MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ühisprojekt „Muutustega kohanemine“
Kui LEADER tegevusgruppide strateegiatesse ilmus sisse uus projekti liik – ühisprojekt, siis
ootasime meiegi siin Eesti kirdenurgas, et koostegemised hakkavad innustama nii
omavalitsusi kui kogukonda. Infopäevadel rääkisime lahti projekti ühisolemust ning
huvilisi nagu oli, kuid polnud ka, sest eestlastele omaselt ei saada koostööd kuidagi käima,
eriti kui pole tugevat eestvedajat.
Me ei mõelnud kaua, kuidas taotlejaid ärgitada ja leidsime, et ühisprojektide kiiremaks
käivitamiseks teeme tegevusgrupi poolt ette ühe näidise, millest taotlejal on hea lähtuda.
Juhatuses arutasime, mis võiks olla teemaks, kus kasusaajate ja huviliste ring oleks
võimalikult suur. Välja sai valitud üks lihtne asi – enesetundmine, mis koosneb mitmest
erinevast sektorist.

Kuna meil on ühisprojekti toetuse maksimaalseks suuruseks 25 000 eurot, millega tuleb
hakkama saada vähemalt 2 aastat, siis valisime välja mõned teemad, mis tundusid sel
hetkel vajalikud ja huvitavad.
Meie projekti algus ulatus 2017. a algusesse ning viimased tegevused toimuvad 2019. a
kevadel. Ette rutates – ühisprojekti tegevused on nii liikmetele kui tegevusgrupist
väljaspoole osutunud populaarseteks ning me otsustasime teha projektile jätku ning 20.
septembril 2018 kinnitas liikmete üldkoosolek ühisprojekti „Muutustega kohanemine. Vol.
2“ tegevused ja eelarve.
Mida teinud oleme?
Oleme läbinud positiivsuskoolituse „Jah, ma suudan!“; õppinud erinevate koolituste ja
tegevuste kaudu meeskonnas käitumist; osalenud Feng Shui aiakujunduse koolitusel;
omandanud käsitööoskusi; läbinud suhtekoolituse; käinud koos rabamatkal ja saanud
teada kuidas looduses käituda; maalinud õlivärvidega ning osalejad saanud seeläbi kaunid
meremaalid; oleme käinud külas Peterburi Eestlaste Seltsil ja külastanud sealset Jaani
kirikut.
Meil oli ühisprojekti heaks partneriks Ida-Viru Maavalitsus, kes korraldas tervisekoolitused
naistele ja meestele ning loengud „Normaalne söömine“ ja „Tööstress“. Koos
maavalitsusega olid projekti kaasatud Tallinna Tervishoiukõrgkooli tudengid, kes tegid
meile lihtsamaid tervise-uuringuid. Me nägime, et projekti käima lükates tekib uusi
partnereid, kellega me ise ei osanud arvestada.
Projektis on tulemas veel majandusloeng „Inimene kui bränd“, kohtumine kohaliku
äriinimesega, piirkonna heade külaseltside näidetega tutvumisreis ning tervise seisukohalt
oluline taastumise kunsti õpituba.
Uues projektis „Muutustega kohanemine. Vol. 2“ tegevusteks on peamiselt praktiliste
teadmiste omandamised: viljapuude lõikamine, fotokoolitus looduses, laste õiguste kaitse;
liha grillimise parimad tõed, tassikoogi küpsetamine; vorstitegu, uute tööriistade praktiline
kasutamine; uued trendid ja materjalid kodukujunduses jne. Seekord on partnereid
kaasatud kaks: Eesti Lastekaitse Liit ja Bauhof AS.
Oleme taotlejatele alati rõhutanud, et ühisprojekti partneriks on/peab olema ettevõte või
organisatsioon, kes teeb oma tegevusi, mis täidavad projekti eesmärke. Me ei pea
otstarbekaks kui partner panustab omalt poolt vaid ruumi rendi või vahendiga. Eeldame
ikka, et partner viib projekti raames läbi mõne tegevuse ja seda oma kulul. Huvi projekti
panustada peab olema kahe(mitme)poolne.
Kas tegevusgrupi projekt on innustanud uusi taotlejaid tulema toetust küsima
ühisprojektide läbiviimiseks? Vastus, et mõningal määral. Ühisprojekti keerukus ei seisne

mitte selle koostamises, vaid pikas tegevuskavas. Väikeste külaseltside jaoks nõuab
ühisprojekti läbiviimine distsipliini ja tugevat eestvedajat. Tänastele suuromavalitsustele
sobib ühisprojekt jälle suurepäraselt: selle läbi saab ühendada kogukondi korraldades neile
erinevaid üritusi, koolitusi ja õppereise ning viia kokku erinevate külade seltside
tegevused. Ühiselt tegevuskava tehes ei satu suuremad ja põnevamad üritused siis ka ühele
ajale. Pealegi on partnerid seltside näol olemas.
Meie piirkonnast on käimas paar hästi vahvat noorteprojekti, kus noored on pääsenud
tegema sporti või osalema matkadel Eestist kaugemale. Näeme, et Eestist kaugemal
käimine motiveerib noori väga ja ollakse valmis ülejäänud projekti tegevustes kaasa lööma
innukalt. Headeks ühisprojekti näideteks näiteks on ka tervisliku toitumisega seotud
koolituste ja töötubade sarjad.
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu esitas oma ühisprojekti „Muutustega kohanemine“
maaeluvõrgustiku poolt korraldatud näitusele „100 maaelu arengu toetamise näidet“ ning
meie plakat oli koos teistega 18. septembril 2018 üleval Kultuurikatlas.
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