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Lääne-Virumaa kogukonnaarutelu tuleb 30. jaanuaril Kiltsi
mõisas
Ootame Lääne-Virumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi teisipäeval, 30.
jaanuaril 2018 kell 15 Kiltsi mõisa, et ühe tegusa pärastlõuna jooksul mõelda, mis on maailma
kestlik areng ning kuidas see igaüht meist puudutab. Mida teha, et Virumaa rikkalik loodus rõõmustaks
ka tulevasi põlvi ning mis on meie igaühe roll selles?
Päevakava:
15.00 - 15.15 Kogunemine ja eetiline kohvilaud
15.15 - 16.00 Jääd ja müüte murdev viktoriin „Kuidas maailmal läheb?”
Saame teada, kas elu meie planeedil on läinud ajaga paremaks või halvemaks.
16.00 - 16.30 Jätkusuutliku kogukonna näide
16.30 - 17.15 Maailm ja mina. Mis on maailma kestlik areng?
Milliseid aspekte maailmas ma mõjutan? Kuidas teha oma asju senisest paremini?
Tutvume maailma kestliku arengu eesmärkidega ja otsime nende seast oma.
17.15 - 17.45 – Kust tuleb kohv ja kuhu kaob raha?
Paneme kokku ühe väga suure pusle, joome sinna kõrvale kohvi ja mõtleme, kust
kogu meie eluks vajalik kraam tuleb ning miks on oluline pidada jätkusuutlikku
kohvipausi.
17.45 - 18.45 Grupitööd kogukonna kestliku arengu teemal
18.45 - 19.15 Kokkuvõtted ja ühine arutelu
19.15 - 20.00 Kohv, suupisted ja mõnus olemine.
Osalemine on tasuta, kuid vajalik on registreerimine lingil http://bit.ly/2qDv2Er või allolevatel
kontaktidel. Registreerimine on avatud 26. jaanuarini või kohtade täitumiseni.
Sündmuse korraldab Arengukoostöö Ümarlaud koostöös Lääne-Viru Arenduskeskuse ja VäikeMaarja Vallavalitsusega ning selle elluviimist toetavad Euroopa Komisjon ja Välisministeerium.
Arengukoostöö Ümarlaua sündmustel pakume ilma lihata toitu. Tööstuslik lihatootmine on neljas
suurim kliimamuutuste põhjustaja.
AKÜ koduleht: Väikesed Eesti kogukonnad suure maailma suure maailma sees - Lääne-Virumaa!
AKÜ FB sündmus

Lisainfo:
Iti Pällin, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud projektijuht, tel 53462209, e-post iti@terveilm.ee
Katrin Selbak, Väike-Maarja Vallavalitsuse arendusnõunik, tel 329 5766, e-post katrin.selbak@vmaarja.ee

Siseministeerium kutsub märkama parimaid siseturvalisuse
vabatahtlikke
Siseministeerium soovib tunnustada siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid,
asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid
hiljemalt 22. jaanuariks.
Siseministeerium ootab ettepanekuid neljas kategoorias:
 aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm,
 aasta vabatahtlik merepäästeühing,
 aasta abipolitseinike rühm,
 aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.
Kandidaatide esitamiseks tuleb täita veebivorm aadressil:
www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud-2018.
Lisainfo vabatahtlike tunnustamise ja kandidaatide esitamise kohta:
www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud.

Taotle oma organisatsioonile vabatahtliku sõbra märk!
Kuni 22. jaanuarini võtab Eesti Külaliikumine Kodukant vastu vabaühenduste ning avaliku sektori
asutuste sooviavaldusi vabatahtliku sõbra märgi taotlemiseks. Vabatahtliku sõbra märk aitab
vabatahtlike kaasavatel organisatsioonidel paremini mõtestada ja korrastada vabatahtlike kaasamist
ja juhtimist organisatsioonis.
Kodukant pakub märgi taotlejatele:
 asjatundlikku kõrvalpilku olukorra analüüsimisel
 soovitusi vabatahtliku tegevuse korralduse läbimõtlemiseks ja arendamiseks
 tunnustust vabatahtlike kaasamise parandamise jõupingutustele
 senisest suuremaid võimalusi organisatsiooni tutvustamisel vabatahtlikele
Vabatahtliku sõbra märgi taotlemisest huvitatud vabaühendustel ja avaliku sektori asutustel palume
saata vabas vormis sooviavaldus e-postile eha@kodukant.ee. Kirjas tuleb märkida organisatsiooni
nimi, esindaja kontaktandmed, organisatsiooni olulisemad tegevusalad ja viide kodulehele. Märki
võivad taotleda nii suured kui väikesed organisatsioonid!
Lisainfo: http://vabatahtlikud.ee/uudis/taotle-oma-organisatsioonile-vabatahtliku-sobra-mark-4
Kontakt: Eha Paas, vabatahtliku valdkonna juht, tel 517 0214, e-post eha@kodukant.ee

Avatud on kandideerimisvoor BAFF dialoogiprogrammi
Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm pakub rahastust kuni 10 000 dollarit kohalikele
organisatsioonidele USA ekspertide Baltikumi kutsumiseks. Samuti toetatakse kohalikke eksperte,
keda on kutsutud USA-sse esinema, logistiliste kulude katmisega kuni 5000 dollarit. Tähtaeg 1.
veebruar.
Kandideerima oodatakse organisatsioone, mis soovivad kutsuda neile huvipakkuvatel ja olulistel
teemadel oma ala spetsialiste USA-st Eestisse esinema. BAFF toetus, kuni 10 000 dollarit on mõeldud
esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid, majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt).
Lisainfo programmi ja seni toetatud organisatsioonide kohta:
http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
Sama programmi raames on võimalik USA-sse konverentsidele kutsutud Baltikumi ekspertidel
taotleda toetust enda logistiliste kulude katteks BAFF-ilt (lennupilet, majutus jmt). Toetuse suurus on
maksimaalselt 5000 dollarit.
Lisainfo: http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
Kontakt: Eeva Kauba, Balti-Ameerika Vabaduse Fond, tel 55528323, e-post ekauba@ciee.org

Avanes taotluste vastuvõtmine Kodanike Euroopa
taotlusvoorudeks
Kodanike Euroopa ajaloolise mälu, sõpruslinnade, linnavõrgustike ja kodanikuühiskonna projektide
2018. aasta esimesest vooru meetmetest saavad taotleda rahastust kõik programmis abikõlblikud
organisatsioonid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018 kell 12.00 CET aja järgi.
Kodanike Euroopa programm on mõeldud Euroopa Liidu kodanikele nende kaasamiseks liidu
tegevusse ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ning
kultuurilisest rikkusest.
Programmi eesmärkide ning suundade ja meetmete prioriteetidega saab tutvuda Kodanike Euroopa
veebilehe alajaotusest toetused. Taotlemise protsess on lahti kirjeldatud sama veebilehe alajaotuses
taotlemine.
Lisainfo: https://kodanikeeuroopa.kysk.ee/uudised/taotluste-vastuvotmine-2018-aasta-esimeseksvooruks-on-avatud
Kontakt: Evelyn Valtin, tel 513 3656, e-post evelyn@kysk.ee

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused
kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee.
Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

