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Tegevusaruanne

Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine

Organisatsiooni eesmärgiks laste ja noorte inimeste kaasamine ja võimendamine, laste- ja noorsooalase tegevuse arendamine, osalemine laste

ja noorsootööpoliitika väljatöötamises ja rakendamises ning Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine.

MTÜ Peace Child Eesti tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides.

MTÜ Peace Child Eesti on Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali Eesti esindus.

MTÜ PEACE CHILD EESTI tegevuse üldpõhimõtted

• väärtustab iga last ja noort

• tegutseb avalikes huvides

• toetab oma tegevusega noorte ja laste osalust ja kaasamist

• on avatud uutele ideedele

MTU PEACE CHILD EESTI tegevuse põhisuunad

Organisatsioon

Liikmete võimestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil, kohalikest vajadustest lähtuvalt ja kohaliku

omavalitsusega koostöös.

Valdkond

MTÜ Peace Child Eesti jälgib laste ja noorsootöö valdkonnas toimuvat. Juhib tähelepanu noorte huvide ja õiguste rikkumistele, teeb

ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub välja ja viib ellu uusi algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks.

Ühiskond

Lapse ja noore õigustest teavitamine ja ühiskonna väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine lapse ja noore õiguste ja kaasatuse paremaks

tagamiseks.

Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on

MTÜ Peace Child Eesti strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud põhitegevused on järgmised:

1. liitumine Peace Child Internationali projektide ja programmidega

a. ühiste seisukohtade väljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tõhustatud infoliikumise kaudu;

b. toimiva süsteemi loomine info kogumiseks ja analüüsimiseks laste olukorrast.

2. Noorsootöö ja laste ning noorte kaasamine

a. spetsialistide koolitus;

b. avalikkusele suunatud selgitustöö;

c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine.

a. toimiva mehhanismi loomine laste ja noorte arvamuse väljaselgitamiseks ja laste ning noorte kaasamiseks oma tegevuse kavandamisse;

b. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku kasvatuspraktika tõhustamisele koostöö edendamine laste-

ja noorteorganisatsioonidega.

3. sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal

a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega;

b. liitumine koostööpartneri Peace Child Internationali algatuste ja projektidega;

4. organisatsiooni pideva arengu tagamine

a. liikmete jõustamine /noorsootöö kandepinna laiendamine - piirkondades liikmete kaasamine, koolitamine;

b. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus ja/või huvi on panustada lapse- ja noortesõbralikuma

ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste liitudega, MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega Lätis, Soomes, Rootsis.

Osalemine EU koostöövõrgustikes);

c. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine (Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine,

Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise süsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, suhtekorraldusstrateegia,

imago kujundus).

MTÜ Peace Child Eesti liikmeskonda kuulub 289 füüsilist isikut üle Eesti.

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine, igapäevane organisatsioonitöö ja tegevuste

juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud projektides püstitatud eesmärkide saavutamisega).

2017 aastal oli MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks Anton Reingoldt, bürootöötajate koosseisus Anton Reingoldt ja Angelina

Pinnonen ning töötajad/vabatahtlikud projektide/ürituste juures olid Vassili Golikov, Polina Matvejenkova, Alina Zahharova ja Eigo Varemäe.
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TEGEVUSARUANNE 2016

1. "Co-management 2017 Virumaa - peale haldusreformi“

Projekti eesmärgiks oli edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma ja osalema

omavalitsuste tegevuses ning tutvustada noortele nende võimalusi ja vastutusi seoses just jõustunud seadusega, millega langetatakse

hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse

§ 156 lõike 2 muudatusele.

Projekti „Co-Management“ raames viidi läbi 10 kodanikuhariduse seminari eesti ja vene keeles, 3 dialoogisessiooni kohalike omavalitsuste

esindajatega (linnapea, abilinnapea, linnavalitsuste ametnikud). Kõige suurem ja märkamisväärseim üritus oli V Ida-Virumaa Noortefoorum 2017

"Co-management: teel koostöö poole" mis tõi kokku 182 inimest. Noorte osalus oli traditsiooniliselt aktiivne ning käidi välja palju häid

ettepanekuid ja mõtteid, mida saaks tulevikus arutleda ja võimalusel ka ellu rakendada. Projekti raames toimus ka traditsiooniline

tunnustusüritus „Noor sädemeke“ kus Sillamäe Lastekaitse Ühing koos oma partneritega tunnustavad noorte arengusse panustajaid. Seekordse

konkursi peamisteks märksõnadeks olid innovatiivsus ja noorte algatuste toetamine.

Iga osaleja sai kodanikuhariduse seminaride, dialoogisessiooni ja foorumi lõpus ka allkirjastatud osalemise sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud

teemad ja nende maht.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Viisime mõned kodanikuhariduse seminarid teistesse kohtadesse kui algselt planeeritud (Rakvere asemel korraldasime Tapas) ja toimus

ajakavalisi muudatusi, aga muidu oli projekti elluviimine sujuv.

Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:

• 10 Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid

• 3 Dialoogi sessiooni (Narvas, Jõhvis ja Lünanuse vallas)

• V traditsiooniline Ida-Virumaa Noortefoorum 2017

• Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2017 (aasta noortetegu, noorsootöötaja ja noorte arengutoetaja).

• Uuring "Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi elurakendamist Ida- ja Lääne-Virus".

MITTEFORMAALSED KODANIKUHARIDUSE SEMINARID

Kodanikuhariduse seminaridel oli paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon. Kodanikuhariduse seminaridel jagati teoreetilist

informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse ja tegevuse kohta ning viidi läbi rollimängul põhinevad harjutused, tutvustati "Co-management"

metoodikat noortele ja osalenud õpetajatele/noorsootöötajatele, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad

hiljem igapäevaelus kasuks, arvestades et 2017 a. noored osalesid kohaliku omavalitsuste valimistel ning kodanikuhariduse roll õpilaste

kodanikuühiskonnaga lõimumisel ja nende silmaringi avardamisel suurenes veelgi. Noored valmistasid ette ka oma ettepanekud kohalikuelu

parendamiseks, ning hiljem läbi mängu püüdsid need ideid ellu rakendada ja teostada "simuleerides valla/linnavolikogu istungit".

Kodanikuharidus edendab ka ettevõtlikust ning kriitlist mõtlemisviisi. Seminari eesmärgiks oli tõsta teadlikkust nende võimalustest, anda lisa

teadmisi ja oskusi ning kaasata neid toimuvasse protsessi (kohalikul ja regionaalsel tasemel). Seminaride raames kaasasime vajalikke eksperte

ja koostööpartnereid noortevabaühendusest, kohalikest omavalitsusest/volikogudest ja mujalt. Paljud noored tõid oma tagasisides välja, et on

seminaride tulemusena avardanud oma mõttemaailma, et olla aktiivsemad ja võtta vastutust oma kogukonna elu korraldamise eest ja olla valmis

pakkuma ja teostama paremaid lahendusi ise, koostöös partneritega.

Kodanikuhariduse seminarid käsitlesid kõiki planeeritud alateemasid:

• Co-managementi ja noorte ja KOVi koostöö mõisteid.

• Co-managementi teooria ja praktika

• Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

• Noortele tutvustati kogumik "Co-management: Teel koostöö poole"

• Kohalikud algatused ja koostöö võimalused

• Noorte osalemine KOVi valimistel 2017a.

• Noorte ja noorteorganisatsioonide algatused

Kodanikuhariduse seminarid toimusid järgmiselt:

1. Seminar - Narva Soldina Gümnaasiumis, 14.09.17 osales 40 inimest

2. Seminar - Tartu Ülikooli Narva Kolledž 20.09.16 ja Narva Keeltelütseum 15.09.16, kokku osales 82 inimest.

3. Seminar - Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäel Kannuka kool 06.09.17, kokku osales 42 inimest.
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4. Seminar - Jõhvi Vene Põhikool 18.09.17 ja Jõhvi Gümnaasium 19.09.17, kokku osales 75 inimest.

