik täiendkoolitused on üles loetletud

1.2.5. ETNÜ loob liikmete jaoks
praktika juhendamise ja/või
supervisiooni süsteemi

ETNÜs töötab hästi läbimõeldud
supervisiooni ja praktika juhendamise
süsteem, mille eest maksab praktika
juhendajale tasu kombineerituna praktikat
või supervisiooni saav liige ja ETNÜ

ETNÜ juhatus

1.2.6. ETNÜ korraldab liikmetele
ümarlaudu, infopäevi, seminare nt
koolituste korralduse, nõustamise,
töötubade, läbiviimise, motivatsiooni
tõstmise jne teemadel.

ETNÜ korraldatud liikmete
ümarlaudadel, infopäevadel, seminaridel
ja koolitustel on osalenud vähemalt 30%
liikmetest.

ETNÜ juhatus

1.2.7. ETNÜ tutvustab
toitumisnõustajate seas
toitumisnõustaja kutse eeliseid

ETNÜ on korraldanud kutse andmise
alaseid ümarlaudu oma liikmete seas ja
informeerinud selle eelistest liikmeid ja
üldsust ETNÜ kodulehel, sotsiaalmeedia
lehtedel ja postiloendites

ETNÜ juhatus

Tulevikus on riiklik kutse ETNÜ-sse
kuulumise kohustuslik tingimus

Infot jagatakse erinevate kanalite kaudu
vähemalt 2x aastas
1.2.8. ETNÜ taotleb toitumisnõustaja
ja toitumisterapeudi kutse andjaks
saamist

ETNÜ on aastaks 2020 kutse andja

ETNÜ juhatus

1.2.9. ETNÜ korraldab kutse andmise
eelse infotunni ja täiendkoolituse

Iga kutse andmise vooru eel on
korraldatud tasuta infotund kutse
taotlemisest huvitatud

ETNÜ juhatus

toitumisnõustajatele ja
toitumisterapeutidele ning põhjaliku
tasulise täiendkoolituse kutseeksamil
läbitavate kompetentside osas

1.3. ETNÜ on
tunnustatud ja
usaldusväärne
koostööpartner

1.2.10. ETNÜ töötab selle nimel, et
toitumisnõustaja kutse annaks ametile
olulise lisaväärtuse (töökohtade
võimalused kutsega
toitumisnõustajatele)

Kutsega toitumisnõustajaid eelistatakse
koostööpartneritena peavoolu meditsiinis,
riiklike asutuste juures ja ühiskonnas
üldiselt

ETNÜ juhatus

1.3.1. ETNÜ loob partnerlussuhted
kliendi käsitluseks vajalike
koostöösuhete loomiseks sarnaste
erialaliitude ja ühingutega (nt
psühholoogide liit, füsioterapeutide
liit, pereõdede liit, diabeediühing,
Eesti Tsöliaakia Selts, SA Lapse
Heaolu- ja Arengukeskus jms)

Partnerluses on kokku lepitud tervisega
seotud teenuseid pakkuvate erialaliitude
ja ühingutega

ETNÜ juhatus

1.3.2. ETNÜ loob kontakti
ministeeriumitega (Sotsiaal-, Maaelu-,
Haridusministeerium jne)

Kontaktid ministeeriumitega on loodud.

ETNÜ juhatus

Strateegiline eesmärk nr 2. ETNÜ on oma tegevustega kaasa aidanud Eesti elanike teadlikkusele tervislikust tasakaalustatud toitumisest
2.1. ETNÜ veebileht
ning Facebooki leht on
Eesti elanike seas
populaarsed

2.1.1. Kodulehe ja sotsiaalmeedia
lehtede atraktiivseks muutmine

Kodulehele lisatakse elanikkonnale
huvipakkuvat infot (nt juhised,
lühiartiklid, retseptid, toiduainete info,
kehakaaluga seonduv jne)

ETNÜ juhatus

Sotsiaalmeedias jagatakse regulaarselt
elanikkonnale huvipakkuvat ja kasulikku
toitumisega seotud infot

2.2. ETNÜ poolt
korraldatavad
konverentsid,
seminarid ja
teabepäevad on elanike
seas populaarsed

2.1.2. ETNÜ uue ja kaasaegse
kodulehe loomine

ETNÜl on kaasaegne, mugav ja
atraktiivne koduleht aastaks 2023

ETNÜ juhatus

2.2.1. ETNÜ korraldab sagedusega
üks kord kahe aasta jooksul
toitumisalase konverentsi

Konverentsid on korraldatud ja edukalt
läbiviidud

ETNÜ juhatus

2.2.2. ETNÜ korraldab avalikke
koolitusi, seminare ja teabepäevi
vastavalt vajadusele

ETNÜ on korraldanud koolitusi,
seminare ja teabepäevi elanikkonnale
vähemalt 1x aastas

ETNÜ juhatus

