
 

 

Head Tartumaa kodanikuühendustes tegutsejad ja nende tegevuste toetajad,  

 

olete oodatud 29. novembril toimuvale Tartumaa kodanikuühenduste konverentsile. Sellel 

aastal räägime ühenduste teenuste pakkumisest ja kogukonnale uute võimaluste loomisest, 

päeva pealkirjaks „Kodanikuühendus -  kohaliku elu korraldaja ja võimaluste looja“. 

 

Konverents ja kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss sünnib Tartu Ärinõuandla, SA Domus 

Dorpatensise, Tartumaa Arendusseltsi, Kodukant Tartumaa, Tartu maavalitsuse ja Tartu linna 

koostööna.  

Päeva juhib Sulev Valner ja lisaks Tartumaa ühenduste endi ettekannetele saab kuulata ka 

kaugemalt külalisi ja iseenda kogemusi jagada.  

Konverentsi lõpetab Tartumaa parimate kodanikuühenduste, vabakondlaste ja 

kodanikuühenduste tegevuse toetajate tunnustamine ja tänamine.  

 Konverents toimub Raadimõisa hotelli konverentsikeskuses ja päev algab 10.00, viimased 

tänusõnad saavad öeldud 16.15 ajal.  

 

Konverentsi läbiviimist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu linn ja Tartu 

maavalitsuse maakondlik arendustegevuse programm. 

 

Lisainfo: 

Kadri Pau 

Tartu Ärinõuandla 

MTÜ konsultant 

tel. 7428 491 

e-post: kadri@tartu.bas.ee  
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                                                                                                                    Tartumaa 
Põnevad vabakonna ühistegevused üle Eesti ja Sinu kodukohas! 

Tartumaa kodanikuühenduste konverents 

„Kodanikuühendus -  kohaliku elu korraldaja ja võimaluste looja“ 

29. november 2013, Raadimõisa hotell 

10.00 – 10.10 Päeva avamine, tervitussõnad maavanem Reno Laidrelt.  

Päeva juht Sulev   Valner  

10.10 – 10.45   ""Õigest" ja "valest" kodanikuühiskonnast" 

    Urmo Kübar, vabaühenduste liit EMSL 

10.45 – 12.00 Kogukonnateenuse käivitamine  (MTÜ Juula Küla Heaks, Peedu Kooli Selts,  

Tartu Vaba Waldorfkooli Selts)           

12.00 – 12.45   Lõuna 

12.45 – 14.00  Koostöö kohaliku omavalitsusega ja (avaliku) teenuse delegeerimine  

(MTÜ Iseseisev Elu, MTÜ Tähe Noorteklubi, Konguta vald)   

14.00 – 14.15  Annetused – nende saamine ja kasutamine kogukonna heaks  

Tõnu Rästas, Maarja Päikesekodu    

14.15 – 14.30 Milliseid võimalusi loob Hooandja?  

Henri Laupmaa, Hooandja 

14.30 – 14.45    Kokkuvõte räägitust ja vabaühenduste liidu EMSL tegevused ühenduste 

heaks.                 Urmo Kübar, vabaühenduste liit EMSL 

14.45 – 15.15  Kohvipaus 

15.15 – 15.30  Muusikaline vahepala, esineb Tuuli Velling 

15.30 – 16.00  Tunnustamine (3 kategooriat aasta vabakondlane, kodanikuühendus ja  

  vabasektori toetaja). Tänukirjad annab kätte Tartu maavanem Reno Laidre 

16.00 – 16.15  Muusikaline vahepala ja päeva lõpetamine 

Päeva sõnum läbi ettekannete ja näidete: aktiivse kodanikualgatuse kaudu tekivad kohtadel 

uued võimalused vaba aja veetmiseks, igapäevaelu mugavamaks ja/või ka elamisväärsemaks 

muutmisel. Kuidas jõuavad ühendused teenuse pakkumiseni  - millised on kogemused ja 

õppetunnid? Kodanikuühenduste roll heaolu loomisel ja/ning vajaduste märkamisel täna ja 

tulevikus? 

Lisainfo ja registreerumine:  

Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla      Tel. 7428 491, e-post: kadri@tartu.bas.ee  

Läbiviimist toetavad:                                                                    
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