5. Seminar - Kiviõli Vene Kool 12.09.17 osales 46 inimest

6. Seminar - Iisaku Gümnaasiumis, 05.10.16, osales 36 inimest.

7. Seminar - Kohtla-Järve Maleva Põhikool 12.09.17 ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus Jõhvis 11.09.17, osales 61 inimest

8. Seminar - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool 12.09.17, osales 32 inimest

9. Seminar - Narva-Jõesuu Põhikool 13.09.17, osales 22 inimest

10. Seminar - Tapa Vene Põhikool 17.10.17 , osales 28 inimest

Kokku kodanikuhariduse seminaridest võttis osa 464 inimest.

DIALOOGI SESSIOONID

Dialoogisessonide eesmärgiks oli tuua kohaliku omavalitsuse esindajad noortele lähemale ja anda noortele võimalus esitada küsimusi ja

avaldada arvamust kohaliku omavalitsuse töö ja tegevuste kohta ning edendada dialoogi traditsiooni, et kohaliku omavalitsuse esindajad

näeksid noori ja noorteühendusi kui võrdväärseid partnereid kelle arvamusega peab arvestama ja kellega peaks rohkem koostööd teha. Kokku

viidi läbi 3 dialoogisessiooni, kuhu oli kutsutud mitmete koolide/ noorteorganisatsioonide noored ja noortepoliitikaga tegelevad eksperdid ja

kohaliku omavalitsuse (võimu) esindajad.

Noortel oli võimalus tutvuda KOVi tööga, ning läbi lühike simulatsioonimäng, pidada kohalikuomavalitsuse/ või volikogu istungit kaasates

reaalseid poliitikuid/ ametnikke (s.h. ka linnapea), ettevõtjaid ja ka meedia esindajaid. Dialoogi sessioonil viisime läbi ka fokusseeritud

paneeldiskussiooni (KOVi esindajaga) koostöövõimaluste ja olulisemate noori puudutavate teemade (murede) ümber, nagu hariduse

rahastamine, vaba aja võimalused, noorte kaasatus poliitikas, noorte tööpuudus ja teised. Ning KOVi esindajal oli võimalus anda praktilisi

nõuandeid noortele kohaliku omavalitsuse toimimisest. Eriti suure tähelepanu all oli toimuv haldusreform ning arutleti põhjalikult kuidas ja kas

haldusreform mõjutab noorte muresid ning mida saaks teha paremaks.

Dialoogisessioonid toimusid Narvas, Jõhvis ja Kiviõlis

• Jõhvi Dialoogisessioon toimus 13.11.2016 Jõhvi Vene Põhikoolis ning 10.11.16 Jõhvi Gümnaasiumis ning kokku osales 95 inimest.

• Kiviõli dialoogisessioon toimus 04.11.2016 Kiviõli Vene Koolis

• Narva dialoogisessioon toimus 03.11.2017 Narva Soldina Gümnaasium

Kokku dialoogisessioonidest võttis osa 277 inimest

IDA-VIRUMAA NOORTEFOORUM

V Ida-Virumaa Noortefoorumil 2017 “Co-management: teel koostöö poole” toimus reedel, 24. novembril kell 11.00 – 16.30 Tartu

Ülikooli Narva Kolledžis. Kokku noortefoorumil osales 182 inimest.

Ida-Virumaa Noortefoorum oli mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna

edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma

kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Arutleda koos

kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel.

Foorumi programm oli jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustasid temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide

poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt oli võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele järgnevalt toimus laiema

huvigruppide ringiga paneeldiskussioon ning päeva lõpetasid praktilised töötoad eksperdist juhendajaga, kus oli võimalik väiksemas ringis

spetsiifilisemat lahata ühte konkreetset teemat koos teiste osalejatega. Programmi erikülaline – Vassili Golikov, kodanikuühiskonna aktivist,

noorte huvide kaitsja, ning Sillamäe LÜ programmide juht ning noortefoorumi pikaajaline eestvedaja. Foorumi lõpus toimus

tunnustamiskonkursi "Sädemeke" võitjate tunnustamine.

Foorumi esimesest osast võtsid osa järgmised eksperdid:

• Kristjan Tedremaa, Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees - ettekandega "Noored ja kohaliku omavalitsus peale haldusreformi: noorte

väljakutsed ja võimalused"

• Anton Pratkunas, Narva Linnavolikogu Liige, kodanikuühiskonna aktivist - ettekandega "Miks ma käisin valimas ja kuidas see muutab minu

keskonda?"

 



6

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Paneeldiskussioon

Teemal: Kas noorte häält on kuulda ühiskondlikult olulistel teemadel? (haridus ja vabaaeg, noorte kaasatus ja poliitika, noorte ettevõtlikkus ja

tööotsing)

Oma mõtteid jagasid ja vastasid noorte küsimustele järgmised eksperdid/asutuste esindajad:

• Karl Sprenk, Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik ("Noored valimisvalvurid")

• Dmitri Dmitrijev, Lüganuse vallavolikogu ja Riigikogu liige

• Dan Tõnus, SEV, Changemakers Academy kaasvedaja

• Jelena Krivodonova, Kohtla-Järve noortekeskuse noorsootöötaja

• Jelena Kulpina, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

Foorumi viimane osa (töötoad) toimusid järgmiste ekspertide juhtimisel:

1.(Kultuuridevaheline dialoog) Multikultuurne ühiskond – tema võimalused ja väljakutsed? – Eduard Odinets, Kultuuriministeerium

2. (Kodanikuharidus) Noored poliitikas: täna otsustan mina! (Noorte muutuv roll KOVis ning noorte huvikaitse) – Anton Pratkunas, Narva

Linnavolikogu liige; Dmitri Dmitrijev, Riigikogu liige/ Lüganuse Lüganuse vallavolikogu liige.

3. (Ettevõtlikkus ja Töö) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine ning tööotsing – Jelena Kulpina, Ida-Virumaa Rajaleidja keskus;

Dan Tõnus, SEV, Changemakers Academy kaasvedaja

4. (Praktiline töötuba) Noored kui kodanikuühiskonna eestvedajad – minu esimene kogemus. - Elizaveta Cheremisina ja Eigo Varemäe,

noorteühendus Peace Child Eesti, Sillamäe Lastekaitse Ühing noorsootöötaja Stepan Bondarenko.

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti foorumi lõpus. Töötubades kaardistati 5 probleemi ja 5 lahendust, mõned arutlesid

kuidas luua liidrite kooli, ettevõtlikkuse arendamist läbi KOVi toetuse, mitmekesisuse teemal arutleti kuidas kommunikatsiooni oskused ja

usaldusväärus saaks parendada teine teise mõistmist ja koostöövõimet ning noored tegid ka muid praktilisi ettepanekuid. Töötubade tulemusi

võeti arvesse ka tuleviku foorumi kava koostamisel.

UURING ("Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi elurakendamist Ida- ja Lääne-Virus")

Uuringu eesmärgid:

• Kaardistada ja selgeks teha kuidas noorte osaluse toetatakse ja noori kaasatakse otsustusprotsessidesse peale haldusreformi

ellurakendamist Ida- ja Lääne-Virus"

• Kas noored on rahul oma osalusega kogukonna elus ning kuidas neid kaasatakse otsustusprotsessidesse.

Uuring oli teostatud kogu projekti jooksul paralleelselt õppeseminaride ja ka dialoogisessioonidega ning ka eraldi e-küsitluse kaudu n.n. noorte

eluviisist (aktiivsest, neutraalsest või pigem passiivsest) - nende teadmistest ja võimalustest, mis noortel hetkel olemas, nende kaasamisest

kohaliku omavalitsuse tegevusse ja sotsiaalse-poliitilise elu kujundamisse. Lisaks oleme teinud analüüsi kohalike noortekogude tegevustest ning

noortekeskuste atraktiivsusest (teenustest), kuidas need asutused/algatused panustavad noorte osaluse ja otsustusprotsessidesse kaasatusse.

