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LISA 1   PROJEKTI KIRJELDUS 

 

Taotleva organisatsiooni nimi ja kontaktaadress:  

Lääne-Harju Koostöökogu, Padise küla Padise vald 76001 Harju maakond 

 

Projekti pealkiri: 

Sädeinimeste motivatsiooniprogramm 
 

Projektijuht: 

Lilian Saage, Lääne-Harju Koostöökogu 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 2 Sädeinimeste programm 

Projekti vastavus meetme eesmärkidele: 

Projekt aitab kaasa aktiivsete külaliidrite ja ühistegevuse liidrite motiveerimisele ja tunnustamisele läbi 

ühisürituste 

Projekti  eesmärgid:  

Projekti eesmärgiks on korraldada Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna aktiivsetele külaelu- ja 

seltsitegevuse liidritele ühisüritusi, mis võimaldab sädeinimestele omavahel kogemusi vahetada ja 

lisamotivatsiooni edaspidiseks tegutsemiseks leida.  

Projekti vajalikkuse põhjendus: 

Antud ajahetkel puudub Lääne-Harju piirkonnas programm sädeinimeste motiveerimiseks ning võimalus 

teiste sädeinimestega suhelda ja uusi ideid ammutada. Samuti soodustab ühiselt läbiviidud projekt oma 

piirkonna aktiivsete inimeste paremat läbisaamist ja ühtekuuluvustunnet, mis loob soodsama pinnase 

edasiste projektide läbiviimiseks.  

Kavandatud tulemused: 

Projekti käigus korraldatakse neli 2-päevast ühisseminari, mille raames tutvutakse Eesti teiste piirkondade 

väätamisväärsustega ning millele järgneb ”ajurünnak”, kuidas enda piirkonda edukamalt aktiviseerida. 

Ühisseminar on mõeldud 25 sädeinimesele, seega projekti raames osaleb motivatsiooniprogrammis kokku 

100 sädeinimest.  
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Projekti kestus:  

01.06.2010 - 31.10.2010 

 

Projekti tegevuste kirjeldus:  

Projekti käigus korraldatakse 4 ühisseminari, mille raames sõidetakse esmalt tutvuma Eestis teiste 

piirkondade objektidega, millele järgneb “ajurünnak” enda piirkonna aktiviseerimiseks seminari paigas. 

Ühisüritus on planeeritud 2-päevase väljasõiduna, mille raames ka ööbitakse. 

Sihtgrupid ja lõppkasusaajad:  

Projekti otsesteks kasusaajateks on Kernu, Nissi, Padise, Vasalemma ja Keila valdade aktiivsed inimesed, 

kes saavad igati hariva ja meeldejääva motivatsioonireisi. Kaudsemateks kasusaajateks on kõigi viie 

omavalitsuse ettevõtted, mittetulundusühingud ja munitsipaalasutused, kuna ühisüritustel osalenud 

inimestel on võimalik oma saadud kogemusi rakendada. 

Projekti jätkusuutlikkus 

Pärast projekti lõppemist on kavas jätkata sarnaste motivatsiooniprogrammidega, kuna vahetu suhtlemine 

teiste aktiivsete inimetsega tagab piirkonnas tegusa ja aktiivse kogukonna arenemise ning seeläbi on 

motiveeritud ka sädeinimesed edasisteks tegevusteks.  

 

 

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

 

 

 

Lilian Saage 

Taotleja esindaja nimi  ja allkiri  

 

 

Kuupäev                     ………………………………………………… 

 


