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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Ukraina Kulikovka rajooni mittetulundus- ja põllumajandussektori
esindajate ning tervishoiu- ja lastekaitse töötajate õppereis Eestisse – õppimine läbi
nägemise ja kogemise
Ukraine Kulikovka district NGOs´, agricultural leaders and health care workers
study trip to Estonia – learning by seeing and experiencing
Sihtriik: Ukraina Tšernigovi oblasti Kulikovka rajoon
Sisu kokkuvõte: projekti kaudne mõju, otsesed eesmärgid ja saavutamise viis
Käesolev projekt jätkab 2005. aasta I poolaastal Põlva Maavalitsuse poolt korraldatud
koolitusprojekti (Kulikovka juhtide ja arvamusliidrite õppereis Põlvamaale) raames
alustatud Eesti kogemuse tutvustamist ja jagamist sõprusmaakonna arvamusliidritele.
Käesoleva projekti sihtgrupiks on MTÜ-de ja põllumajandussektori esindajad ning
tervishoiu- ja lastekaitsetöötajad. Koolituse ja koolitatavate sihtgrupi valikul oli
määravaks 2005. aasta II poolel toimunud Ukraina kohalike omavalitsuste töötajate
jätkukoolitusel selgunud vajadus, aidata kaasa Kulikovka rajooni mittetulundussektori
arengule ning anda kohaliku elu aktivistidele ülevaade võimalustest taotleda vahendeid ja
tegutseda iseseisvalt. Sihtgrupi teine osa, põllumajandussektori esindajate teadmiste ja
silmaringi laiendamise vajadus selgus mitmetel kohtumistel Kulikovkas 2006.aastal ja
2007.a algul. Näiteks avaldasid Kulikovka põllumajanduse võtmeisikud mõistmatust,
kuidas saab külas toime tulla, ilma, et igal perel oleks 1-2 lehma. Samuti oli avatus
mõttele, tuua maaellu alternatiivseid tegevusi, tagasihoidlik. Tuntavalt oli puudu
teadmistest ja laiemast silmaringist.
Samas oodatakse maale kehtestatud

müügimoratooriumi lõpetamist, mis aga muudab maamajanduse olukorda järsult ja
arvatavalt sarnasemaks Eesti oludele. Samuti lähtuti sihtgrupi valikul Kulikovka
administratsiooni poolt esitatud arengukoostöö ettepanekutest (vt Lisa 2), kus näiteks
avaldati soovi tühjaks jääv lasteaed-kool võtta kasutusele rehabilitatsioonikeskusena või
pere tüüpi lastekoduna.
Õppereisi kaugem eesmärk on kaasa aidata Kulikovka rajooni kohaliku külaarendamise
programmi loomisele (eelnevatel nõupidamistel on Kulikovka liidrid juba andnud
võimalikule moodustatavale fondile nime- Kulikovka Demokraatia Fond),
põllumajandussektori moderniseerimisele ning meditsiini- ja hoolekandeteenuste
kvaliteetsemaks muutumisele. Põlva Maavalitsus soovib Ukraina Kulikovka piirkonnale
jagada Eesti ja Põlvamaa mittetulundussektori projektipõhise korralduse ja toimimise,
põllumajandussektori kaasajastamise ning meditsiini- ja hoolekandetegevuse kogemusi.
Antud projektiga püütakse aidata kaasa Kulikovka rajooni inimeste nõukogudeaegsetest
mõttemallidest vabanemisele ning hoiakute avatumaks muutumisele, samuti innustada
neid välja töötama oma konkurentsieeliseid kaasaegses Euroopa ühiskonnas.
Selle saavutamiseks korraldatakse Kulikovka seltside ja liitude esindajatele,
põllumajanduse võtmeisikutele, tervishoiu- ja lastekaitsetöötajatele ning valdkondade
eest vastutavatele ametnikele õppereis Põlvamaale, kus osalejatel on võimalus tutvuda
sama sektori toimimisega Eestis ning nende tegevusega Põlvamaal. MTÜ-dele
tutvustatakse projektipõhist korraldust – toetuse esitamise korda, projektikirjutamise
nippe ning edukamate projektide tulemusi. Samuti soovitakse üheskoos leida sobivaid
lahendusi/võimalusi Ukraina kolmanda sektori projektipõhiseks arendamiseks.
