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PROJEKTI KIRJELDUS

Taotleva organisatsiooni nimi ja kontaktaadress:
Lääne-Harju Koostöökogu, Ranna tee 8, Vasalemma, 76101, Harju maakond
Projekti pealkiri:

Avaliku ja kolmanda sektori vaheline toimiv koostöö Lääne-Harjumaal
Projektijuht:
Lilian Saage, Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees / tegevjuht
Projektijuhi kontakt (e-post, telefon):
Lilian.saage@gmail.com , tel 52 45 425
Lääne-Harju Koostöökogu strateegia meede:
Meede 2 Ühisürituste ja seltsitegevuse arendamine
Meetme tegevus:
Tegevus 3 Seltsitegevuse programm
Projekti vastavus meetme eesmärkidele:
Projekt aitab kaasa kahe sektori vahelise koostöö parendamisele, mis omakorda loob piirkonda
lisaväärtust läbi parema kaasatuse.
Projekti eesmärgid:
Projekti eesmärgiks on korraldada Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna avaliku ja kolmanda sektori
esindajatele ühiseid koolitusi, et parandada kahe sektori vahelist koostööd ning paremini mõista mõlema
sektori positiivseid ja negatiivseid aspekte.
Projekti vajalikkuse põhjendus:
Seni on tehtud kahe sekotori vahel väga põgusat koostööd antud piirkonnas. Samas on alustatud
kolmanda sektori regulaarseid ümarlaudu, kust selgus reaalne vajadus kahe sektori lähendamiseks.
Samuti viiakse läbi uuring avaliku ja kolmnada sekotori vahel, mille tulemused selguvad kevad 2011. Selle
uuringu tulemustele baseeruvalt kujundadatakse detailselt ka koolitusprogramm.
Kavandatud tulemused:
Projekti käigus korraldatakse koolitusprogramm, mis hõlmab mõlema sektori esindajaid ja mille käigus
vaadeldakse kodanikuühiskonna alustõdesid ning õpetatakse mõlema sektori osapooli kaasama laiemaid
huvigruppe otsustusprotsessi.
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Projekti kestus:
01.03.2011 - 31.12.2011
Projekti tegevuste kirjeldus:
Projekti raames toimub koolitusprogramm, mille eesmärk on lähendada kahte sektorit omavahel ja uuringu
raames esiletulevate probleemidele lahenduste otsimine. Koolitusprogramm on jagatud kolmeks tsükliks
ehk siis 2 x 2päeva koolitus + 1 päevane lõpuseminar.

Sihtgrupid ja lõppkasusaajad:
Projekti otsesteks kasusaajateks on Kernu, Nissi, Padise, Keila ja Vasalemma valdade elanikud ja kohalik
omavalitsus. Kaudsemateks kasusaajateks on kõigi viie omavalitsuse ettevõtted, mittetulundusühingud ja
munitsipaalasutused, kuna projekti tulemusena paraneb olulisel määral erinevate sektorite omavaheline
koostöö.
Projekti jätkusuutlikkus
Pärast projekti lõppemist on kavas jätkata avalike ümarlaudadega, et jälgida sektorite vahelise koostöö
edenemist ning vajadusel toetada erinevate tegevustega.

□

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektis esitatud omafinantseeringu

Lilian Saage
Taotleja esindaja nimi ja allkiri

Kuupäev
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