01.09.2017 – 31.12.2019

KES NEED JÄLJED SIIA JÄTTIS, KES
NEID JÄLGI MÖÖDA KÄIS?
Maksumus: 19850 eurot (omaosalus 4850 eurot)
Eesmärk:
Projekti „Kes need jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis?“ (edasipidi lühend
JÄLJED) on loodud selleks, et tunnustada ja väärtustada Pärnu linna eerinevate
linnaosade ajalugu ning nendes tegutsenud/tegutsevaid inimesi, kes on läbi oma
tegevuse kas siis kohalikul kuni rahvusvahelise tasandini jätnud sügava jälje.
Kogu tegevuse tulemusena moodustub linnaosade olulistest objektidest,
sündmustest ja väärtustamist väärt inimestest andmebaas koos lühikirjeldusega
mille baasil on valminud linnaosade geomatkarajad, kus nii rajad kui ka nende
ääres paiknevad hooned on tähistatud nii füüsilise sümboolikaga kui ka QRkoodidega, et matkajal oleks võimalik hankida lisateavet konkreetse objekti või
selles elanud inimese/perekonna kohta. Antud projektiga tagatakse ka edaspidine
koostöö erinevate organisatsioonide vahel, et vajadusel objektidel olevat
informatsiooni muuta/uuendada.
Sihtgrupp:
JÄLJED on suunatud nii Pärnu linna elanike teabe suurendamiseks kodulinna
kui ka väliskülaliste silmaringi ning informatsiooni baasi laiendamiseks Pärnu
kohta.
Peamised tegevused projekti vältel
JÄLJED projekti teostamiseks viiakse läbi erisugused projekti tulemust
toetavad tegevused. Siia alla kuuluvad: linnaosade koostööpartnerite
ajurünnakud, koolinoorte ja kogukondlike organisatsioonide vabatahtlike koduuurimuslikud tööd, matkaradade sümboolika välja töötamine, teostamine ja
radade ette valmistamine, infomaterjalide koostamine (paberil ja veebis),
giidide koolitused, matkaradade testimine.
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Tulemus
Pärnu linnaosades tegutsevad organisatsioonid teevad tihedat koostööd –
kodanikeühendused, koolid, lasteaiad, ettevõtjad;
Pärnu erinevad linnaosad teevad tihedat koostööd;
Linnaosade väärtus elu- ja turismikeskkonnana on oluliselt enam väärtustatud;
Linnaosade elanikud ja külalised tunnevad põhjalikumalt piirkonda ja selle
ajalugu/inimesi, kus nad elavad või oma aega veedavad;
Valmivad geomatkarajad motiveerivad nii üksikisikuid kui ka perekondi rohkem
liikuma.
Sõlmitakse ühise tegutsemise leping, mille osapoolteks on käesolev taotleja,
erinevad partnerorganisatsioonid, Pärnu LV, majade ja kinnistute omanikud jne.
Informeeritud ja paikkonna ajalugu väärtustavad inimesed on suurepärane
kingitus Eesti Vabariigile.
JÄLJED projekti tulemusi tutvustatakse laiemale üldsusele juba 2019.a.
kodanikunädalal, mil sõlmitakse edasise koos tegutsemise leping, mille
ettevalmistamine on toimunud kogu projekti vältel ja mis tagab JÄLGEDE
kestvuse ka pärast projekti lõppu.
JÄLJED meeskond ja koostööpartnerid: MTÜ Selts Raeküla, kohalikud koolid,
lasteaiad ja ühingud, Kalamehe Kvartali Selts MTÜ, MTÜ Vana-Pärnu
Kultuuriselts, Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts MTÜ.

