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Külavanemate foorum Tallinnas
Eesti Külaliikumine Kodukant korraldab 21. jaanuaril 2017 Külavanemate Foorumi “Milline saab
olema külakogukonna hääl uues halduskorralduses?”. Toimumiskohaks on Hotell Euroopa,
Tallinn, Paadi 5.
Päevakava:
9.30 - 10.00 osalejate registreerimine, mõttekodade valik ja hommikukohv
10.00
Foorumi avamine. Päeva juht Urmas Vaino
Eesti külavanemad muutuvas ajas. Liikumine Kodukandi tegevused külavanemate huvide
esindamisel. Krista Habakukk, Kodukant juhatuse liige
Haldusreformi jätkutegevused ja suunad 2017 aastal. Mihhail Korb, Riigihalduse minister
10.30 - 12.00 Vabariigi külavanemad. Külavanemad meie endi seas, kes nad siis on ?
Arutelus osalevad: Mikk Sarv, teadjamees
Karli Lambot, Juminda külavanem olnud juba 27 aastat
Sandra Mägi, Rõa külavanem, Raplamaalt. Külavanem olnud 9 aastat
Ivika Nõgel, Vidrikese külavanem, Valgamaalt
Vaatlejad:
Mihhail Korb, Riigihalduse minister, Silvia Paluoja, Pärnu Postimehe ajakirjanik
12.00 - 12.45 Lõuna restoranis
13.00 - 15.00 Külvanemate mõttekojad (valida saab kaks mõttekoda)
 Kogukonna turvalisus – elanikkonna kaitse.
 Külavanemate koostöö ühinevates omavalitsustes.
 Külavanem ja kohalike omavalitsuste valimised.
 Mida tuleb teada külavanemal seadustest ja kuidas sünnivad külavanemaid puudutavad
määrused omavalitsustes?
 Külavanema ja kogukonna suhted, kuidas kogukonna toel oma hääl kuuldavaks teha?
 Külavanem kui sotsiaaltöö korraldaja külakogukonnas.
15.15
Külavanemate mõttekodade arutelude kokkuvõtted ja edasised tegevusplaanid
16.00
Foorumi lõpetamine
Foorumil osalemine on tasuta!
Registreeri oma osalemine kuni 15. jaanuarini täites registreerimise vorm SIIN.

Foorumi korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös Rahandusministeeriumiga.
Korraldajad jätavad omale õiguse teha programmis täiendusi!
Lisainfo: Krista Habakukk telefon 555 33 990

Balti-Ameerika Vabause Fondi stipendiumi esitamise tähtaeg
BAFF Dialoogiprogrammi stipendiumid annavad Baltimaade spetsialistidele võimaluse USA-sse
esinema minekuks ja ka USA-st eksperdi Eestisse kutsumiseks. Tähtaeg 1. veebruar.
Stimuleerimaks rahvusvahelist ideedevahetust ja koostööd Balti riikide ning USA organisatsioonide
vahel pakub Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) toetust BAFF dialoogiprogrammi näol.
Programmi oodatakse kandideerima organisatsioone, kes 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).
Programmi abil on teiste seas toetus saanud näiteks MTÜ Talveakadeemia, Tallinn Music Week,
PÖFF, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus ja mitmed teised Eesti, Läti, Leedu organisatsioonid (vt lisa
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/sponsored-projects.aspx
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.
Tähtaeg
dialoogiprogrammi
kandideerimiseks:
1.
veebruar
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/

2017.

Lisainfo:

Lisainfo: Eeva Kauba, telefon 5552 8323, e-mail ekauba@ciee.org
www.BalticAmericanFreedomFoundation.org

Alanud on laste ja noorte kultuuriaasta 2017
2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab meie järelkasvu nii looja kui publikuna,
seob kultuuri eri valdkondi ning koondab hulgaliselt mitmesuguseid ettevõtmisi nii väikestele kui ka
suurtele. Laste ja noorte kultuuriaasta on ellu kutsunud Kultuuriministeerium ja selle läbiviimist
koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus.
Avatud on laste ja noorte kultuuriaasta sündmuste ideekonkurss “50 ideed!”, mille eesmärk on läbi
erinevate algatuste ja sündmuste muuta laste- ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks.
Ideekonkursil saavad osaleda kõik – sealhulgas pered, sõpruskonnad, kogukonnad, institutsioonid –
ning eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka
projekti elluviimises. Konkursi tähtajad on 20. jaanuar ja 20. aprill. Loe lähemalt siit.
Tutvu laste ja noorte kultuuriaasta kodulehega.

Korralda viiendal Arvamusfestivalil oma arutelu ja infotund
9. jaanuaril algas viienda Arvamusfestivali ideekorje. Oma arutelu teemat saab festivalile pakkuda
jaanuari jooksul. Arvamusfestival sünnib koostöös paljude organisatsioonide ja inimestega ning
toimub viiendat korda 11.–12. augustil 2017 ikka Paides.
Arvamusfestival sünnib üle saja partneri koostöös, Eestimaa inimeste ja organisatsioonide mõtetest.
Just seetõttu kutsume kõiki inimesi ja organisatsioone esitama festivalil arutlemiseks oma
teemapüstitust: olgu selleks mõni otsus, mis vajaks läbi mõtlemist, mõni uus vaatenurk või mõni
küsimus, mida põhjalikumalt analüüsida.
Sel aastal toimub ka kaks [eel]arvamusfestivali: 10. juunil Hiiumaal ja 14. juulil Kagu-Eestis. Kolm
festivali ootavad kuni 31. jaanuarini Eesti inimeste ja organisatsioonide ettepanekuid
aruteludeks, mida saab esitada aadressil http://www.arvamusfestival.ee/ideekorje/. Lisaks
eestikeelsetele aruteludele on väga oodatud ka vene-, inglise- ja mitmekeelsed mõttevahetused.
Teemapüstitusele saab festivali meeskonnalt nii tehnilist kui ka sisulist tagasisidet infotunnis, mis
toimub 19. jaanuaril kell 16 Tallinnas, kohvikus Must Puudel. Infotunnile palume registreeruda SIIN.
Lisainfo: Ott Karulin, tel 520 8498, e-post ott.karulin@arvamusfestival.ee või Katerina Danilova, tel
5918 5990, e-post katja.danilova@arvamusfestival.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

