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“Maapiirkondade kodakondsuse võtmeisikute kujundamine” treeninguprogramm

BULGAARIA ÕPPEKAVA: ÜLEVAADE

SISSEJUHATUS:

Treening on kavandatud administratsioonile, erakondadele ja kodanikuühiskonna esindajatele
Bulgaaria maapiirkondades. Treening viidi organisatsiooni Balkan Assist poolt esimest korda läbi
pilootprojektina mais-juunis 2014. Kaasatud oli 28 osavõtjat Bulgaaria erinevate piirkondade 9
kohalikust omavalitsusest.

Peamine eesmärk oli anda nimetatud kolme rühma osavõtjatele täiendavaid teadmisi ja oskusi
ning luua nende vahel partnerluse ja koostöö õhkkond inimeste edukaks osalemiseks
maapiirkondade otsustusprotsessis ning kohalikus poliitikas.

Spetsiifilised eesmärgid:

 Luua võimalusi “jäämurdja” meetodi rakendamiseks, et soodustada erinevate sidusrühmade
dialoogi ning paremat üksteisemõistmist; võimaldada heade kogemuste vahetamist, luua
kodanikuosaluse- ja koostöövõrgustik maapiirkondades.

 Edendada osalusprotsessi, avalike protsesside ja sündmuste kavandamise, planeerimise ning
juhtimise ekspertiisi oskusi; arendada suhtumiste ja suhete analüüsimise võimet ning
motiveerida inimesi lülituma praktilistesse tegevustesse (nn “välitöödesse”).

Treeningkursuse kogukestus oli neli päeva (32 tundi), kusjuures iga päev oli jaotatud
kaheks mooduliks. Kursuse sisu keskendus peamiselt kodanikuosalusele, kaasatusele,
koostööle ja kohaliku juhtimistasandi heale valitsemistavale: teooria, praktika, kogemuste
vahetamine, juhtumi analüüsid. Kasutati interaktiivseid meetodeid, praktilisi ülesandeid
ning parimate praktikate tundmaõppimist kui peamisi töövõtteid.

KAHE MOODULI LÜHITUTVUSTUS:

Esimene treeningmoodul võiks alata reede pealelõunal (meie juhtumil 16.05.2014) ja lõppeda
pühapäeva lõunal (meie juhtumil 18.05.2014). See kombineerib oskuslikult teooria ja praktika
ning koosneb vahelduslikult ettekannetest ja diskussioonidest, juhtumianalüüsidest, rühmatööst ja
rollimängust. Kõige tähtsamad teemad selles moodulis on:

• Miks on kodanikuosalus ja koostöö maapiirkondades tähtis: ettekanne + diskussioon
• Parimate kodanikuosaluse ja koostööpraktikate tutvustus välisesineja /külalislektori

poolt
• Euroopa partnerluspõhimõtted ja konkreetsed näited maapiirkondadest: ettekanne +

rühmatöö
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• Õiguslik raamistik – kodanikuosaluse ja koostöö alane seadusandlus Bulgaarias:
ettekanne + diskussioon

• Sidusrühmade kindlaksmääramine ja kaasamine: ettekanne + praktiliste probleemide
lahendamine väikeses rühmas

• Teabe jagamise ja diskussiooni juhtimise oskused: ettekanne + rollimäng
• Euroopa Innovatsiooni ja Hea Valitsemistava Strateegia (12 põhimõtet): ettekanne +

rühmatöö + praktiline tutvumiskäik omavalitsusse

Esimese mooduli lõpul anti osalejatele kohalikest
omavalitsustest praktiline ülesanne täitmiseks oma
kogukonnas. Moodustati iga omavalitsuse
segarühmad, kuhu kuulusid esindajad kolmest
sihtrühmast (administratsioon, valitud rahvaesin-
dajad ja tavakodanikud). Ülesandeks oli vaadelda
Euroopa 12 hea valitsemistava põhimõtte
rakendamist kohalikul tasandil. Iga rühm pidi
valima 1 – 2 põhimõtet, mille rakendamist jälgida,
Seejärel tuli koostada raport, mis kanti teise
treeningmooduli käigu ette. Selle ülesande
hõlbustamiseks koostas Balkan Assist’i meeskond
kirjalikud juhendid ning raporti vormi.

