Ühendus Loov Nõmme
VISIOON

Inimesed on oma olemuselt sotsiaalsed olendid – nad elavad koos, töötavad koos, õpivad koos ja
teineteiselt ning veedavad aega koos. Tänapäeva kogukondades pole üksteise eest hoolitsemine ja
teineteise märkamine enam nii enesestmõistetav, inimeste võimalused sotsiaalseks suhtlemiseks
vähenevad, naabreid väga ei tunta. Riik ja kohalik omavalitsus abistavad küll hädasolijaid, kuid
ennetava tegevusega saavad aidata kõige paremini kogukonna liikmed ise.
Loova Nõmme ühendusse kogunesid Nõmmel elavad inimesed, kellel on südamel kogukonna energia
kanaliseerimine kodukeskkonna paremaks muutmisse ja Nõmme eripära säilumine. Missioon on
algatada ja inspireerida tegevusi, mis muudaksid inimesi osavõtlikumaks oma elukeskkonna suhtes,
ärgitaks loovat mõtlemist ja edendaks kogukonna elu. Eesmärgid on:
•
•

•

toetada kohaliku elu- ja töökeskkonna turvalisust läbi inimeste loomupärase koostöövõime,
koostöötahte ja kogukondliku ühtsuse;
tekitada keskkond kus oleks võimalik aidata inimestel loovuse väärtustamise ja majandamise
abil genereerida ideid ja tegevusi, mis vähendaksid nende sõltuvust riigi ja kohaliku
omavalitsuse abist;
kogukondliku koostöö, (vaba)hariduse ja perekondliku kasvatuse kaudu väärtustada
rahvusliku päritoluga eetilisi väärtusi, traditsioonilist loodussuhet, loomulikku elustiili
moodsa elulaadi ja sotsialiseerimisprotsessi osana.

Nõmme Maja
Ühenduse eesmärk on luua jätkusuutliku ühiskonna mudelil põhinev maja, koht kogukonna
ühistegevuseks – inspiratsioonikeskus. Nõmme Maja on otseselt suunatud oma ümbruse
kogukonnale ja see tegutseb mittetulunduslikel alustel. Majas pakutav kohalikul initsiatiivil ja
loomingul põhinev kogukonnateenus aitab kaasa piirkonna arengule, töökohtade loomisele, samas
rõhutades kohalikke traditsioone ja eripära. Kohaliku omavalitsuse poolt loodud soodsate
eeltingimuste toel ja kodanikualgatuse najal on võimalik pakkuda nii sotsiaalteenust, kohalikku
eripära arvestavamat ettevõtlusväljundit kui ka soodsat pinnast kõikvõimalike kohalike seltside
arengule. Ühine eesmärk on anda aktiivsetele kodanikele väljund, kaasata kohalikke elanikke ideede
genereerimisse, kasutada ära nende loomepotentsiaali ja vabatahtikku tehatahtmise rõõmu. Kõige
selle tulemusena oskab kodanik oma piirkonda ka rohkem väärtustada ning soovib sellesse rohkem
panustada.
Nõmme Majja mahuvad:
•

•

suur saal, kohtumiste ja koosolekute ruumid – suuremate ja väiksemate kogukonnaürituste
läbiviimiseks, kunsti ja kultuuri eksponeerimiseks, laatadeks; kohtumiskohad seltsidele ja
ringidele;
töötoad – kohalike seltside ja ringide tegevuseks;

•
•
•

kohvik, köök ja söögituba – hubane, kohalikus stiilis alternatiiv koosolekuteruumile,
köögivarustust vajavate töötubade läbiviimise koht, väiksemate ürituste läbiviimise koht;
ettevõtluse harjutamise ruumid – töökojad, stuudiod, ateljeed kohalikele meistritele, kes
alles alustavad ettevõtjana;
tugimeeskonna ruumid – majal on aktiivsetest kodanikest koosnev tugimeeskond, kes
haldab maja, organiseerib üritusi, tegeleb seltside, ringide ja alustavate ettevõtjate
nõustamise või selle organiseerimisega.

Nõmme Maja olemus:
•
•
•
•
•
•

kogukonnakeskus – maja on kohtumispaik aktiivsetele kodanikele, noortele ja vanadele, kes
hoolivad oma elukeskkonnast ja kaaskodanikest ning tahavad nende heaks midagi teha;
inspiratsioonikeskus – Nõmme ajaloolise hõngu väärtustamine läbi kõige majas toimuva;
integreeritus – erinevad seltsid, loomingulised ühendused või teenusepakkujad toetavad
teineteist oma tegevustes ja tegevustega;
sotsiaalsus ja avatus – maja on avatud kõikidele, nii tehatahtjaile kui kaasalööjatele või
tarbijatele, olenemata tegevusalast;
vabatahtlikkus ja omaalgatus – majja on oodatud kõik, kellel on säravaid ideid ja soov
kogukonnaelus aktiivselt kaasa lüüa;
kohaliku ettevõtluse toetamine – võimalus kohalikele elanikele oma toodet või teenust
turustada väiksema äririskiga ja toetatud keskkonnas;

Lisaks seltside, ringide ja alustavate ettevõtjate tegutsemisele saab majas korraldada suuri
kogukonnaüritusi, laatu ja peoõhtuid, majas on koht ka piirkondlikul infokeskusel ja muuseumil.
Majja mahub kõik, mida kohalikud elanikud seal näha tahavad, kuna maja töötab kodanikualgatuse
najal. Nõmme Maja majandamiseks algatab ja teostab Nõmme Maja meeskond erinevatele
fondidele, sihtasutustele ja programmidele tuginevaid projektitöid kaasates kogenud eksperte,
mentoreid, vabatahtlikke ning otsib ja väärtustab ettevõtjatest ja eraisikutest annetajaid.
Nõmme Maja loojate ja arendajate eesmärk on koondunud probleemide ennetusele, mis asendaks
tänases Eestis domineerivat vajadust keskenduda probleemidele ja tagajärgede likvideerimisele.
Püsi- ja pehmete väärtuste põimimine kodanike teadvusse ja tegemistesse koos õlatunde tajumisega
loob õnneliku ja jätkusuutliku kogukonna.
Kodanike kaasamine
Mittetulundusühing Loov Nõmme ühendab inimesi , kelle kodukoht on Nõmme ja kellel on südamel
nende elukeskkond ja selle paremaks muutmine. Lisaks Nõmme Maja projektile tegeletakse ka
muude kohalike küsimustega olgu nendeks siis kohalike vaatamisväärsuste kaitse, tänavalaatade või
muude ühisürituste korraldamine. Ühendus on avatud kõikidele aktiivsetele kodanikele ja see annab
võimaluse kaasa rääkida oma elukeskkonda puudutavates küsimustes. Loov Nõmme teeb koostööd
kohaliku omavalitsuse ja teiste Nõmmel tegutsevate seltside, ühenduste ja huvigruppidega.
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