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LISA 1   PROJEKTI KIRJELDUS 

 

Taotleva organisatsiooni nimi ja kontaktaadress:  

Lääne-Harju Koostöökogu, Ranna tee 8, Vasalemma,  76101, Harju maakond 

 

Projekti pealkiri: 

 

Sädeinimeste jätkuprogramm 2011 
 

Projektijuht: 

Lilian Saage, Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees / 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 

motivatsiooniprogrammi.  

Projekti  eesmärgid:  

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

seltsitegevuse liidritele motivatsiooniüritusi reiside näol teistesse Eestimaa piirkondadesse nagu Setumaa, 

Pärnumaa ja Lääne-Eesti saared, et näha sealsete piirkondade sädeinimesi ja vahetada teadmisi ja 

kogemusi ning saada uusi ideid enda kodukoha arendamiseks ning parendamiseks.    

Projekti vajalikkuse põhjendus: 

Projekti eelnevas etapis külastati Kirde-Eestit ja Lõuna-Eestit, mis osutus väga vajalikuks ning andis palju 

uusi ideid ja kontakte. Lisaks toimusid ka suvised mõttetalgud, mis olid väga viljakad just piirkonna arengu 

seisukohalt.    

Kavandatud tulemused: 

Projekti käigus korraldatakse kolm motivatsioonireisi erinevatesse eestimaa piirkondadesse korraga 25-30 

inimesele. Esimene reis saab toimuma mais 2011 ja toimub Setumaal. Teine reis on kavandatud juunis 

Pärnumaale ning septembris saab toimuma reis Lääne-Eesti saartele.    
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Projekti kestus:  

01.05.2011 - 31.12.2011 

Projekti tegevuste kirjeldus:  

 

Projekti raames toimub 3 motivatsioonireisi erinevatesse Eestimaa piirkondadesse, et saada uusi ideid ja 

kogemusi, mida oma piirkonda adapteerida. Oluline on läbi motivatsiooni pakkuda sädeinimestele ka 

lisaks erinevaid koolitusi antud reiside raames, mis tagaks neile inimestele parema teadmistepagasi oma 

“sädeinimese” toga paremini hakkama saada. 

 

I reis on planeeritud maikuusse 2011 ja saab toimuma Setumaal. Reis on mõeldud kuni 30 sädeinimesele 

ja kestab 2 päeva.  

II reis on planeeritud juunikuusse 2011 ja saab toimuma Pärnumaal. Reis on mõeldud kuni 30 

sädeinimesele ja kestab 2 päeva.  

III reis on planeeritud septembrisse 2011 ja saab toimuma Lääne-Eesti saartel (muhu, Saaremaa ja 

Hiiumaa), millest võtab osa 25-30 sädeinimest ja reis kestab 3 päeva.  

Sihtgrupid ja lõppkasusaajad:  

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

Kaudsemateks kasusaajateks on kõigi viie omavalitsuse ettevõtted, mittetulundusühingud ja 

munitsipaalasutused, kus omandatud kogemusi ning uusi ideid on võimalik rakendada. 

Projekti jätkusuutlikkus 

Pärast projekti lõppemist on kavas jätkata sarnaste tegevustega, et sädeinimesed saaksid motiveeritud ja 

järjest enam inimesi oleks kaasatud aktiivselt kodanikuühiskonna arendamisse.  

 

 

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

 

 

 

Lilian Saage 

Taotleja esindaja nimi  ja allkiri  

 

 

Kuupäev        01.10.2010 


