EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU
Austatud Harjumaa omavalitsuste juhid ja koguduste esindajad!
Palume Teid Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) arendustoimkonna korraldatavale Harjumaa Päevale 22.
augustil 2012 Harkujärve kirikus, algusega kell 10.00. Kutsutud on Harjumaa omavalitsuste juhid ja
koguduste esindajad, et ümarlaual värskendada või luua vastastikkuseid suhteid, vahetada
koostöömõtteid ning planeerida ühist tegevust oma piirkonna inimeste abistamiseks.
Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli (allkirjastasid peaminister Siim Kallas
ja piiskop Einar Soone) kohaselt on kirikul oluline osa hoolekandetöö tegemisel. Protokolli kohaselt
teevad asjaomased ministeeriumid ja/või nende valitsemisalasse kuuluvad ametkonnad konstruktiivset
koostööd EKN-iga, et määratleda võimalusi koostöölepingute sõlmimiseks.
EELK peapiiskopi, regionaalministri ja maavanemate nõupidamisel Maakonna ja kiriku koostöövõimalused protokolliti taotlus kaasata kirik ja kogudused maakonna ja valdade arengukavade
koostamisse, juurutada koostöö huvides regulaarsed ümarlauad ning aidata kaasa avalike teenuste
delegeerimisele kogudustele ning selleks vajaliku võimekuse kujundamisele.
Koguduse ja omavalitsuste huvide kooskõlastamine ja sidustamine edendab kohalikku elu. Selleks on
vajalik arendada koguduse missiooni, visiooni ja strateegiat kooskõlas valla või linna strateegilise arengu
suundade ja tähtaegadega. Koguduse vaimulikul ja juhatusel tuleb jälgida, et linna või valla arengukava
koostamise või muutmise käigus saaksid arengukavas kajastatud ka koguduse vajadused ja võimalused.
Eesti Kirikute Nõukogu palvetab Eesti inimeste, nende elukvaliteedi ja heaolu eest ning soovib, et
kogudused panustaksid enam praktilisse koostöösse avaliku sektori ja vabaühendustega. Edu
saavutamise eeldus on hea partnerlus.
Vabaühenduste ja avaliku sektori teenuste partnerluse levinuimad vormid on avaliku sektori ülesannete
delegeerimine vabaühendustele ja kogudustele, projekti- või tegevuse toetamine ja vara kasutusse
andmine teenuse osutamiseks. Avalikke teenuseid antakse lepinguga üle peamiselt kahel olulisel
eesmärgil: tõsta avalike teenuste kvaliteeti ning kaasata ja võimestada kodanikeühendusi.
Praxise uuringu (2009) kohaselt on omavalitsustel suur huvi avalike teenuste üle andmise edendamiseks
eeldusel, et avaneks võimalus kaasata lisaressurssi (98% vastajatest), tõuseks teenuste kvaliteet (98%
vastajatest) ja vastavas valdkonnas oleks võimekaid ühendusi (96%). Kirikute Nõukogu on seisukohal, et
koguduste võimekuse kasvatamise, ühiste projektide algatamise ja teostamisega on võimalik nendele
huvidele vastavaid tulemusi saada. 22. augustil Harkujärve kirikus kohtudes kavandame koostööd ning
tutvume teemakohaste heade praktikatega. Teie osavõtt on meile väga oluline!
Lugupidamisega,
Avo Üprus
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Orienteeruv päevakava (10.00-15.00):
Kogunemine. Hommikukohv.
Muusikaline osa ja alguspalve.
Harjumaa Päeva avasõnad: Ülle Rajasalu, Harju Maavanem; Siim Valmar Kiisler, regionaalminister.
Kõne: Koguduste ja omavalitsuste koostööst, Avo Üprus, EKN arendusjuht.
Ettekanne: Omavalitsuslike ülesannete delegeerimisest, Kaupo Reede, HEAK juhataja.
Sõnavõtud: Omavalitsusliitude ja Nelja Valla Kogu esindajad (Deiw Rahumägi, Jüri Võigemast).
Head praktikad: Näited erinevate koguduste koostööst OV-ga.
Lõunagrill. Muusikaline osa.
Ümarlaud: avatud diskussioon, arvamuste avaldamine, mõtted...(60-90 min)
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