UUDISKIRI
Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 5/2013
Seekordses uudiskirjas anname ülevaate sügisestest tegevustest ja vaatame lähitulevik.
Head
lugemist!

Uuenenud koduleht
Lääne-Harju Koostöökogu veebileht on uuenenud.
Olulisemad muudatused:
1) parem lehe kasutusmugavus - sisumaterjali rühmitamine, navigatsioon lehel, sidus- ja kõrvalmenüüd;
2) responsive disain - lehekülg muudab mõõtmeid lähtuvalt ekraani suurusest - kasutatav tahvelarvutites ja
mobiilis;
3) sisutüüpide (dokumendid, uudiskirjad, galeriid jne) parem sorteering;
4) moodsam disain.
Veebilehe uue lahenduse töötas välja ja teostas meie koostööpartner Spring Design OÜ.
Spring Design on väike disainifirma, kes loob turunduslikult läbi kaalutletud ja visuaalselt maitsekaid lahendusi. Iga
töö puhul süübitakse kliendi vajadustesse ja luuakse sellest lähtuvalt lahendused. Märksõnaks on lahenduste
mõtestatus. Spring Design kuulub omavahel koostööd tegevate disainibüroode võrgustikku, mille liikmed on oma
ala professionaalid - enamus disaineritest on Kujundusgraafikute Liidu, Kunstnike Liidu ja Disainerite Liidu liikmed,
turunduskonsultandil on lai valdkondlik taust.

Alustas Mikroettevõtjate akadeemia
Lääne-Harju Koostöökogu korraldab piirkonna mikrofirmade juhtidele pooleaastase koolitustsükli, mil
nimeks Lääne-Harju mikroettevõtja akadeemia. Poole aasta jooksul saavad osalejad praktilise ja tervikliku
info, mille abil edendada kiiresti ja tulemuslikult oma äri.
Oktoobri algusest märtsi lõpuni toimuva programmi alguses seab iga osaleja endale ja oma ettevõttele
poole aasta arengueesmärgi, mille suunas ta sihikindlalt liigub. Ettevõtja ülesanne on kogu tsükli
toimumise vältel vilunud koolitajate ja teiste oma ala asjatundjate toel kogetu ja õpitu oma äris rakendada.
Lääne-Harju mikroettevõtjate akadeemia toimub projekti „Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtete
ettevõtluspädevuse ja kompetentside tõstmine toetava arendustegevuste abil“ raames. Programmis osaleb
20 ettevõtjat. Lisainfo leiad siit . Projektijuht Annika Jõks. annika@vomentaga.ee tel 51 87 480
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LHKK ja MTÜ Ratsuritäht viivad koostöös
ellu projekti " Lääne-Harju Koostöökogu
Sädeinimeste tutvumine piirkonna ja
ettevõtlikega"
Meie tegevuspiirkonna viie valla sädeinimeste "löökrühm“
koostas programmi piirkonnaga tutvumiseks ja ettevõtlike
inimeste ühendamiseks. Aasta jooksul külastatakse viiel päeval
meie piirkonda. 28. septembril toimus Padise valla ettevõtlikega
tutvumine. Vaadati, mida uut ja huvitavat on toimumas Padise
mõisas ja Kallastel, kus turismiteenindusele lisaks saab osa
mõnusatest
muusikaüritustest.
Külastati
Audevälja
Arenduskeskust,
Määra
Mäe
Meistrikoda,
Kõmmaste
koduloomuuseumi, Vintse külas asuvat kalatööstust, Puuna
Öömaja ja Risti kogudust. Vahepalaks tutvuti Vihterpalu
piirkonnaga, kus räägiti, miks ikka ja jälle metsatulekahjud
puhkevad. Päev lõppes suurejooneliselt Madisel, kus külarahvas
suvelõpu lõkke süütas. Kaunist päevast jääb meeldiv mälestus,
mida tore meenutada!
26.oktoobril toimus ringreis Nissi vallas, kus kokku saadi nii
aktiivsete külaliigutajatega kui ka tublide põllumeestega Ellamaal,
Lehetus ja Nissis
Oma ette võtmisi tutvustasid Nurga puukool, Turba puidutöökoda
ja Nissi Trollid. Lähemalt saab lugeda õige pea Erika Kaljsaare
artiklist, mille avaldame kodulehel www.vomentaga.ee
Projektis osalejatega koostöös alustatakse tegevusi 2014 aastal
projekti “ Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm „
raames.
Järgmised ringreisid toimuvad kevadel 2014.Ootame osalema
kõiki LHKK sädeinimesi ja LHKK liikmeid
Projektijuht Marje Saharov.
marje@vomentaga.ee tel. 53 304 037

