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Lernforum Bürgerkommune

Kodanike kaasatuse ja kodanikuosaluse kujundamine Euroopa maa-piirkondades
Saksa rahvuslik õppekava - kokkuvõte

Lernforum Bürgerkommune on väikeste maaomavalitsuste üldsusele, kohalikule ametnikkonnale
ja poliitikutele suunatud uuenduslik kursus. Kursus püüab parandada nende kolme rühma vahelist koostööd. Töötades jagatud õpikeskkonnas mõtestavad osalejad oma kontseptsioone ning
iseenda rolle. Terve seeria aktiivse kogemuse- ja mõttevahetuste käigus kontrollivad sidusrühmad raamtingimusi, mis onosalusprotsessides edu saavutamiseksvajalikud. See võimaldab neil
kasutada saadud uusi teadmisi ning kogemusi samasuguste ettevõtmiste käivitamiseks oma
kodustes tingimustes. Selliselt toimides saavad osalejatest laiema osalusliikumiskultuuri alaste
muutuste läbiviijad.
Saksa seminari õppekava
Seminariblokk 1
1
Tervitussõnad ja sissejuhatus
2
Seminari kontseptsioon ja ootused
3
Kodanike kaasatus ja rahvaosalus Baden-Württembergi väikestes omavalitsustes
4
Kohalike vajaduste mõistmine ja nende lülitamine dialoogi
5
Kohalike rahvaosaluse ja kodanikukaasatuse aktivistide motiveerimine ja kaasamine
6
Jätkusuutlike kohalike eesmärkide ja visioonide üheskoos väljatöötamine
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Seminariblokk 2
7
8
9
10

Rühmategevuste planeerimine ja meetodite valik
Näide: Kas kodanike nõukogu on Baden-Württembergi väikestele kohalikele omavalitsustele sobiv mudel?
Ühiste jätkusuutliku arengu alaste otsuste langetamine kohalikul tasandil
Kodanike kaasatuse ja kodanikuosaluse edukas kavandamine

Seminariblokk 3
11
12
13

Kaaskodanike juhendamine: praktilisi lahendusi kodanike kaasatuse ja kodanikuosaluse alal kohalikul tasandil
Näide: BEreit Büro: kuidas kohalikud elanikud ja omavalitsused tajuvad kodanike
omavalitsust (Bürgerkommune)?
Hinnangu andmine ja tagasiside

Seminarid algavad teadlikkuse tõstmisega mitmesugustest hoiakutest rahvakaasatuse ja kodanikuosaluse aadressil ning võimalustest ja riskidest, mida need tavakodanike, ametnike ning
poliitikute arvates võivad kaasa tuua. Osalejad õpivad hindama ja väljendama erinevate väikeste
omavalitsuste spetsiifilistesse olukordadesse kaasatud sidusrühmade vajadusi osalusprotsesside kavandamises ja rakendamises.
Seminar jätkub keskendumisega tüüpilisele tegevuste jadale alates vajaduste määratlemisest ja
projekti väljaarendamisest kuni eduka partnerluse kujundamiseni. See faas tegeleb taustateadmiste laia ringiga ning sisaldab näiteid, meetodeid ja osalusprotsessi kavandamise ning juhtimise
jaoks vajalikke oskusi. Päevakohaste projektide kavandamine ning kodanike juhendamisest tuletatud metoodika täiendavad praktikale orienteeritust.
Rahvakaasatusele ja kodanikuosalusele orienteeritud meetod võimaldab keskenduda mõlema
tegutsemisvormi sünergiale ja omavahelistele suhetele. Meetodid ja praktilised näited on valitud
selliselt, et need rahuldaksid mõlemat valdkonda. Rühmatöös on sidusrühmade väljakutseks
perspektiivide muutumine; koostöö käigus teistelt partneritelt õppimine.
Seminar on üles ehitatud kolme peamise põhimõtte järgi:





Moodulite algul tehakse kindlaks, kontrollitakse ning klassifitseeritakse osalejate teadmisi. Nad on nüüd valmis suhetama uut teadmist oma varasemate kogemustega ning
oma varasemaid kogemusi taas kasutusele võtma.
Ühistegutsemise põhireeglid võimaldavad osalejatel hinnata oma hoiakuid ja suhtumisi.
Sel viisil loodud reeglistik kujuneb kestvaks suunanäitajaks.
Osalejad kavandavad seminari käigus konkreetseid samme tegutsemiseks oma kodukohas.

Katseseminar kujundati koosnevana kolmest osast: kaks pooleteisepäevast sessiooni ja üks
päev keskenduvad praktilistele näidetele ning kaaskodanike juhendamisele.Osalejaid oli tavakodanike, ametnike ja poliitiliste otsustajate hulgast enam-vähem ühepalju. Kõik katsekursusel
osalejad ütlesid, et nad olid seminariga kas rahul või koguni väga rahul. Kõik nõustusid sellega,
et nad said kasu nii praktiliste näidete kui kasutatud meetoditega tutvumisest. Eriti väärtuslikuks
hinnati kogemuste vahetamist teiste kursusel osalejatega ning samuti korduvaidarusaamade
muutusi perspektiividest, mis võimaldas neil mõista alternatiivseid lähenemisi ja erinevaidarva2

Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A Qualification Programme for Rural Areas in Europe

musi. Kolme sihtrühma esindajatest moodustatud segarühmad ja mitme kohaliku meeskonna
(kaks kuni kolm inimest ühestpaikkonnast) osalemine osutus eriti kasulikuks. Niisugused
meeskonnad said kõige rohkem kasu võimalusest vestelda seminari ajal ja järel sellest, kuidas
nad mõtestavad ümber arusaamu olukorrast oma kohalikus omavalitsuses.

“Osalemine ei
tähenda protsessi
käivitamist, vaid selle
juhendamist.”

“Ma suudan
nüüd valida selgeid eesmärke:
ma mõistan
kaaskodanike
motiveerimise ja
kaasamise suurt
tähtsust .”

“Ma poleks kunagi
suutnud mõista tavakodanike seisukohti.”

“Kõige väärtusliku oli vaatekohtade vahetamine.
Ma suudan nüüd kõike paremini mõista.”

“Mul on nüüd
mitu uut “tööriista”.”

Viimati uuendatud: oktoober 2014
Täiendav informatsioon: www.quapro.eu
Kontakt:
forum für internationale entwicklung + planung (finep)
forum for international development + planning
Plochinger Straße 6
73730 Esslingen
Germany
www.finep.org // info@finep.org
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