Teine moodul võiks samuti alata reede pealelõunal (meie juhtumil 14.06.2014) ja lõppeda
laupäeva õhtul (meie juhtumil 15.06.2014), kuid parem oleks, kui see võiks kesta pühapäeva
lõunani, selleks et anda rohkem aega rollimängudeks ja diskussiooniks. Kuna selles moodulis
annab teooria rohkem maad praktikale ning ettevalmistatud esitlused on väga lühikesed, jääb
rühmatööks, ülddiskussiooniks ja rollimängudeks rohkem aega. Mooduli ülesehitus ja sisu oli
üldjoontes järgmine:

• Kohalikes omavalitsustes toimunud vaatluse/jälgimise tulemuste ettekandmine ning
arutelu: rühmade raportid + ülddiskussioon (soovituste sõnastamine kohalikele
omavalitsustele vaatluse käigus nähtu põhjal)

• Osalemise ja suhtluse vahendid ning meetodid: ettekanne + diskussioon
• Heade valitsemistavade tutvustamine külalisosalejate osavõtul, kasutades meetodeid

"Rahva Foorum" ja "Tuleviku Konverents"
• Osalusprotsessi struktureerimine ja modereerimine - ettekanne + töö väikestes

rühmades (spetsiifilise projekti plaani väljatöötamine)
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• Osalemine ja kaasatus "välitöödesse" – konkreetsed näited kodanikukaasatusest kohaliku
tasandi planeerimise ja eelarvekujunduse protsessis: ettekanne + rollimäng

• Tagasiside ja diskussiooni lõpetamine

Lisaks treeningu lõpul antud tagasisidele sisaldas iga moodul “tagasisidemeeskondade”
moodustamist, kelle ülesandeks oli teha iga nelja tunni järel (hommikul ja pealelõunal)
kokkuvõte selle kohta, mida nad õppisid või mis oli avaldanud muljet; rühmade liikmetel paluti
seejuures kasutada aktiivseid meetodeid ning ilmutada oma kunstialaseid andeid. See võte
tekitas elevust ning ergutas kogu rühma!
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TULEMUSED JA ÕPPETUNNID:

Peale treeningut hinnati organisatsiooni Association for Social Investigations and Applied
Research Practices abil toimunu tulemusi.
• Hindamine tuvastas osalejate suure rahulolutunde tulemuste üle, mida oli saavutatud:

valdav arusaam oli, et omandatud uued teadmised ületasid nii ootusi kui eeldatavat
esialgset huvitatust.

• Eriti hästi võeti vastu teemad, mis olid seotud kodanikuosaluse ja koostöö meetodite ning
lähenemisviisidega, sidusrühmade kaasamise võtetega ja hea valitsemistava põhimõtetega
kohalikul tasandil.

• Interaktiivsetele meetoditele ja lähenemisviisidele anti samuti kõrge hinnang: rühmatöö,
rollimäng ning eriti kogemuste ja heade praktikate jagamine.

• Osalejad avaldasid tunnustust ja väljendasid rahulolu kursuse korraldusliku küljega,
jaotusmaterjalidega ning ütlesid peale treeningut, et nad tunnevad ennast nüüd koostöö
suhtes teiste inimeste ning institutsioonidega palju ettevalmistatumalt ning kindlamalt -
seda ka avalike ürituste algatamise ja korraldamise suhtes.

Kõige tähtsamad järelduses ja õppetunnid hindamisharjutusest on:
• erinevate osapoolte segamine (administratsiooni esindajad, ametnikud, poliitikud ja

kodanikud) oli positiivsete tulemuste saavutamise seisukohast väga edukas
• osalejate omavaheliseks suhtluseks on tarvis planeerida rohkem vaba aega ning võimalusi
• parimate praktikatega ja konkreetsete juhtumitega tutvumine võeti hästi vastu
• rõõm on õppeprotsessi tähtis osa: kõige rohkem rõõmsat elevust tekitanud meetoditena

märgiti osalejate poolt ära rollimängud ja rühmade tagasiside

Me soovitame niisugust treeningut kõikidele, kes tahavad maapiirkondade kohalikus arengus
aktiivselt osaleda ning panustada sellega kohalike partnerite ja sidusrühmade võimekuse
tõstmisse.

Viimati uuendatud: november 2014
Täiendav informatsioon: www.quapro.eu

Kontakt:
Balkan Assist Association

tel: +359 2 962 86 70, fax: +359 2 962 86 71
7 Enos str., 1408 Sofia, Bulgaria

balkanassist@balkanassist.bg
www.balkanassist.bg