Oleme küsinud noorte arvamust - kuidas haldusreform mõjutas nende elu, muutused, mis toimuvad kohalikul tasemel ning kas kohalik

omavalitsus arvestab noorte huvidega, ning missugusel viisil. Koostatud küsimustik oli jagatud kõikidele noortele ning avalikustatud

elektrooniliselt vastamiseks. Kokku vastas 988 inimest.

Uurimuse tulemused näitasid järgmisi olulisi aspekte:

Noored vajavad eriprogrammi (kooli välist), mis toetaks nende oskuste ja teadmiste arengut (soovitavalt praktilise) kommunikatsiooni

valdkonnas, huvikaitse edendamises, sotsiaalsete ja kultuuridevaheliste kompetentsuste arendamisel. Küsitlusele vastajad mainisid, et hetkel

noortel puudub selgem pilt, mis toimub kohalikus omavalitsuses, neil puudub tihti seetõttu ka huvi poliitikaga tegelemiseks ning ka

usaldusväärsus ja austus võimu kui ka poliitilise kultuuri vastu, aga nähtav on ka, et kui noortel oleks vajalikud kommunikatsiooni oskused ja

võimalused kaasa lüüa erinevates võrgustikutes, siis sellega kaasneks ka suurem huvi ühiskondliku poliitiliste väärtuste ja teemade järgi, et oma

edaspidises elus saada osaluse võimalust erinevatest sotsiaal - poliitilistes kodanikualgatustes.

Uuringu teostajad:

Uuringu pandi kokku koostöös KOVi esindajatega, noorteühenduse Peace Child Eestiga ning Tallinina Ülikooli noorsootöö tudengitega

kaasatest ka eksperte. Uuring oli teostatud Vassili Golikovi kaasjuhtimisel (Euroakadeemia õppejõud, Tallinna Ülikooli vilistlane, magistrikraad

poliitikateadustes).

PROJEKTI VÄLJUNDID:
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Kogu otsene osalejate arv 923 inimest

• 10 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminarid (2 Narvas, 1 Jõhvis, 1 Iisakus, 1Kiviõlis, 2 Kohtla-Järvel, 1 Sillamäel, 1 Narva-Jõesuus, ning 1

Tapas), kokku 464 osalejat

• 3 Dialoogisessiooni (Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel), kokku 277 inimest

• Ida-Virumaa Noortefoorum kust võttis osa 182 osalejat

• 4 co-managemendi koostööstrateegiate ellurakendamisplaani (meetmed/tegevused oli arutletud ning esialgselt kooskõlastatud KOVidega

-Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli (Lüganuse valla) jaoks). - kokku dokumentide valmistamisel osales üle 100 noore ja eksperdi.

• Tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2017 tunnustas 11 laureaati ja 4 kandidaati tänukirjaga.

• Uuring "Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi ellu rakendamist Ida- ja Lääne-Virus" - uuringust

võttis osa 986 osalejat/küsitletut.

Meedia kajastus ja tuleviku plaanid

Projekti meeskond on teinud ka sotsiaalmeedias ning raadio 4 väikse tutvustava kampaania projektist. Info asub foorumi veebilehel:

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2017/

Meedialinke:

• "Ida-Virumaa Noortefoorum (vene keeleS)" Raadio 4 - https://r4.err.ee/v/b5cef0b3-694f-4ff4-a502-0c7644edc1d3

• "Noortefoorum keskendub koostööl" Põhjarannik, nr. 194, 22 november 2017

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------

• "Noortefoorumi fookuses on koostöö" Põhjarannik (vene keeles), nr. 194, 22 november 2017 -

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=severnojepob20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------

Peace Child Eesti plaanib 2018a. jätkuvalt teostada koostöös Sillamäe LÜga Co-managment programmi ning pakkuda noortele talvel-kevadel

uuendatud versiooni, mis keskenduks siis noorte huvikaitsele ning ühendaks Põhja Eesti noori (Ida-, Lääne Virumaalt ning Tallinna/Harjumaa)

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

2. Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad Harjumaa piirkonnas

Projekti alustatis 2017 a. oktoobrikuus, kui põhitegevused toimusid 2018a. Projekti raames viidi läbi koolituste seeria eesmärgiga anda

osalejatele ülevaade kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi

ning demonstreerida kodanikuühiskonna praktilist väärtust ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise olulisest osast,

milleks oli kodaniku aktiivsus, kodaniku kaasatus ning projektikirjutamine ja – juhtimine. Selle projekti lisand väärtusena oli tugevamalt

integreerida venekeelsete üldhariruskoolide noori Eesti kodanikuühiskonda ning luua ka noorte vahel (eesti ja vene keelsetel) ühised sidemed.

Projekti lõpuks osalejad andsid tagasisidet. Kogutud andmed näitasid, et noored said palju innustust ja uut informatsiooni, mida enamus

kavatseb rakendada lähitulevikus ning edasi areneda selles suunas.

Venekeelsed noored Tallinna koolidest rõhutasid, et projekti jooksul neil tekkis lisamotivatsioon õppida eesti keelt ja otsida rohkem võimalusi

suhelda eesti keeles selle keele kõnelejatega (oma vanuse gruppist), sest et noored avastasid, et neil on olemas oma raskusi enese

väljendamisega eesti keeles ja see võib negatiivselt mõjutada nende tulevikku (näiteks ülikoolis) kui ka ühiskonna sidemisega ning oma

kaaslastega suhtlemisel. Need muresid noored mainisid, soovivad parandada läbi koostöö, uute teadmise saamise ja kogemuste vahetamise.

Iga osaleja sai koolitusseeria läbides ka koolitus materjalid ning sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht.

Samuti võib olulise tulemusena välja tuua selle, et meie organisatsioon ja koostööpartnerid läbi konkurssi kaasati kõige aktiivsemat ja

sihikindlat 10 noort saada praktikat ning võta osa suures koostööprojektis vabatahtlikena („Märka inimeses imet“ ehk Noortemuusikal

Aelita 2.0), mis oli nende jaoks täielikult uus ja praktiline kogemus, ja koht oma kogemuste ja oskute elurakendamiseks, mida noored kavatsesid

mainida oma CV-s. Projektis kaasasime noori järgmistest koolidest: Tallinna Kesklinna Gümnaasiumist, Tallinna Ehte Humanitaargümnaasiumist

ja Kose Gümnaasiumist ning lisaks neile hiljem avaldasid oma soovi liituda ka Tallinna Juudi Kooli noored ning mõningad Euroakadeemia

tudengid, kelle jaoks olid käsitletud need projekti teemasid, mis pakkusid neile huvi. Projekti raames Ehte Gümnaasiumi õpilastele ning Tallinna

Kesklinna Gümnaasiumi, Kose Gümnaasiumi, Tallinna Juudi Kooli õpilastele ning Eurakadeemia tudengitele oli korraldatud 23.02.2018

erikohtumine, tipptasemel ekspertiga: Hr. Hatem Atallah, Anna Lindh Foundation direktoriga/endise Tuneesia suursaadikuga, kus noortele

tutvustati kodanikuühiskonna arengu ja koostöö tähtsus rahvusvahelisel tasemel ning diplomaati elukutsel. Samuti peame tähtsaks projekti

osaks 22.02.18 toimunud "Noorte arutelu ja oskuste päev" Nordea Kontserdimajas (koostöös SSCW, Rajaleidaja, Töötukassa jt), mille raames

pidasime väitlusturniir eesti, vene ja inglise keeles.

3. Sooline Võimestamine noorteprogramm

Projekt „Sooline Võimestamine noorteprogramm“ oli noortele suunatud projekt, mis käsitles eelkõige soorolle ja soostereotüüpe,

seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii otsustusprotsessis, töövõimalustes, peremudelites ja teistes olulistes küsimustes

ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse. Projekt koosnes interaktiivsetest hariduslikest tegevustest, viidi läbi

infokampaania ja koolitused kohalikes koolides ning projekti peaüritusena oli lõplik noortekonvernets Tallinnas.

