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Aastail 2012 – 2015 töötasid viie riigi partnerorganisatsioonid Euroopa Liidu Grundtvig
projekti raames välja kohaliku koostöö edendamise kava maapiirkondadele. Projektil oli
keerukas inglisekeelne nimi “Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A
QualiIication Programme for Rural Areas in Europe”. Akronüümi QuaPro taga peitus
tegelikult lihtne sisu – kujundada kontseptsioon ja sellel põhinev seminaridesari, millele
kutsutakse nii kogukonna kui ka kohaliku omavalitsuse esindajad, et ärgitada neid
paikkonna elu praktiliste küsi‐
muste lahendamisel. Juhtpartner
(!inep – forum for international
development + planning) Saksa‐
maalt koos Tšehhi partneri
(Agora Central Europe) ja Bul‐
gaaria partneriga (Balkan Assist
Association) tegid ära praktilise
töö elanikkonna ja omavalit‐
susjuhtide koostöö tihendamise
viiside kontseptsiooni kui seda
katva dokumentatsiooni koosta‐
misel. Jaan Tõnissoni Instituut oli
kõnealuses projektis koos Portu‐
gali organisatsiooniga (Monte)
konsultandi, valmisdokumentide
eksperdi ja tõlke korraldaja rollis.
Projekti avaseminar Saksamaal Esslingenis 2013.
Projektis osalemine oli igati huvipakkuv ja õpetlik, sest andis teadmisi ja kogemusi
Euroopa elu seni vähemtuntud valdkonnas. Tekkis üsna hea ettekujutus maapiirkondade
Euroopast ja selle erisustest riigiti. Peamine eeldus, millest projekt lähtus, olid
stereotüüpne arvamus, et kohaliku elanikkonna ning omavalitsuste koostöö on nõrk.
Kohtadel on probleeme ja vajadusi, mida inimesed isekeskis lahendada ei suuda. Võim
omakorda ei oma piisavalt teavet inimeste igapäevastest probleemidest. Mõlemapoolselt
on vajaka koostööoskustest, et sageli hõlpsasti ületatavaid probleeme lahendada.

Seminar Bulgaarias 2014

Osapoolte lähendamise viisidesse ja nende koostööoskuste arendamisesse püüdiski
projekt panustada. Alusdokumendina töötati välja üldine kursuse kontseptsioon, mis
peaks sobima rakendamiseks mistahes Euroopa riigis. Kontseptsioonile tuginevalt
töötati välja saksa, tšehhi ja bulgaaria rahvuslikud kursuse kavad. Neid kavasid testiti
igas riigis 2014. aastal korraldatud seminaridel.
Projekti käigus valminud kursuste
üldkontseptsiooni ja saksa, tšehhi ning
bulgaaria rahvuslikke kursusekavasid
hindasid ning tegid ettepanekuid
neisse Portugali ja Eesti partner. 2014.
aasta sügisel toimus Prahas kõikide
partnerite nõupidamine, kus doku‐
mente ning nende põhjal läbi viidud
seminare hinnati. Järgnes valminud
materjalide tõlkimine rahvuskeeltesse.
Praha seminar 2014.
Bulgaaria partner esitles kuulajatele kogu
projekti ning oma rahvuslikku kursuse
kava 2015. aasta veebruari lõpul Tallin‐
nas korraldatud seminaril. Kuna tegemist
on kodanikuhariduse alase elukestva
õppe projekti ning selle tulemitega, võiks
valminud kursuse kontseptsioonist olla
kasu ka Eesti hariduses ja täiskasvanu‐
hariduses.
Bulgaaria partner Slaveia Hristova esine
mas Tallinna Tehnikaülikoolis veebruaris
2015 toimunud seminaril.
Projekti kodulehe aadress on: http://quapro.eu/.
Materjalid on leitavad ka JTI kodulehelt: http://www.jti.ee/et/projektid‐2/.

