
EELK Viljandi Jaani kogudus 
Välissuhete toimkond 

 

PROJEKTI „Heute vom gestern lernen“ tegevuskava 

 

Tegevus Aeg Täitja Kulud Märkused 
Projekti kohta väljastatakse esimene 

uudiskiri, mis kajastab projektiga seotud 

põhiinformatsiooni.  

jaanuar 2014 Projekti koordinaator   

Kohalikke võrgustikke (kiriklikud, 

munitsipaalsed, haridusele suunatud…) 

informeeritakse projekti toimingutest ning 

kaasatakse vajadusel projekti 

ettevalmistusse ning projekti 

tegevustesse.  

jaanuar 2014 Projekti koordinaator   

Projekti finantsseisu teatise koostamine 

ja esitamine SA Archimedesele 

15.jaanuar 2014 Koguduse raamatupidaja   

Eesti partner organiseerib saksa 

vabatahtlikele võimalikult privaatse 

majutuse ning osalejatele individuaalse 

kontaktisiku (sealhulgas vähemalt ühe 

saksa keelt emakeelena kõneleva isiku).   

veebruar 2014 Projekti meeskond (leiab 

koguduseliikmete hulgast 

majutajad) ja projekti 

koordinaator (korraldab 

majutusega seotud logistika 

ja teavitamise) 

  

Partnerorganisatsioonid lepivad kokku 

konkreetsetes tegevustes, mis leiavad 

aset vastuvõtvas riigis ning jagavad 

sisulist informatsiooni „Hansapäevade“ 

veebruar-märts 

2014 

 

 

Projekti koordinaator ja 

meeskond 

  



ning „Reformatsiooniaastapäeva 2017“ 

kohta.  

 

 

Partnerid lepivad kokku ettevalmistava 

kohtumise ühes osalevas riigis. 

veebruar-märts 

2014 

Projekti koordinaator ja 

meeskond 

 Kohtumise ettevalmistamise 

kontaktisikuks on projekti 

koordinaator, kui kohtumine 

toimub Saksamaal, siis esindab 

Viljandit projekti koordinaator. 

Pannakse alus ühisele internetipõhisele 

info- ja suhtluskeskkonnale (veebileht, 

google/facebooki kasutajate grupp ...). 

märts 2014 Projekti koordinaator   

Eesti poolt valitakse 4 vabatahtlikku, kes 

osalevad projektis 

veebruar-märts 

2014 

Projekti meeskond  Projekti meeskond viib läbi 

kogudusesisese konkursi 

osalejate leidmiseks 

Projektis osalejatele tutvustatakse 

kohalikul tasandil internetipõhise 

suhtluskeskkonna kasutust ning neid 

valmistatakse ette saksa keele, kultuuri 

ning projektiga seonduvateks 

tegevusteks vastuvõtvas riigis 

(reformatsiooniaastapäeva ettevamistus, 

ettekanne  „Reformatsioon ja kirikuelu 

Eestis“ 

aprill-august 2014 Projekti koordinaator ja 

meeskond 

 Projekti koordinaator valmistab 

koostöös projekti meeskonnaga 

ette projektis osalejate 

koolituskava, leiab koolitajad ning 

korraldab koolituse läbiviimist. 

Avalikkust informeeritakse 

konkreetsetest projekti tegevustest. 

pidevalt Projekti koordinaator   

Saksamaa vabatahtlike külastusreisi 

programmi, ajakava ja eelarve 

koostamine   

märts-aprill 2014 Projekti koordinaator ja 

meeskond 

 Projekti koordinaator koostab 

koostöös projekti meeskonnaga 

Saksamaa vabatahtlike 

külastusreisi detailse programmi 

koos ajakava, eelarve ja 



vastutajatega 

Koostatakse projekti vahearuanne 1.mai 2014   Projekti koordinaator esitab 

vahearuande projekti 

meeskonnale ja koguduse 

juhatusele heakskiitmiseks 15. 

aprilliks 2015 

Saksamaa vabatahtlike 3-nädalase 

külastusreisi läbiviimine vastavalt 

kooskõlastatud programmile 

mai lõpp-juuni 

algus 2014 

Projekti koordinaator ja 

meeskond 

 Projekti koordinaator vastutab 

programmi täitmise eest, 

kaasates vastavalt kokkulepetele 

konkreetsetes tegevustes 

meeskonna liikmeid ja koguduse 

töötegijaid 

Koostatakse uudiskiri Eesti partneri 

kogemuste ja hansapäevade põhjal 

juuni 2014 Projekti koordinaator   

Viljandi vabatahtlike 3-nädalane 

külastusreis Saksamaale 

septembri lõpp-

oktoobri algus 

2014 

Projekti koordinaator  Projekti koordinaator vastutab 

vabatahtlike reisiga (piletid, 

kindlustus) seotud korralduslike 

küsimuste eest 

Osalejad esitavad kirjalikult nõutud 

dokumentatsiooni, et võimaldada projekti 

tulemustega ja kogemustega tutvuda ka 

inimestel, kes ei ole võimelised või 

pädevad IKT kasutamiseks (osalejate 

vanusegrupp). 

november-

detsember 2014 

Projekti koordinaator   

Projekti finantsseisu teatise koostamine 

ja esitamine SA Archimedesele 

15.jaanuar 2015 Koguduse raamatupidaja   

Projekti partnerite kohtumine Eestis 

lõpparuande koostamiseks ja 

jätkuprojektide plaanimiseks 

jaanuar-veebruar 

2015 

Projekti koordinaator ja 

meeskond 

 Eesti poolt valmistab kohtumist 

ette projekti koordinaator 

Koostatakse neljas uudiskiri  Projekti koordinaator  ??? 



Koostatakse projekti lõpparuanne ja 

esitatakse see rahastajatele 

15. september 

2015 

Projekti koordinaator ja 

meeskond 

 Projekti koordinaator esitab 

lõpparuande projekti 

meeskonnale ja koguduse 

juhatusele heakskiitmiseks 1. 

septembriks 2015 

 

Märkused. 

1. Projekti tegevuskava täpsustub tegevuste käigus 

2. Projekti koordinaator korraldab suhtlust ja infovahetust Saksa partneriga, projekti meeskonnaga ja teiste projektiga 

seotud isikutega 


