PROJEKTI ESIMESE ETAPI KOKKUVÕTE
PROJEKTI EESMÄRK
Eesmärk on tutvustada kovisiooni meetodit vabaühenduste omavahelise koostöö
tugevdamiseks. Eesmärgi täitmiseks viidi Saaremaal ja Pärnumaal ellu arenguprogramm,
mille raames korraldati kovisiooni metoodika koolitused ja toetati meetodi rakendamist.

PROJEKTI ESIMESE ETAPI TEGEVUSED
Projekti esimene etapp viidi ellu novembrist 2018 juulini 2019. Saaremaa ja Pärnumaa
vabaühenduste juhtidele ja aktiivsetele liikmetele viidi läbi kovisiooni metoodika
koolitused.
Veebruarist juunini toimunud kovisioonide praktika perioodil viisid koolitusel osalejad oma
piirkondades läbi üle 35 kovisiooni, kus osales üle 230 inimese. Kovisioonidel osalejate
hulgas oli üle 30 organisatsiooni esindaja. Lisaks organisatsioonide esindajatele osales
kovisioonidel hulk töötuid.
Praktika läbinutele korraldati preemia-väljasõit, kus osalejad jagasid oma kogemusi
kovisioonide läbiviimisel ning osalesid läbirääkimisoskuste arendamise koolitusel.

PROGRAMMIS OSALEJATE TAGASISIDE KOOLITUSPÄEVADELE
Kairit Lindmäe: Aitäh toreda ning viljaka päeva (koolituspäeva) eest. Sain tänasest kaasa
väga palju väärtuslikku. Sain täna kaasa uusi kogemusi ja kontakte.
MTÜ Saaremaa Vähiühing: Oleme südamest tänulikud võimaluse eest osaleda Kuressaare
Edukontori koolitusel Kovisioon kui koostöömeetod. Miks kovisioon? Sest see on tõhus,
neutraalne, tulemustele keskenduv lähenemine, mis arvestab kõikide osapooltega. Meie
ühing on koostööusku ja koolitused, mis õpetavad lahendusi leidma ja ühiselt tegutsema
ning on kõigele lisaks ka taskukohased, on vajalikud ja tänuväärsed. Koolitusel osalevad
MTÜ Saaremaailma, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liidu, KÜ Kuressaare Luha, MTÜ
Sõrvemaa Pärimuse Seltsi, MTÜ Saaremaa Teater, MTÜ Saaremaa Vähiühing, Saaremaa
Diabeediseltsi ja MTÜ Eesti Saarte Kogu esindajad, kellest paljud on aktiivselt tegevad
mitmes organisatsioonis.
Leo Filippov: Tunnen veel takkajärgi rõõmu, et saime koos olla ühel ilusal töisel arendaval
päeval.
Siiri Rannama: Aitäh materjalide ja sisuka koosveedetud päeva eest!

Kaidi Liivas: Suured tänud korraldajale, et meid kõiki kokku viisid, sõbraliku õhkkonna
tekitasid ja uue tõhusa meetodi selgeks õpetasid!

PROGRAMMIS OSALEJATE TAGASISIDE PRAKTIKAPERIOODILE
Peale kovisiooni oli näha, et kõikidel oli sära silmis! Emotsioon on tõesti super ja oli tunda,
kuidas kovisiooni käigus muutuvad inimesed aina lähedastemaks, avatumaks, julgemaks
ning on tunda üksteise toetamist.
Üks läbiviidud kovisioon andis tulemuseks probleemi omanikul tõelise elumuutuse, see
andis talle julguse oma unistust ellu viia, oskuse perega arvestada ja pere temaga paremini
arvestama panna. Tagasiside oli ülipositiivne.
Üks kovisioon kasvas lausa seitsmeks kokkusaamiseks, kus mitmes piirkonna otsas
tegutsevad eestvedajad (külaseltsid, ansamblid, MTÜd jm) said kokku, et arutleda, mis
üldse inimesi kaasa lööma motiveerib, kuidas neile läheneda või kuidas mitte. Arutelude
eesmärk on jõuda praktiliste ideede ja katsetusteni, kuidas oma töös edukam olla.
Kovisioon haaras kõiki ja oli väga kaasakiskuv.
Saime ideid ja mõtteid ning iseendale otsa vaadata. Tagasiside oli igati positiivne, inimestele
meeldis, et kõik said oma arvamuse välja öelda ja kõik tegid tõsimeeli kogu protsessi läbi.
Paar inimest soovisid seda meetodit ise ka järgi proovida oma seltskondades.
Minu, kui juhi jaoks said mõnedki asjad ja inimeste arvamused klaarimaks ning astun siit
tunduvalt selgema silmaga edasi.
Kovisiooni läbiviimise protsess on minu jaoks üsna nauditav. Ma tõesti väga hindan selle
meetodi fokusseeritust ja ajalist limiteeringut. Eriti kasulik on see meie organisatsioonis, mis
tegeleb nii paljude erinevate valdkondadega läbisegi, et kerge on arutelude puhul hüpata
ühelt teemalt teisele.
Kovisiooni jooksul jõudis meeskond väga konkreetsele tulemusele seoses ühe kliendi
juhtumiga.
Väga põnev päev oli. Ma ise nii elevil :) Tegime kaks kovisiooni, sest osalejad ise avaldasid
selleks soovi.

PROJEKTI EDASINE TEGEVUS
Projekti teises etapis viiakse samasugune arenguprogramm läbi Harjumaa ja Tartumaa
MTÜ-dele. Programmi teise etapi periood on september 2019 kuni veebruar 2020.

