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Heikki Aasaru

  

  

Programmi "Talendid koju" raames võttis president Toomas Hendrik Ilves täna Kadrioru lossi
roosiaias vastu välismaalt naasnud eestlasi.

      

Kuigi konkreetselt selle programmi raames on koju tagasi tulnud vaid kaheksa inimest, siis
tänasele vastuvõtule kogunes üle 230 inimese, kes on pärast eemalviibimist leidnud tee tagasi
Eestisse. Oma soovist tagasi tulla on programmi portaalis märku andnud aga üle poole tuhande
inimese, kõige enam hariduse ja teaduse alalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

  

Samal ajal on portaalis võimalik valida 13 töökuulutuse vahel. Spetsialistide vahendamise
portaal on töötanud kaheksa kuud. Projekt kestab tuleva aasta oktoobrini.

  

"Me oleme vastavalt talentidelt ja ettevõtjatelt saadud tagasiside põhjal praegu ümber ehitamas
selle portaali funktsionaalsust, et muuta ta veel efektiivsemaks ja inimestele
kättesaadavamaks," ütles "Talendid koju" projektimeeskonna liige Artur Elme.

  

"Põhjus oli leida endale selline ametikoht, mis pakuks mulle võimaluse töötada ka väljaspool
Eestit, ja nüüd ma läbi "Talendid koju" programmi olen leidnud endale sellise töökoha ja seega
olen tagasi kodumaal," rääkis insener Mihkel Jugaste. "Meeletult on ju tegelikult meie noori
välismaal ja kui nad kõik seal ära kaardistada ja samamoodi, sama meeldivalt nad tagasi tuua
nagu mind toodi, siis ma arvan, et see on väga jätkusuutlik."

  

"Inimene ise on ära olles muutunud, ja samuti on muutunud Eesti. See Eesti, millest lahkuti viis,
kümme, kakskümmend või enamgi aastat tagasi, on hoopis üks teine koht: põnevam, uuenev,
üllatav," rääkis president Ilves. "Tõsi, Eestis vajab palju veel parandamist, ja pigem vaimsel kui
materiaalsel tasemel. Sallivuse osas, avatuse ja laiemalt hoiakute osas. Või, nagu üks inimene
kirjutas, "mossis näoga Eesti" osas. Ent kõik, kes siia tagasi tulevad, näevad Eestit esimest
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korda. Me avastame teda teistsugusena. Eesti muutub pidevalt ja meie, kes me siin oleme,
suudame Eestit muuta selliseks, nagu me tahame."

  

President Toomas Hendrik Ilvese kõnet saab lugeda tema kodulehel .

  

  

Artikkel ERR Uudised veebilehel .
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