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2017/
https://r4.err.ee/v/b5cef0b3-694f-4ff4-a502-0c7644edc1d3
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=severnojepob20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
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Koolituste seeria koosnes 10st kahekordsest koolitustest ja kogu koolitusseeriast võttis osa üle 876 inimest. Koolituste seeriat viisid läbi

koolitajad Peace Child Eestist, ENUT, Inimõiguste Keskusest ja teised, kellel on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolise

võrdõiguliku ja võrdsekohtlemise teemades. Koolitused viidi läbi Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virus, erinevates haridusasutustes ning kaasatud

olid ka erinevate noorteorganisatsioonide/vabaühenduste esindajad. Koolituse sisu sisaldas nii teoreetilist kui ka praktilist tegevust ning põhines

3R (representation, resources, realia) meetodil, kasutati ka tutvustavaid videoid ja veebilehti (http://stereotyyp.ee/) ja teisi interaktiivseid

meetodeid, ning kaasasti mõlema soo esindajaid võrdselt. Pakuti soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi mis andsid noortele

võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid nii eesti kui vene keeles.

Projekti lõplik üritus oli juba traditsiooniline noortekonverents "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni" - ideede konstruktiivseks

vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Konverentsist võtsid osa nii eesti keelsed noored (Tallinnast, Tartust, ja

Ida-Virust) kui ka vene keelsete koolide õpilased Tallinnast ja Ida-Virust ja eksperdid /huvitundjad (esmajärjekorras need kes iga päevaliselt

tegelevad soolise võrdõiguslikkuse teemade edendamisega ning hariduse valdkonna eksperdid). Kokku osales 104 nimest, nende hulgas on 40

meest ja 64 naist. Ka noored mehed tunnevad huvi ja mõtlevad kaasa.

Lisa tegevustena oli tehtud ka mini infokampaania soolise võrdõiguslikkuse muredest ja vajalikkusest nii raadiol, mille raames levitati ka

erinevaid trükimaterjale ja plakateid ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendavaid materjale projektist, seal hulgas ka

Mitmekesisuse päeva tutvustavaid materjale ja brošüüre palgalõhest, kui ka sotsiaalmeedias, kus enamusti noored saavad tänapäeval peamiselt

infot.

Koolitused toimusid järgmistes koolides:

IDA-VIRUMAA

• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (15.03, 5.04, 19.04)

• Kiviõli Vene Kool (01.03 ja 16.04)

• Narva Soldina Gümnaasiumis, (07.03 ja 4.04)

• Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool (27.03 ja 27.04)

• Iisaku Gümnaasium ( 6.03 ja 28.03 )

• Jõhvi Vene Põhikool (13.04 ja 26.04)

• Maidla Põhikool (10.03 ja 28.04)

lisaks neile ka Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva Keelte Lütseum ning ka Ida-Virumaa erinevad vabaühendused.

HARJUMAA

• Tallinna Õismäe Vene Lütseum (14.03. ja 2.05)

• Tallinna Lasnamäe Vene Lütseum (11.04 ja 2.05)

• Tallinna Pae Gümnaasium (10.04 ja 27.04 )

• Kose Gümnaasium (16.03 ja 06.04)

• Euroakadeemia (17.03 ja 20.04)

Projekti partnerid ja kaaskorraldajad: Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA, Sotsiaalministeerium, Soolise Võrdõiguslikkuse Volinik, SA

Inimõiguste Keskus ning Peace Child Eesti.

Noortekonverents (Tallinnas) - Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Peace Child Eesti korraldasid 19. mail konverentsi “Tee soolise

võrdõiguslikkuse ja võrdsekohtlemiseni", mis toimus Tallinnas Tallink Conference & Spa Hotelis (Sadama 11a) kell 10.00 - 17.00.

Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses

kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja

–stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise

alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium, Tallinna Spordi ja Noorsooamet ning Tallink Hotels.

4. Muusikal " Aelita 2.0 ehk Märka inimeses imet" (2017-2018)

Suur projekt "Märka inimeses imet" sisaldas erinevate rahastajate poolt kaasrahastatud väiksemaid projektide ning, et ühtlustada

teksti selle suure projekti kohta toome kõik seotud väiksemad projektid ühe suure sektsiooni alla mille nimeks jääb "Märka inimeses

imet" või noortemuusikal "Aelita 2.0". Selle projekti eesmärgiks oli luua Eesti tulevikuvisiooni käsitlev haridus - ja kultuuriüritus tuues kokku

erineva taustaga, erinevatest kohtadest, erinevast rahvusest lapsi ja noori, et luua võimalusi koostööks ja ühiselt leida lahendusi riigi tulevikku

mõjutavatele probleemidele nagu kõigi ühiskonnaliikmete võrdne osalus ja kaasatus ühiskonna tähtsate küsimuste otsustusprotsessidesse,

salliv suhtumine erinevustesse ja kultuuridevaheline dialoogi läbi kultuuride ja hariduse arendamise ning ka teaduse populariseerimine ning

noorteosaluse suurendamine. Noori julgustati olema ja loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust Eesti ühiskonnas valitsevate probleemide

kohta, aga ka olema sallivad teiste inimeste ja rahvusgruppide sõnaõiguse suhtes.
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Projekti peaürituse, muusikali “Märka inimeses imet” loomisesse on kaasatud Eestis elavad lapsed ja noored (nii eesti kui vene keeles) ning

neile abiks ka spetsialistid (erinevatest kultuuri ja haridusasutustest: n.n. Teater Vanemuine, Tallinna Georg Otsa Muusikakool, erinevad tantsu-

ja huvikoolid jne), amatöörid, huvitundjad ja kõik see on pühendatud ja kingiks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Muusikali loomisprotsess toimus läbi multikultuurse ürituste seeria, mis hõlmas kontsert-võistlusi osalejate valikuks, aruteluseeriat hariduse,

kultuuridevahelise suhtlemise ja lõimumise tuleviku üle Eestis, et tutvustada kultuure, ja populariseerida erinevaid noorte võimalusi

(kutseharidust, kõrgharidust) ning edendada lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning teineteisemõistmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui

multikultuursesse ühiskonda.

Projekti sihtrühmaks on 14 - 26 aastased noored ja kaasatud on ka täiskasvanud inimesed (eesti ja vene keelt kõnelevad noored ning ka

muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Kaasatud on võimalikult lai hulk noori suurtest ja väiksetest

linnadest/valdadest, küladest, vähemusrahvuste seltse ja vähemusrahvuste kultuuriväljundeid (koore, näitemänguseltse, kunstiringe,

audiovisuaalkunsti esindajaid, lauljaid, muusikuid, amatööre, jne). Projekt lõppes ametlikult 2018 alguses, aga juba 2017 lõpus võis välja tuua, et

otseselt osales projektis üle 1086 inimese, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja aruteludel ning

meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasati Üle Eesti, aga ikka põhiliselt 4 suurest piirkonnast Virumaa (Ida), Tartumaa (Lõuna),

Pärnumaa (kaasa arvatud Saared ja Läänemaa) ja Harjumaa (Harju vallavalitsused ja Kesk-Eesti piirkond). Kaudne kasusaajate arv on

üle 10 000 inimest.

Projekti "Märka inimeses imet" raames oli loodud interdistsiplinaarsena (põimides omavahel haridus, kultuur ja sotsiaal valdkonnad),

haarates erinevaid inimesi erinevatelt kunstialadelt, nii kirjanikke, näitlejaid, lavastajaid, kunstnikke, amatööre, noori loov inimesi, kui ka

haridusealadelt õpetajad, kooli õpilasi, tudengeid, noorsootöötajaid kui teisi. Projektist sai Eesti hariduse ja kultuurialase koostöö põhivedajaid –

ületades barjääre, edendades mobiilsust kultuuri, hariduse ja noorsoosektoris, luues sidemeid Eesti erinevate kogukondade vahel ja julgustades

hariduse, kunsti ja kultuuri tsirkulatsiooni. Kokku toimus 4 casting-kontserti, Noortemuusikali "Aelita 2.0" esilavastus ning hariduslikud seminarid

(6 tükki), projekti lõpuks valmis õppejuhend õpetajate ja noorsootöötajate jaoks ning toimus ka tunnustamis üritus.

