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Eesti
tuleviku heaks

Kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogramm sotsiaal-,
haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja -vallavanematele (2020)
Koolitusprogrammi eesmärk

Osalejad asutuste gruppide lõikes

Arenguprogrammi eesmärk oli toetada KOV-ide haridus-, sotsiaalja noortevaldkonnaga seotud juhtide, sh Eesti Linnade ja Valdade
Liidu vastavate valdkondade spetsialistide valdkonnateadmiste
ning juhtimisalaste pädevuste ja koostöövõrgustiku arengut.
Seeläbi oli võimalik tõsta KOV-ide institutsionaalset võimekust.

KOV osalusega MTÜ-d ja SA-d
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Programmi ülesehitus

20 KOV ametiasutused

Arenguprogramm koosnes viiest kahepäevasest moodulist:
1) Juhtimine ja teenuste korraldamine (7.-8. jaanuaril 2020 Tallinnas)
2) Valdkonna väljakutsed (4.-5. veebruaril 2020 Rakveres)
3) Haridus- ja noortevaldkonna teemad ja väljakutsed (3.-4. märtsil
2020 Tartus)
4) Sotsiaalvaldkonna teemad ja väljakutsed (25.-26. augustil 2020
Pärnus)
5) Valdkondadeülesed teemad (29.-30. septembril 2020 Ida-Virumaal)

Metoodika
Lühiloeng ja esitlused, grupitööd, seminari- ja dialoogiformaat,
tegevuslikud loovmeetodid, kaasuste arutelu, õpipartnerlus ja
kodutöö, praktilised tööriistad juhtimisvahenditeks.

Sihtrühm
Sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapead ning
-vallavanemad (või valdkonnajuhid, kui vastutav abilinnapea
või -vallavanem puudub) ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vastava
valdkonna spetsialistid.
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Rahuloluprotsent

Millist tagasisidet oleme saanud?
 Kokkuvõttes kasulik, nii teadmiste, aga väga suures osas ka
uute kolleegidega tutvumise osas.
 Väga oluline ja teemade suhtes hästi planeeritud. Minule isiklikult
meeldis ministeeriumide lõimimine programmi, sain palju head infot,
mida kasutan töös. Esinejad olid oma töös väga kompetentsed ja head.
 Arenguprogramm käsitles just neid teemasid, mida oma igapäevategevustes vajame, kuid suunaga arengusse ja muutuste juhtimisse
 Väga vajalik koolitus! Uued teadmised, kinnituse saamine olemasolevale, teiste kogemused ja omavaheline suhtlemine! Tänu
korraldajatele ja läbiviijatele!
 KOV-de võrgustumiseks super, sest juba täna on toimunud
erinevaid koostöötegevusi osalejate vahel

Mida oleme tagasisidest õppinud?
 Pigem vähem teemasid/ esinejaid, aga rohkem aega osalejate
omavaheliseks aruteluks;
 Programmi osaks võiks olla enam nt õppekäike, mis sai väga
sooja vastuvõtu osaliseks

Kontaktinfo
Projekti koordinaator Riigi Tugiteenuste Keskuses
Evelyn Grünberg (tel 569 817 14, e-mail: evelyn.grynberg@rtk.ee)

Tulevaste koolituste ajakava
Samasisulist programmi ja samale sihtrühmale kesksete
koolituste tellimuskavas lähiaastatel ei ole.

Koostööpartner
OÜ Cumulus Consulting (tel 556 , e-mail: info@changepartners.ee)

Osalustasu tellimuskoolitusel
Osalustasu puudub, kulu ühe osaleja kohta on 2737 €

Lisainfo
Eriolukorra tõttu lükkusid programmi 4. ja 5 mooduli füüsilised
kohtumised sügisesse 2020 (algselt pidi programm lõppema mai
alguses 2020).

