UUDISKIRI
Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 3/2013
Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate lähiajal toimunud tegevustest ja plaanidest
Head lugemist!
26. märtsil, Laitse Seltsimajas Kernu vallas, toimus Lääne-Harju vabaühenduste ümarlaud.
Vabaühenduste esindajaid kogunesid ümarlauale, et selgitada välja ühised huvid ja eesmärgid ning
koondada ettepanekud piirkonna arengustrateegia koostamisel. Räägiti Leader meetme rakendamisest
uuel perioodil, anti lühike ülevaade 2013 aastal avanevast II taotlusvoorust ning arutleti, kuidas
korrastada ja säilitada Leader projektidokumente. Vestlusringi „Milleks MTÜ?“ Juhendas Tiina Tamm,
MTÜ Ratsuritäht juhatuse esimees, MTÜ Eesti Kultuuri Koda tegevjuht, LHKK juhatuse liige. Arutleti
kogukondliku vajaduse üle, ehk milliseid positiivseid muutusi oodatakse uue strateegia valguses.
Vabaühenduste ümarlaua kokkuvõtet võite lugeda siit:
27. märtsil toimus Vasalemmas Lääne-Harju ettevõtlusõhtu.
Vabas õhkonnannas õhtu oli mitmekülgne: austati arutelu ja leiti võimalused koostööks erinevate
ettevõtete ja aktiivsete inimeste vahel, kes saaksid üksteisele olla kasulikud ning läbi selle tugevdada
piirkonda. Saadi teada, kuidas arengunõustamine ehk coaching aitab inimestel ja organisatsioonidel
eesmärke saavutada ja areneda. Õpiti tundma 2 arengunõustamise meetodit, mida kohe tööl ja kodus
rakendama hakata. Elavalt arutleti milliste tegevuste elluviimisel saab LHKK uuel rahastuse perioodil
ettevõttele toeks olla.
Ettevõtlusõhtu arutelu juhtisid: RAIDO NOTTON, Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse aseesimees,
turismiarengu töörühma juht, ettevõtja ja aktiivne mitmes muus valdkonnas. KAIDI PEETS, Lääne-Harju
Koostöökogu liige, EASi mentor, ettevõtja, ettevõtete ja arengunõustaja ja partner.
Kokkuvõtet ettevõtlusõhtust saate lugeda siit.
Lõppes 2013 aasta II taotlusvoor
Lõppes 2011-2013 rakendusperioodi viimane taotlusvoor
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Projekte esitati kokku 31
II Meede Ühistegevuse ja kogukonna arendamine, 21 taotlust summas 96 853 eurot.
IV Meede Elukeskkonna arendamine, 10 taotlust summas 111 082 eurot.
Taotluste esitlus toimub 03.06. Lootuse küla ruumides, Kibuna külas, Kernu vallas.
Hindamiskomisjon toimub 07.06. Kallaste talus.
Lääne-Harju Koostöökogu õppereis Iirimaale
24.-27. aprillil toimus LHKK juhatuse ja tegevmeeskonna õppereis Iirimaa lääneossa, Clare maakonda.
Võõrustajaks oli kohalik tegevusgrupp Clare Local Development Company, mis on piirkonna
arendamisega juba 21 aastat tegelenud. Järjepideva arendustöö tulemused on silmaga näha. Loodud on
toredaid külastusobjekte, töökohti ja palju muud. Tihedatesse päevakavadesse olid põimitud ka
mõttevahetused sellest, kas ja kuidas võiksime iirlastega koostööd teha. Esialgu leiti, et
koostööteemadeks võiksid olla mere- ja ökoturismi ning taastuvate energia-allikate kasutuselevõtu
arendamine. Ammutasime teadmisi väga pikka aega tegutsenud kohaliku Leader tegevusgrupi
edulugudest aga ka ebaõnnestumistest. Pikemalt saab lugeda lähetusaruandest Lääne-Harju
Koostöökogu kodulehelt. Videoülevaade Clare Local Development Company tegevustest.
Alustab töötubade sari „ISTUDA VÕI ASTUDA?“
Lääne-Harju Koostöökogu on tugipartneriks Lääne-Harju Noorteinfo ja Karjäärinõustamiskeskusele ESF
projekti "Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamine ja nõustamine" läbiviimisel. Tegemist on
pilootprojektiga, mis kestab 18.02-30.09.2013 ja seda viies erinevas piirkonnas üle Eesti.
Projekti sihtrühmaks on eelkõige töötavad inimesed, kellel on kõige suurem oht tööturult välja langeda,
ehk siis kutse- ja erialase väljaõppeta täiskasvanud. Teenus on tasuta ja selle käigus toimuvad eelpool
nimetatud keskustes nii individuaalsed nõustamised kui ka erinevad õpitoad igas vanuses inimestele.
Arvestades Lääne-Harju Koostöökogu ettepanekut on projekti oodatud ka töötud ning lastega kodus
olevad vanemad.
Palume abi informatsiooni levitamisel, et sihtgrupini jõuda.
Harjumaal toimuvad projekti töötoad Vasalemma vallamajas ja Nissi vallamajas.
JUHATUSE KOOSOLEKU Protokollid
Märts 2013
Aprill 2013
Mai 2013
ÜLEVAADE LHKK 2013 TEGEVUSKAVAS PLANEERITAVAD OLULISEMAD SÜNDMUSTEST
Lääne-Harju Koostöökogu Üldkoosolek
Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek ja mõttetalgud toimuvad 07.-08.06.2013 Kallaste Turismitalus
Kava
Reede, 07. juuni
18.30 Kogunemine, pakutakse kohvi ja värskeid saiakesi.
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19.00 Üldkoosolek
1. Majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine.
2. Ülevaade LHKK strateegia uuendamise protsessist.
3. LHKK strateegi uuendamise protsessiga seoses planeeritavad muudatuste hindamiskomisjoni ja
juhatuse töös.
4. Ülevaade koostööprojekti ideedest Iirimaa tegevusgrupiga Clare Local Development Company.
5. Strateegia sisehindamise tulemuste ülevaade.
6. 2013 II poolaasta tegevusplaani tutvustamine.
20.30 Õhtusöök.
21.00 Murumängud Kallaste seikluspargis. SEIKLUSRING OÜ
22.30 Tants, trall ja ühislaulmine, soovijatele peamajas saun.
Laupäev, 08. Juuni
09.00 Hommikusöök.
10.00-11.45 Mõttetalgud. Lääne-Harju Koostöökogu väljakutsed ja võimalused uue strateegia valguses.
Hiliseim registreerumine üldkoosolekule ja mõttetalgutele 05. Juuni kell 16.00 info@vomentaga.ee
Täpsemalt vaata www.vomentaga.ee
KOOSTÖÖPARTNERITE UUDISED
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiskirjad
Maamajanduse infokeskus Maainfo uudised
Keila karjäärikeskus uudised
Kõik Lääne-Harju Koostöökogu liikmed, taotlejad ja koostööpartnerid on oodatud kajastama järgmises
Uudiskirjas oma organisatsiooni infot ja tegevusi. Avaldamiseks palume saata info e-maili aadressile
info@vomentaga.ee
Kui oled korraldamas üritust, kuhu ootad osalema inimesi kogu Lääne-Harjust ja kaugemaltki, siis anna
meile sellest teada ja me lisame teate oma kodulehele. Üritusest saad teada anda e-mailile
info@vomentaga.ee.
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