Muusikali põhi teemad:

- Mitmekesisus ühiskonnas

- Väärtused ja õigused

- Koostöö ja osalus/ kaasatus

- Teaduse populariseerimisele

- Kultuuridevaheline dialoog ja keele väärtustamine

- Eesti Vabariigi ja noorte tulevik (hariduse ja töövaldkonnas)

- Teineteist mõistmist

- Võrdne kohtlemine

- EV100

Sihtgrupid: 14-26 aastaste noorte seas on suurenenud teadlikkus kultuuridevahelise ja põlvkondade vahelise dialoogist, noored saavad uued

oskused ja teadmised hariduse ja kultuuri valdkonnas, suurendavad oma loovust ja ettevõtlikust, pakkuvad uued algatused ning läbi selle

tekkivad uued võrgustikud ja koostöövorme, lisaks sellele projekt panustab ka lõimumis protsessile ja inspireeriv noori panustama ja osaleda

omavalituses tegevuses. Otsene mõju 2367 noort, kes osalevad projekti tegevustes.

Organisatsioonid, kellega on tehtud koostööd projekti läbiviimise käigus (arvestades, et Peace Child Eesti oli pea

kaaskorraldaja/teenuse pakkuja):

Loovpartnerid: Tartu Vanemuine Teater, Teadusteater "Kolm Põrsakest", Tallinna Georg Otsa Muusikakool, Sound Music kitarristuudio Tallinna

Lindakivi Kultuurikeskusest, Tantsustuudio Shate, MTÜ Dance Box Studio, MTÜ Columbiana, Narva Sümfooniaorkester, Grimmi Kool, Tallinna

Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut jt.

Äripartnerid: Jõhvi Kontserdimaja, Nokia Kontserdimaja, Tallink Grupp.

Info ja meedia toetajad: EV100 meeskond, Töötukassa, Rajaleidja, Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste

Ühendust, EMSL, Postimees, Delfi, ERR portaalid, ETV+, Raadio 4, Kuku raadio, Terevisiooni saade ETVs, ajaleht Põhjarannik, ajakiri "Kodu ja

pere", Lastekaitse Liidu "Märka Last" ajakiri, Facebook, Solariskeskus, www.teater.ee, kultuur.info, jt.

Hariduslikud asutused: Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooi Narva kolledž, Tallnina Ülikool, Tallinn Tehnika Ülikool, Euroakadeemia, Eesti koolide

võrgustik.

Toetajad: Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Tallinna Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus ja Narva Linnavalitsus, SEB

Heategevusfond.

Rahastajad: EV100, Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus-ja teadusministeerium, Kultuurkapital ja

Kodanikuühiskonna Sihtasutus.

Püsitatud eesmärgi saavutamisega oleme väga rahule jäänud. Positiivset mõju näitab projektis osalenud noorte arv ja ka see, et noored olid 

pärit erinevatest piirkondades. Positiivne muutus, et noored said rohkem avatud, sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad. Noored: "Oli elav ja
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lõbus; oli sisukas ja mitmekesine". Noored mainisid oma tagasisidedes, et nad on väga rahul tehtud tööga ning eriti tänasid kogu

loovmeeskonda, kaasatud eskperdid ning projekti toetajaid.

Projekti elluviimine:

Projekti tegevused olid jägatud viie osa vahel:

1. Meediakampaania (Meediakajastus ja maakondlik reklaamikampaania) ja osatäitjate tunnustamine ehk. Laiema üldsuse kaasamiseks

projekti ja ühiskondliku taseme saavutamiseks. (veebileht www.muusikal.sscw.ee ja reklaamkampaania).

Meediakampaania info oli levitatud erinevate võrgutikute kaudu seal hulgas ka IVEK, EMSLi, ANK, Lastekaitse Liidu, Tallinna Spordi ja

Noorsooameti, meie ametlike koostööpartnerite kaudu: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, Shate Tantsukool, teadusteater "Kolm

Põrsakest", Teater "Vanemuine", Tallink Hotels jt, meie koolide võrgustiku, SSCW uudiskirja saajate (üle 10.000 inimest) ja palju muud. Lisaks

sellele ametlikult oleme promonud projekti tegevused ja pea väljundid läbi ametliku meedia (ajalehed, TV, Raadio ja veebiportaalid):

Põhjarannik, Pere ja Kodu, Lastekaitse Liidu ajakiri "Märka Last", Ajakiri "Pere ja Kodu", Postimees, Delfi, ERRi uudiste portaal, KUKU raadio,

Raadio 4, ETV+ saadetes, Tallinna TV, www.kultuur.info, EV100 veebilehel, www.teater.ee jt. Solarise kaubanduskeskuses välisekraanides,

sise raadio ning Nordea kontserdimaja ja Piletilevi veebilehel.

2. Seminarid, tutvustavad üritused ning diskussioonid erinevates koolides ja noorteorganisatsioonides, mille kaudu leidsime lisaks ka

lauljad, näitlejad kui ka neid kes soovisid kaasa lüüa lavastamisel ja stsenaariumi kirjutamisel ning avalikus arutelus. Kokku korraldati 6

seminari kus võttis osa 325 inimest koos projekti meeskonnaga. Seminari sarja nimeks panime "Noorte ja Eesti Vabariigi tulevik – meie

2100. aastal", ning osalejate seas olid nii eesti kui vene keelsed noored, ühel seminaril tegime ka erandi inimeste jaoks kelle töökeel oli inglise.

Seminarid /arutelud toimusid:

• Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis 13. Oktoober 2017

• Tartus, Tartu Aleksandr Puškini kool, 29 November 2017

• Tallinnas, Tallinna Ülikoolis 2. Detsembril 2017

• Pärnus, Strand SPA & Conference Hotel, 15. Detsember 2017

• Tallinnas, Pirita Spa Hotellis, 5. Jaanuaril 2018

• Tallinnas, Euroakadeemias, 12. Veebruaril 2018.

3. Muusikal " Märka inimeses imet" produktsioon

• Muusikali ettevalmistamine (loova ja tehnilise meeskonna töö) iga kuulised koosolekud.

Loovmeeskonna liikmed olid:

• Hariduslik ja kultuuriline ekspert: Irina Golikova

• Libreto ja laulutekstid: Loone Ots

• Lavastajad: Reeda Toots ja Kaarel Orumägi

• Muusikajuht: Siim Aimla

• Koreograaf: Natalja Šabartšina

• Kunstnik: Maarja Pabunen

• Kostüümide kuntsnik: Liisi Väljaots

• Videoinstallatsioonid: Marek Soo

• Grimm: Janika Olup

• Heli ja Valgusinstallatsioonid: Margus Jaago

• Eriefektide tiimi juhendaja: Omari Loid (Teadus teater "Kolm Põrsakest")

• Produtsent: Vassili Golikov

• ning Tehniline meeskond: Event Centre meeskond, Event Enterteiment meeskond, Sillamäe LÜ vabatahtlikud, Nordea kontserdimaja

meeskond.

• Hariduse, kultuuri ja noorsoo küsimustes kasutasime järtmiste ekspertide abi: Eduard Odinets, Maire Merioja, Kelly Grossthal, Kari Käsper,

Kristjan Tedremaa, Aarne Saluveer, Tiina Adamson, Kristina Kallas ja teised.

Üks tähtsamaid osi muusikali ettevalmistamisel oli osalejate värbamine (Kontsert-Võistlused (tantsijate, lauljate ja näitlejate jaoks) ehk

Castingute raames Jõhvis, Tartus ja Tallinnas.

• Casting kontsert "Tantsutäht" 22.09.2017 Jõhvis, Jõhvi Kontserdimajas

• Casting kontsert "Näitlejatäht" 30.10.2017 Tartus, Vanemuine Teater

• Casting kontsert "Muusikatäht" 4.11.2017 Tallinnas, Lindakivi kultuurikeskuses

• Lisa casting Georg Otsa Muusikakoolis Novembris (5.11, 11.11.2017)
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Kokku castingutes võttis osa 435 inimest.

