
PROBLEEM

P2P = PEAPLE two PEAPLE

IDEE & EESMÄRK

Olles ise olnud nii suures tervisekriisis, kui finantskriisis, siis tean mis tähendab kui pole võimalust teenida 
raha, et maksta toidu eest ja kodu eest kus elad . Kas INIMENE kaotad oma väärikuse - annad kodu 
pangale ja ise jääb tänavale või läheb poodi toitu varastama, kuna lapsed kodus näljas?! INIMESTE elulood 
võivad lõppeda veel hullemini?! Kuna INIMESTELE tundub kõik lootusetu, sest isegi su lähedased ei saa/aita 
sind!?

Praeguse uue maailma tervisekriis kasvab varsti üle finantskriisiks paljudele INIMESTELE! Ja kui seda ei 
hakata uuenduslikult lahendama on tagajärjed tulevikus katastroofilised maailmas!

Mis oleks uuenduslik lahendus?

Minu idee on luua tarkvaralahendus - P2P ( INIMESELT INIMESELE) Platform, kus INIMESED kes abi vajavad / 
tahavad aidata leiavad üksteist ja saavad sisestada otsingusse mida nad vajavad ja mida neil on vastu 
anda, peale mida toimub siis vahetus. Platform, kus INIMESED saavad kaubelda ilma rahata. Teenus- 
teenuse vastu. Tooted-toodete vastu. Headegu-heateo vastu või Teenus - toote vastu, enda teadmised - 
toodete vastu jne.. (mõtteid on veel palju) Nagu oli ammu vanasti, kui raha kui sellist käibel polnudki.

Näiteks: INIMENE kellel on puu ja juurvilju , piima, juustu vahetab oma osa saagist INIMESEGA kellel on 
ettevõtluses teadmisi kuidas selle INIMESE talu paremini tööle panna.

Esimesel pole raha,et palgata omale spetsialist, sest omal jääb teadmistest puudu, et omale stabiilne 
sissetulek luua talusaadustega ja teisel pole enam oma ettevõtet kuna kriis hävitas selle, aga oma tead-
mistega saab ta oma perele toidu lauale tuua läbi loodud platformi leides just sellise inimese sealt kes 
vajab toitu ja saab vastu anda talle teadmisi selle eest.

Sellega saab täidetud mõlema INIMESE eesmärk- kellel toit laual-kellel teadmised kuidas kaubelda oma 
saadustega ja oma finantse kontrolli all hoida.



SIHTRÜHM & VÄÄRTUS

Võidavad kõik Viimsi valla INIMESED nii suured kui väiksed, kes on sattunud finantskriisi. Kui ka need INIMESED 
kellel on võimalust aidata hättasattunud inimesi just läbi selle platformi ja sealsetel kokkulepetel.

Kui algus saab tehtud meie vallas ja selle lahenduse vajalikkus tõestatud saame laieneda teistesse 
valdadesse Eestis ja siis juba tervesse maailma viia meie VIIMSI -is alguse saanud eduloo! :)

MILLIST ABI VAJAD?
Tehnilist tuge (IT arendaja/analüütik/testija, muu valdkonna insener)
Äriplaani koostajat/analüütikut, muud majandusalast nõu
Finantsalast nõustamist/ideid finantseerimise osas/finantseerijat
Turundus-, kommunikatsiooni- ja müügialast kompetentsi
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Vanasti oli ka populaarne vahetada 2 toaline korter 1toalise ja + raha vastu ( voi muude teenuste) Ka 
peaks olema võimalus INIMESEL kes kaotas kriisis töö ja ei saa pangalaenu maksta leida selelt platformilt 
omale lahendus, et kuidas ikka maksta pangalaenu oma oskusi vastu andes teisele INIMESELE kes vajab 
neid. ( näiteks: ta vajab omale koju koduabilist, kokka, lapsehoidjat, õpetajat, treenerit jne..)

Neid näiteid saab tuua veel palju. Nii lihtsamaid kui keerulisemaid. Kauplemised INIMESTE vahel võivad olla 
nii ühekordsed, kui ka pikaajalised kokkulepped toodete/teenuste vahetuseks, et finantskriisi ajal väärikalt 
toime tulla.

Ja miks mitte ka see omale UUE MAAILMA kauplemis viisiks jättagi!