Maamajanduses tutvustatakse põllumajanduse kaasaegset toimimist, kogemusi ja
probleeme väiketootmise ümberkorraldamisel. Tervishoiu- ja lastekaitsetöötajatele
antakse läbi praktiliste töökogemuste ning teoreetiliste teadmiste ülevaade Eesti Vabariigi
tervishoiu ja sotsiaaltöö edusammudest, reformidest ja tegevustest võrreldes Nõukogude
Liidu ajaga. Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse sihtgrupile loenguid, tutvustakse
MTÜ-dele suunatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP), selle toetuse taotlemise
põhimõtteid ning kohtutakse erinevate MTÜ-dega. Põllumeestele korraldatakse loenguid,
tutvustatakse valdkonna uuenduslikke meetodeid ja korraldatakse hulgaliselt kohtumisi
Põlvamaa põllumeestega. Tervishoiu- ja lastekaitsetöötajatele antakse võimalus
omandada erialaseid teoreetilisi või praktilisi kogemusi nii Põlva Haiglas, Maarja Külas,
Tartu Ülikooli Kliinikumis kui ka teistes selle valdkonna asutustes. Samuti korraldatakse
ühine ajurünnak kõigile sihtgruppidele, et koos arutada õppereisil kogetut, selle
rakendamisvõimalusi Kulikovka rajoonis ning panna paika edasised täpsemad
koostöösuunad ja tegevused.
Koostöö lähteseisukohad on sõnastatud 2006. aasta augustis Ukraina Tšernigovi oblasti
Kulikovka rajooni riigi administratsiooni ja Eesti Vabariigi Põlva Maavalitsuse vahel
sõlmitud koostöölepingus.
Partnerid: kui projekti elluviimiseks on partnereid (kas Eestist või välisriigist), siis
märkida nimi ja roll
Kulikovka rajooni administratsioon – koolitatavate valik
Kulikovka rajooni mittetulundus- (seltside ja liitude), põllumajandus-, tervishoiu- ja
lastekaitsesektori esindajad ning valdkondade vastutavad ametnikud – osalemine
koolitusel

Põlva Maavalitsus - koolituse organisatsiooniliste küsimuste lahendamine
Ukraina Vabariigi Suursaatkond Tallinnas - konsultatsioonid
SA Põlvamaa Arenduskeskus – MTÜ-de kontaktid ja külastuste-kokkusaamiste korraldus
Põlvamaa Põllumeeste Liit – maamajanduse alaste teadmiste vahendamine ja külastuste
korraldus
AS Põlva Vesi – veemajanduse alaste teadmiste ja kogemuste vahendamine
põllumajandussektori esindajatele
AS Põlva Haigla – tervishoiu alaste teadmiste ja kogemuste vahendamine
SA Maarja Küla – teoreetiliste ja praktiliste teadmiste jagamine tervishoiu- ja
lastekaitsetöötajatele
Ajaleht Koit – õppereisi kajastamine
Põlva Omavalitsuste Liit – Kulikovka rajooni kohalike omavalitsuste juhtide programm
Projekti kestus: alustamisaeg - lõppemisaeg, sh elluviimise aeg
1. juuli – 16. november 2007, sh elluviimise aeg 2007.a. septembri kolmas nädal (16.22.09.2007, õppereisi pikkus 7 päeva)
Taotletav riiklik finantseerimine: 227 710
täpne summa
Omafinantseering: kui on, siis märkida suurus
Põlva Maavalitsus 24 650
Muu finantseering: kui on, siis märkida allikas ja suurus
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 2 lehel 1 eks
Lisa 2 Kulikovka rajooni arengukoostöö ettepanekud 2 lehel 1 eks
Lisa 3 Koolitusprogrammid
Lisa 4 Kaaskiri Kulikovka rajooni administratsioonilt, koopia 1 lehel 1 eks
Lisa 5 Kaaskiri Ukraina Vabariigi Suursaatkonnast Tallinnas, koopia 1 lehel 1
eks
Lisa 6 Kaaskiri Põlva Maavalitsusest 1 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Kristina Krantsman, Põlva maavanema
kohusetäitja, tel. 799 8901, e-post: kristina.krantsman@polvamaa.ee
Projektijuht:
Haimar Sokk, Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, tel. 799 8910, e-post:
haimar.sokk@polvamaa.ee
Allkiri
Kuupäev 21.06.2007