5. Õppejuhend õpetajatele, noorsootöötajatele ning huvitundjatele noorte osalemisest, mitmekesisusest, dialoogist

kodanikuühiskonnas ja koostööst. (eesti ja vene keeles). Valmis õpetajate ja noorte koostöös, seminaride ja koostöökohtumiste ja toimetajate

koosoleku raames. 4. novembrist 2017 kuni veebruar 2018 projektimeeskond koos kaasatud noortega, ekspertidega ja asutustega

(organisatsioonidega) tegid ära suure töö õppejuhendi ettevalmistamiseks. Õppejuhendit esitleti ametlikult esilavastusel ning tehti

kättesaadavaks PDFi ja ühe trükiversiooni kujul Tallinnas. Kõik materjalid toimetatakse, tõlgitakse ja avaldatakse eesti ja vene keeles ametliku

veebilehel. Kõik muusikali materjalid (libreto, laulud, muusika, noodid, seminaride materjalid tõlgitati ja avaldati eesti ja vene keeles).

Õppejuhendi valmimisse oli kokku kaasatud 54 inimest (eksperdid, sisulised panustajad, tehniline meeskond ning toimetuse juhtkond).

6. „Aelita 2.0“ muusikali pealavastus toimus 22. Veebruaril 2018 kell 18.00 Tallinnas Nodea Kontsedimajas, Tallinnas, mis oli

pühendatud ka EV 100. Detsemberist 2017 kuni veebruar 2018 toimusid proovid (Jõhvis, Tartus ja Tallinnas) nende hulgas ka kaks peaproovi

04.02.2018 ja 21.02.2018, igast peaproovist võttis osa üle 136 inimese (lauljad, tantsijad, näitlejad, muusikud ja muu muusikali

personal) Kokku toimus 16 proovi päeva. Otseülekande videot saab vaadata siin: http://muusikal.sscw.ee/video/ . Lavastuse tagasiside nii

pealtvaatajatelt kui ka kutsutud külalistelt (suursaadikud, ministeeriumi esindajad, erinevate haridusliku, sotsiaal ja kultuuri asutustel) oli väga

positiivne.

Projekti koduleheküljel www.muusikal.sscw.ee arhiveeriti stsenaarium ja muusika ning video materjalid eesti ja vene keeles autoritasust vabalt

allalaadimiseks.

Projekti mõõdetavad tulemused:

• Korraldatud infokampaania riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

• Projekti lõpus on jätkusuutlikult töötamas muusikali veebileht, kust saab saada infot: allalaadida muusikat, libreto ning tutvuda kogu

projektiga, s.h. vaadata muusikali ametlik video salvestus.

• SLÜ võimekus on tugevdatud ja koostöövõrgustik veelgi laiem ja mitmekesisem.

• Osalejad on saanud uusi teadmisi ja oskusi kultuuridevahelisest haridusest, mitmekesisusest, lõimumisest ning erinevate huvigruppide

kogemusest, mida saavad kasutada oma igapäevatöös võta arvesse õpitud ja kogetud. Osalejad said inspiratsiooni teaduse

populariseerimisel ning edasi õppimisel.

• Osalejate vahel on tekkinud algatusi, uusi koostöö kontakte ning võrgustike.

Projekti praktilised väljundid:

• Projektist võttis otseselt osa 2367 (1086 inimest ning üle 850 pealtvaatajat + 431 noorte oskuste päeval osalejad ning 25 koostööpartnerid

erinevatest organsiatsioonidest (teaduse, hariduse, kultuuri, sotsiaal ning noorsootöö valdkonndadest).

• Meedia ja sotsiaalmeedia kampaania "Märka inimeses imet", mille kaudu jõusime üle 50 000 inimesteni

• 6 Seminari ja diskussiooni kodanikuhariduse/noorte küsimuste üle (hariduse, kultuuri valdkondadest), mille tulemusi kasutati lõpliku lavastuse

stsenaariumis kus osales 325 inimest

• Muusikali "Aelita 2.0" 1 peaproov ja esilavastus 21-22.02.2018a. (136 inimest )

• Tunnustamis üritus, et tänada projekti osalejad ja toetajad ning partnerid. ning avalik arutelu koos osatäitjatega ja huvitundjatega enne ja

peale esilavastust, et kinnistada projekti ideid. (136 inimest )

• Projekti materjalid s.h. muusikali libreto on tõlgitud kolme keelte eesti, vene ja inglise

• Projekti raames on loodud Aelita 2.0 noorte võrgustik ja facebooki grupp (kuhu kuuluvad nii projektis osavõtnud noored kui ka muusikali

osatäitjad s.h. ka professionalid)

• Trükkitud muusikali kava eesti keeles 500 tk ja lendlehed 500tk ning 400 postrid eesti ja vene keeles.

• Projekti oluline väljund on ka uhkus ühtse Eesti pärimuse üle, Eesti kui ühtse kogukonna tunde edastamine meedia ja etenduste ning

diskussioonide kaudu.

3. KOOSTÖÖ – KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL

Valdkonna üldiseks eesmärgiks on edendada nii erialast kui organisatsioonilist koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, et tagada

organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua vajalikke sidemeid käimasolevate projektide läbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks.

Koostöö põhitegevussuunad on järgnevad:

- Valitsusinstitutsioonid kohalikul ja riiklikul tasandil nagu Haridus- ja Teadusministeerium, , Kultuuriminsiteerium, Tallinna Spordi- ja

Noorsooamet ja mitmed teised.

- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, Eesti

Noorteühenduste Liit ja teised

- Haridusasutused üle Eesti - Tallinna Ehge Gümnaasum, Tallinna Kesklinna Vene Gumnaasium, Tallinna Juudi kool, Euroakadeemia, Tallinna

Ülikool ja paljud teised.

http://muusikal.sscw.ee/video/
file:///C:\Users\hp\Desktop\%20www.muusikal.sscw.ee
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- Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Reklaamikink, Nordea Kontserdimaja, Rockstar OÜ ja mitmed teised.

- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused.

- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med - vabaühendused Vahemereriikidest, koostööpartnerid laste

ja noortevabaühendused Euroopa Liidu piirkondest, Põhjamaade koostöö jt.)

5.EUROMED: Haridus ilma piirideta

Projekt toimus 4-sest septembrist 2016 kuni 4-da juulini 2017 Eestis, Lätis, Rootsis, Marokos, Tuneesias ja Egiptuses, Eesti juhtimisel.

Projekti tegevuste hulka kuulusid ettevalmistav kohtumine, kolm loovat töötuba, toimetuse kohtumine ja teised tegevused eesmärgiga

luua projekti lõpuks EUROMED: Haridus ilma piirideta käsiraamat ja veebiresurss.

Projekt lõppes Rahvusvahelise suurkonverentsiga Tallinnas 9. juunil 2017, mis kaasas Anna Lindh Foundationi juhtkonda, eksperte,

esindajaid Euroopa Komisjonist, Euroopa Nõukogust, Anna Lindh Founationist, Eesti erinevatest asutustes s.h. ka ministeeriumistest ja

vabaühendustest ning saatkondadest ja mujalt.

Projekti eesmärk oli julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et

suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada

kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik.

Spetsiifilised eesmärgid:

• Edendada kultuuridevahelist haridust kasutades Anna Lindh Foundationi poolt välja töötatud käsiraamatut inglise keelse pealkirjaga “Euro

Mediterranean Handbook on Intercultural Citizenship Education“ erinevates projekti üritustes.

• Julgustada loovust kui vahendit käsitleda efektiivselt raskeid probleeme ja arendada lahendusi neile.

• Suurendada regioonideülest kommunikatsiooni ja luua uusi informatsioonilisi/hariduslikke ressursse regioonideüleste probleemide kohta.

Projekti sihtgrupiks on noored ja eksperdid (vanuses 14-35 a) järgmistest partner riikidest: Eesti, Läti, Rootsi, Suurbritannia, Itaalia,

Morokko, Algeeria, Tuneesia ja Egiptus. Kaasatud eelkõige noored kellel oli juba kogemusi hariduses, noorsootöös ja loovates lähenemistes.

