25.09.2014
Kohtla-Järve ja lähema ümbruskonna vabaühendused, kohalikud kogukonna liidrid, kohaliku
omavalitsuse liikmed, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid,
praktikaid ja osa võtta ühisarutelus, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi
ühiselt arendada kogu maakonda. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 raames
03.10.14 Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub neljas ettevalmistav seminar Kohtla-Järve
linnas.
Kus: Kohtla-Järve Linnvalitsus (Keskallee 19) I korrus, Volikogu saal, kell 12.00
Korraldaja: Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös SOS Lasteküla Eesti Ühing ja Let`s do it
World!
Eesmärk: Efektiivne ettevalmistus tulevaks Foorumiks ja kohaliku arengu valupunktide
kaardistamine ning sobivate lahenduste leimine/pakkumine läbi ühisarutelu.
Sihtgrupp: Igal kohtumisel osaleb 25 inimest. Osalema on oodatud seminari regiooni
mittetulundusühenduste esindajad ja kohalike omavalitsuste liikmed, äriettevõtte esindajad,
haridusasutuste esindajad ning ka kõik teised seminari teemast huvitatud.
Seminari töökeelteks on eesti ja vene keel.
Ettevalmistavatel seminaridel on kokku kuus peateemat. Iga seminar keskendub kõige
rohkem ühele neist. Kohtla-Järves võtame suurema tähelepanu alla teema heategevus ja
filantroopia ning rahvusvaheline koostöö.
1. Sotsiaalne innovatsioon, ettevõtlus ning avalike teenuste osutamine ja delegeerimine
2. Kodanikuharidus
3. Poliitika kujundamine ja selles osalemine
4. Vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja -keskkond
5. Heategevus ja filantroopia (annetamine)
6. Rahvusvaheline koostöö
Osalemine on TASUTA! REGISTREERI kuni 02.10.14 täites vormi (http://
foorum2014.sscw.ee/registreerimine-seminaridele/)
NB! Seminari osalejatele on tagatud toitlustamine ja materjalid. Ootame aktiivset osavõttu!
SEMINARI PÄEVAKAVA*
11.30 - 12.00 Registreerimine + Tervituskohv
12.00 - 12.20 Projekti tutvustus ja seminari eesmärgid
12.20 - 13.00 Tutvumine teemaga „Heategevus ja filantroopia“
13.00 - 14.00 Grupitööd I + I kokkuvõtted grupitööst
14.00 - 14.30 Kerge lõuna
14.30 - 15.00 Tutvumine teemaga „Rahvusvaheline koostöö“
15.00 - 16.00 Grupitööd II
16.00 - 16.50 II kokkuvõtted grupitööst ja Vabaühenduste Võrgustiku tutvustamine. Seminari
lõpp
Kasulikke materjale leiad siit
Seminari moderaator: Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühing
Seminari eksperdid: Kadi Sumberg, SOS Lasteküla Eesti Ühing ja Eva Truuverk, Let`s do it
World!
Küsimuste korral võtke ühendust meie meeskonnaga: foorum2014@sscw.ee või helista
55602993

* Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

