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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Ukraina kohaliku omavalitsuse töötajate jätkukoolitus (Eesti kogemustest lähtuvalt) /Continuation training of the Ukrainian
employees of municipalities (based on the Estonian experiences)
Sihtriik: Ukraina Tšernigovi oblasti Kulikovka rajoon
Sisu kokkuvõte:
Käesolev projekt on jätkuks 2005. aasta I poolaastal toimunud Põlva Maavalitsuse projektile, mille kaasabil korraldati Kulikovka juhtidele
ja arvamusliidritele õppereisi Põlvamaale, kus neil oli võimalus tutvuda Eesti riigisüsteemiga; riigi, omavalitsuste ja nende allasutuste
vahelise koostööga ning nende valdkonda puudutava tööga Põlva maakonnas. Kuna õppereisi tulemused olid väga positiivsed, tekkis
Ukraina kolleegidel tõsisem huvi käivitatud protsessi edasiarendamiseks ning sel eesmärgil organiseeritakse käesoleva projekti raames
Kulikovka rajooni omavalitsuse töötajatele teoreetilis-praktiline koolitusprogramm, mis viiakse läbi Kulikovkas ja mille eesmärgiks on
siduda ümberkorralduste praktilised kogemused teoreetiliste alustega. Kulikovka esindajate soove arvestades on teemade hulka lülitatud
projekti juhtimise aluste loengud seostatuna kohaliku omavalitsuse tegevuse strateegilise planeerimise (sh strateegilise arengukava
koostamise) kui projekti juhtimisega.
Jätkukoolituse käigus antakse Kulikovka rajooni töötajatele teoreetiline väljaõpe ning seostatakse see Põlva Maavalitsuse praktiliste
kogemustega.
Partnerid:
Kulikovka rajooni administratsioon - koolituse praktiliste küsimuste lahendamine koolituskohas, koolitatavate valik
Põlva Maavalitsus - osalemine koolituses (praktiliste tegevuste ja lahenduste tutvustamine), organisatsiooniliste küsimuste lahendamisele
kaasaaitamine
Ukraina Vabariigi Suursaatkond Tallinnas - konsultatsioonid, objekti valik
Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus (ATAK) - loengute läbiviimine, seminaride korraldamine
Projekti kestus: Mai - oktoober 2005, sh elluviimise aeg september 2005
Taotletav riiklik finantseerimine: 183 840 krooni
Omafinantseering:
OÜ töötajate personalikulu
Majanduskulud
Kokku

26 800 kr
2 000 kr
28 800 kr

Muu finantseering:
Põlva Maavalitsus

16 080 kr

Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 1 lehel 1 eks
Lisa 2 Kaaskiri Kulikovka rajooni administratsioonilt, koopia lehel 1 eks
Lisa 3 Kaaskiri Ukraina Vabariigi Suursaatkonnast Tallinnas, koopia lehel 1 eks
Lisa 4 Kaaskiri Põlva Maavalitsusest
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Rein Veetõusme, projektijuht, tel. 50 57 545, e-post: rein@veetousme.ee
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