Praegu on see hetk kus Euroopa ja Vahemere regioonide omavaheline koostöö on eriti tulemuslik mõlema poole jaoks, et luua ühine pinnas, mis

on ehitatud ühistele väärtustele ja tulevikuvisioonidele. Noored mõlemast regioonist on need kellel on leidlikkust ja innovatsioonipüüdlusi, et viia

seda ellu jätkusuutlikult.

Projekti tulemused: Noored osalejad eri riikidest on saanud teadmisi ja praktikat kultuuridevahelisest haridusest, mis toetab osalejaid nende

püüdlustes rakendada oma õigusi ja vastutust ühiskonnas, suurendab nende kogukonda kuuluvustunnet, nii kohalikul kui globaalsel tasandil, ja

aitab olla mõistvam eri maailmavaadete kommete jms suhtes. Kolme loovkohtumise kaudu osalejad on saanud uusi ideid ja vahendeid, mis

aitavad kasutada loovust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja on välja töötanud võimalusi neid edasi arendada. Jätkusuutliku lahendusena

on välja töötatud uus loov kultuuridevahelise hariduse käsiraamat ja veebiressurss, mis pakuvad praktilisi juhiseid kommunikatsiooni ja

teineteisemõistmise edendamiseks Euro-Vahemere regioonides.

Projekti ametlik veebilehel:www.euromed.sscw.ee. Projektis olime ametlik partner/kaaskorraldaja, ning pojekti põhiinfo on kolmes keeles).

Projekti raames 2017 on toimunud kõik planeeritud tegevused, nende hulgas:

• II Loovkohtumine, 09-12.02.2017, Assilah, Moroccos - kust võtsid osa projekti partnerite esindajad (noored, eksperdid). Loovad töötoad

põhinevad Anna Lindh Foundationi loodud kultuuridevahelise suhtlemise käsiraamatul „Intercultural Citizenship Education Handbook“.

• III Loovkohtumine , 7-10.04.17, Sousse, Tuneesias - kust võtsid osa projekti partnerite esindajad (noored, eksperdid). Koosolekul lõpetati

käsiraamatu loomisega ning arutleti ka veebiressursi küsimusi.

• Käsiraamatu peatoimetajate ning veebiressursi administraatorite kohtumine ja eelhindamise koosolek - 28.04-01.05.17, Alexandria,

Egypt - Kõik materjalid ja metodoloogia toimetati ja kinnitati lõplikult, vajalikud parandused viidi sisse ning tehti lõplikud otsused käsiraamatu

disainimiseks ning veebiresursi viimase toimetamiseks. Kõik materjalid laaditi projekti veebilehele.

• Rahvusvaheline konverents ja hindamiskoosolek - 8-11 Juuni 2017 Tallinnas, Eestis (konverentsiga saab tutvuda eraldi teise projekti

raames mida rahastasid Anna Lindh Foundation, KÜSK, Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium ning aitasid

kaaskorraldada mitmed partnerid nende hulgas ka Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna keskus).

• Lõplik pressikonverents Sillamäel 27. juulil 2017

Projekti väljundid:

Kokku osales projektis 273 inimest 10 partnerriigist, nendest 172 sihtgrupi liiget koolitatud 3 loovkohtumise ja toimetajate koosolekute

raames. Toimunud on rahvusvaheline konverents projekti mõju tagamiseks. Käsiraamat ja elektroonne veebiressurss loodud ja kätte saadav

inglise, prantsuse ja araabia keeltes, külastajate arv tänaseks 113477 isikut. Koostöövõrgustik Põhja ja Lõuna vahel (Euro-Arabian Educational

Network) on loodud kuhu kuuluvad liikmed 10st riigist.

http://www.euromed.sscw.ee/
http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/education_handbook_pages_2_-_3_-_2017.pdf
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Rahvusvaheline konverents: EuroMed: Education without Borders.

Projekti "EuroMed: Education without Borders" raames toimunud rahvusvahelisest konverentsist kujunes loomisprotsessi käigus eraldi projekt,

mis küll vastas igati sama projekti eesmärkidele ja kaasas sama sihtgruppi kui projekt mille raames ta toimus, aga üritas saavutada veel

suuremat mõju ja haardeulatust kui algse projekti raames planeeritud, kaasates ka täiendavaid vahendeid.

Konverents sisaldas:

– Kolm peakõnet kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi ning kultuuridevahelise kodanikuhariduse ekspertide poolt. Eesmärgiks

tutvustada teemat kõikidele osalejatele (konverents on avatud ka väljaspoolt projekti tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust.

– Kahte Euro-Vahemere ülest dialoogi sessiooni. Üks kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi teemal, teine kodakondsuse ja inimõiguste

teemal. Tegemist oli paneeldiskussioonidega kust võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe

vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.

– Praktilised töögrupid. Projektil on kaks peamist väljundit EUROMED: Education Without Borders käsiraamat ja veebiressurss. Töögrupid on

jagatud eri spetsiifiliste teemade vahel, aga on lõppkokkuvõttes suunatud sellele kuidas siit punktist edasi minna. Kuidas rakendada projekti

tulemusi praktikas ja eri tingimuste korral.

Konverentsi esinejad ja eksperdid:

Konverentsi ettevalmistamist ja läbi viimist toetasid järgmised koostöö partnerid/eksperdid järgmistest asutustest: Paavo Palk (Euroopa

Komisjoni Eesti Esindus), Marju Lauristin, (Euroopa Parlamendi saadik, Tartu Ülikooli professor), Piret Hartman (Kultuuriministeerium), Irene

Käosaar (Haridus ja Teadusministeerium), Liis Tamman (Tallinna Spordi ja Noorsooamet), Agu Laius ja Evelyn Valtin (Kodanikuühiskonna

Sihtkapital), Kari Käsper (SA Eesti Inimõiguste Keskus), Kristi Ockba (MTÜ MONDO), Heidi Paabort (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)

lisaks nendele konvernetsil sisuliselt töögruppide raames panustasid Maire Merioja (SA Innove), Marianna Makarova (Integratsiooni SA) ning

välis eksperdid Miguel Silva (Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus), Suursaadik Hatem Attalah, (Anna Lindh Foundation), Mahmoud Ezzat

(Bibliotheca Alexandrina, Egiptus), Marwa Mahmoud (Mondinsieme Foundation, Itaalia), Anis Boufrikha (We love Sousse, kodanikuühenduste

võrgusti Tuneesias) ja Susanne Kallanvaara (Munkebäcksgymnasiet).

Konvernetsil võtsid osa inimesed ka teistest riikidest: Leedust, Hiinast, Pranstusmaalt, Soomest, Lätist jne. Tore oli näha, et konverentsile tulid

inimesed mitte ainult Tallinnast, vaid ka muudest piirdkondadest nt Viljandist, Tartust, Narvast.

Konverentsi tulemused

Konverentsi raames noored ja spetsialistid eri riikidest said teadmisi ja praktikat kultuuridevahelisest haridusest (arutlesid kriitlised teemade üle

mida nii Euroopas kui ka Araabia riikides arutletakse), mis toetab osalejaid nende püüdlustes rakendada oma õigusi ja vastutust ühiskonnas,

suurendab nende kogukonda kuuluvustunnet, nii kohalikul kui globaalsel tasandil, ja aitab olla mõistvam eri maailmavaadete kommete jms

suhtes..

Projekti raames:

• Osalejad said kohtuda ja oma arvamust avaldada koos otsustuste tegijatega ning huvigruppide esindajatega. Käsitleti nii olemas olevad

väljakutseid ja toimuvaid arenguid kultuuridevahelisest haridusest kui ka hariduse rolli Euroopa Liidu ja Vahemere regiooni julgeoleku

tagamisel.

• Osalejad said uusi teadmisi ja oskusi kultuuridevahelisest haridusest ning teiste riikide kogemusest, mida saavad kasutada oma

igapäevatöös.