Lääne-Harju
noorsootöötajate konverents
„VÕIN“
Konverentsil VÕIN, 09. novembril
kohtusid Padisel Lääne-Harju piirkonna
noortega tegelevad spetsialistid ja
vabatahtlikud ning noortetemaatikaga
seotud organisatsioonid. Ühiselt otsiti
vastuseid küsimustele, kuidas ja kust
noori leida, kuidas neid kaasata ning
neile ettevõtlikust süstida. Kokkuvõtte
konverentsi tulemustest leiate siit.
Ühtlasi on alus pandud ka piirkonna
noorte
ja
arenguorganisatsioonide
omavahelisele koostööle, mis võimaldab
tegevuste planeerimisel ja elluviimisel
laiemat kõlapinda kuid täpsemat fookust
hoida. Noorsootöö valdkonnas on LääneHarju
Koostöökogu
partneriteks
Harjumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus
ning
Lääne-Harju
Noorteinfoja
Karjäärikeskus.

VÄLISKOOSTÖÖ
Lääne-Harju koostöökogu esitas
taotluse programmi Kodanike Euroopa
2007-2013 eesmärgiga edendad koostööd
piirkondliku arendusorganisatsiooniga
Iirimaat Clare Local Development
Company. Koosöö eesmärgiks on
ühisprojektide algatamine ja elluviimine.
Iiri kolleege ootame visiidile 2014 aasta
kevadel.
LEADER tegevmeeskondade
vahetusprogrammi raames oli Ida-Harju
Koostöökojal neljapäevasel õppevisiidil
Poola Partnerstwo Borów Niemodlińskich
tegevjuht. Ühe päeva veetsid meie
kolleegid Lääne-Harjumaal, tutvudes
meie tööga ning projektidega.
Kavandame koostöös 2014 aasta kevadel
liikmete ja Sädeinimeste õppereisi Poola.
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Koostöökogu strateegia uuendamine 2013 aastal
Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamise protsessi ettevalmistavad tegevused on väliskeskkonna analüüs, sisekeskkonna
analüüs, eelneva (te) strateegiate eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine ja tulemuste analüüs ehk strateegia
sisehindamine. LHKK uue strateegia ettevalmistuse raames toimuvad kolm fookusgrupi kohtumist LHKK tegevuspiirkonna 5 valla –
Keila, Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma – erinevatele sihtgruppidele, kelle huvides on LHKK kui LEADER-meetme rakendusasutuse
asjatundlik ja asjakohane tegutsemine.
Kohtumiste eesmärgiks on selgitada välja sihtgruppide hinnang LHKK senise tegevuse mõjule piirkonna arengus, kodanikualgatuse
toetamisele, aga ka valmisolek tihedamaks koostööks piirkonna arengu kavandamisel.
Kohtumiste tulemusena valmib:
ettepanek LHKK põhitegevuse valdkondade ja funktsioonide suhtes, vajadusel rollijaotuse ja edasise koostöö ning vastastikuse
kaasamise korraldamise kohta
ettepanek LHKK tegevuste/tulemuste hindamiseks kasutatavate indikaatorite kohta
ettepanek huvigruppide ühise plaanitsükli kohta
LHKK Stateegia uuendamise koostööparter on OÜ Vesterra, kes valiti välja hanke korras.

17. oktoobril külastasid Lääne-Harjumaad Kodukant Läänemaa liikmed ja
ettevõtjad. Külastati Laitse Lossi kokanduse ja meistriklassi ja Valget kabelit,
Risti kirikut ja kogudusemaja, Määra Mäe Meistrikoda. Kodukant Läänemaa
õppereis kulges (16-17.oktoober) läbi kuue LEADER- tegevuspiirkonna. Bussis
oli 35 erinevate huvidega inimest: tootmisettevõtjad, loomeinimesed, majutajad
ja vaba-aja teenuste pakkujad.

Juhatuse koosolekud
2013 aastal toimuvad juhatuse koosolekud 04. Novembril ja 06. Detsembril

Üldkoosolek
Üldkoosolek toimub 06. Detsembril 2013

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.

Vaata meie tegemisi www.vomentaga.ee
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