• Osalejate vahel on algatusi, uusi koostöö kontakte ning võrgustike (Eesti- Eesti, Eesti - välismaa partnerid)

• Edendatud on teadlikkust kultuuridevahelise hariduse teemast (ja läbi see julgeoleku tähtsusest) ja praktilistest õppe- ja töö vahenditest nagu

Anna Lindh Foundationi poolt välja töötatud käsiraamat inglise keelse pealkirjaga “Euro Mediterranean Handbook on Intercultural Citizenship

Education“ ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu (koostöös partneritega) projekti EUROMED Education Without Borders raames välja töötatud

samanimeline käsiraamat (ja toetav veebiresurss www.euromeduc.com mis hakkab ühendama esmajärjekorras 10 riigist pärit

koostööpartnereid ning mille laiendamisega tehakse jätkuvat tööd).

• On tugevdatud Euroopa Liidu ja Vahemere (s.h. Lähis-Ida) regioonide vahelist haridusalast ja kultuuri koostööd ja organisatsioonide vahelist

koostöövõrgustikku (koostöövõrgustik, millele pandi alus Sillamäe Lastekaitse Ühingu eelmise projekti raames on suurenenud ja

koostööpunktid on tihenenud) ning teadlikkust toimuvast poliitikast.

Konverentsilt võttis osa 101 inimest (nende hulgas 28 välismaalt) ning 70 organsiatsiooni Konverntsi järgsel päeval 20 noort/eksperti

osalesid koostöökoosolekul, et ühiselt arutada jätkuvat koostöö plaanid ja tegevused.

Konverentsi teostamist osaliselt toetasid: Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Anna Lindh Foundation, Kodanikuühenduse Sihtkapital,

Kultuurministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Tallink Grupp ja teised.

4. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamiseks, mida saaks kasutada organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks, osales erinevatel 

koolitustel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Peace Child Eesti esindajad on aasta jooksul osalenud erinevates rahvusvahelistes

file:///C:\Users\hp\Desktop\www.euromeduc.com
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üritustes, konverentsides ja töökohtumistes, millest suurimad ja olulisimad olid järgnevad:

1. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel:

• Tallinna noorsootöö arengukava koostamise seminar 5.01.2017 Euroopa Hotellis

• "Clean World Conference" in framre of Lets do it World Campain 27.01.2017 Tallinnas 27.01.2017

• Euro-Mediterranean Living Libraries koolitus programm 19-25.01.2017 Tallinnas

• KUSKi Koostöövõrgustike lõpuseminar 21.03.2018, Tallinna Arhitektuurikeskuses

• KÜSKi infopäev, Tallinnas 24.03.2017 Euroopa Hotellis

• Peace Child International üldkogu 25.05.2017 Londonis

• Foorum „Väärtusdilemmad noorsootöös" 05.05.2017 Tallinnas

• Rahvusvaheline konverents "Kvaliteetne haridus = kestlik maailm?" 05.05.2017 Telliskivi Loomelinnakus

• EMSLi IX kaasamise kevadkool "Koostöövormid valdades ja linnades". 10.05.2017

• Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kvaliteedi "Välishindajate koolitus" 10.05.2017 Tallinnas

• Official high level discussion “Today’s children – Latvia’s next centenary" 29.05.2017, Riga Lossis

• Kohtumine Eesti kultuuriministriga Indrek Saarega "Eesti ja Vahemereriikide vaheline kultuuriline koostöö" 09.06.2017, Tallinnas

• EuroMed Education Conference 9-10 October 2017, Piran, Slovenia

• Rahvusvaheline koostöökohtumine PCIga ja partneritega 15-23.10.2017 Londonis

• "EaP Civil Society Conference 2017 - 9th Annual Assembly of the EaP Civil Society Forum" meeting, 25-27 October 2017, Tallinn, Estonia.

• 17th Informal ASEM Seminar on Human Rights: “Human Rights and Children”, 7-9 November 2017, Sofia, Bulgaria

• Rahvusvaheline konverents “Kogukonnagarantii” 09.11.2017, Tartus

• "Forum on State of Civil Society and Civic Space in Europe" 16.11.2017, Tallinnas

• Lastekaitse Liidu aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“ 24.11.2017 Tallinnas.

• KÜSKi Rahvusvahelise koostöö konverentsil 7.-8.12.2017 Tallinnas

• Tallinna noorsootöö tunnustuskonkursi "Suured teod 2017" pidulikul auhinnagala 13.12.2017

• 16th ALF Heads of Network Meeting 12-15.12.2017 in Tallinn

• "Euromed Award" Eesti Filmi muuseumis, 14.12.2017, Tallinnas.

2. Projekti meeskond on ka igakuuliselt kirjutanud projekte kohalikesse ja rahvusvahelistesse taotlusprogrammidesse ja toetanud ning

andnud partnerite esitatud projektidele kaaskirju partnerina ning vajadusel avaldanud toetust nende esitamisele erinevatesse

taotlusprogrammidesse nagu Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa

Komisjoni rahastus programmid, Anna Lindh Foundation, Põhjamaade Nõukogu ja mitmed teised.

Peace Child Eesti peamised rahastajad 2017 a. aastal olid: Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus ja

Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Anna Lindh Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tallink Grupp ning kindlasti ka palju

annetajad ja toetajad.
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Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 18 798 4

Nõuded ja ettemaksed 864 745

Kokku käibevarad 19 662 749

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 2 500 2 435

Kokku põhivarad 2 500 2 435

Kokku varad 22 162 3 184

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 1 313 1 129

Kokku lühiajalised kohustised 1 313 1 129

Kokku kohustised 1 313 1 129

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 055 2 625

Aruandeaasta tulem 18 794 -570

Kokku netovara 20 849 2 055

Kokku kohustised ja netovara 22 162 3 184
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Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 750 156

Annetused ja toetused 35 674 15 055

Tulu ettevõtlusest 15 615 11 573

Muud tulud 4 900 828

Kokku tulud 56 939 27 612

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -28 017 -19 915

Mitmesugused tegevuskulud -7 323 -6 226

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -2 500 -2 000

Muud kulud -305 -41

Kokku kulud -38 145 -28 182

Põhitegevuse tulem 18 794 -570

Aruandeaasta tulem 18 794 -570
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Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 750 156

Laekunud annetused ja toetused 35 674 15 055

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 15 615 11 573

Muud põhitegevuse tulude laekumised 4 900 828

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -35 645 -26 182

Kokku rahavood põhitegevusest 21 294 1 430

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-2 500 -2 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 500 -2 000

Kokku rahavood 18 794 -570

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 574

Raha ja raha ekvivalentide muutus 18 794 -570

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 18 798 4
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Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 2 625 2 625

Aruandeaasta tulem -570 -570

31.12.2016 2 055 2 055

Aruandeaasta tulem 18 794 18 794

31.12.2017 20 849 20 849
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Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele,

mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelmiste perioodide võrdlusandmed on viidud vastavusse uue käsitlusega. Aruandes

esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad 2016a. majandusaasta andmetega. MTÜ PEACE CHILD EESTI

arvestusvaluutaks on euro ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke, nõudmiseni

hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil. Investeerimisja

finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutus toimunud tehingud teostatakse ainult eurodes, kui kontol olemas mingi valuuta siis konverteeritakse see automaatselt eurodesse.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdsne nende nominaal- väärtusega.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või

neto realiseerimismaksumus, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- musega alates 320 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest, mis on vaja- likud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset

seisundit (remont, hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääkmaksumuses,st

soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara

amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt selle

kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised 6-15%

Masinad ja seadmed 20-30%

Muu materiaalne põhivara 30%

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Raha kontol 18 798 4

Sularaha 0 0

Kokku raha 18 798 4
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Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Tulumaks 0 0

Töötuskindlustusmakse 0 0

Kokku tööjõukulud 0 0

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 289 164

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1



Aruande digitaalallkirjad
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55602993

Mobiiltelefon +372 55506105

E-posti aadress info@peacechild-estonia.org

Veebilehe aadress www.peacechild-estonia.org


