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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 UKs, Lätis, Soomes, Rootsis 
ja Venemaal. Osalemine EL koostöövõrgustikes); 
c. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine 
(Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine, Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise süsteemi
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väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, suhtekorraldusstrateegia, imago
kujundus).

MTÜ Peace Child Eesti liikmeskonda kuulub 405 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).

2019 aastal oli MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks Anton Reingoldt,
bürootöötajate koosseisus Andry Padar, Artemi Panarin, Aleksei Petrov ja Angelina Pinnonen ning
töötajad/vabatahtlikud projektide/ürituste juures olid Vassili Golikov, Jekaterina Zahharova, Polina
Matvejenkova, Elizaveta Cheremisina ja Eigo Varemäe.

TEGEVUSARUANNE 2019

Peace Child International koostöö projektid ja programmid

Peace Child Eesti osaleb ka ema organisatsiooni tegevustes ja programmides. 2019 a. oleme
osalenud PCI peakontoris Oxfordis Üldkogul ning mitmetes koosolekutes ja kohtumistes. Üks
programmidest on Be the Change programm ja poliitika ja huvikaitse programm. Tegevused
toimusid aasta jooksul ning PCE poolt oli panus 2 programmi raames. Peace Child Eesti viis
läbirääkimised PCI ja teiste partneritega nii Eesti siseselt kui ka välismaalt erinevate fondidega, et
korraldada 2020 aastal augustikuus Maailma Noorte Kongress (World Youth Congress). Peace
Child Eestit esindas kõikes tegevustes PCI üritustel Anton Reingoldt, organisatsiooni tegevjuht.
1. Connect 2019 ja Tallinna Noorte seminar

Connect 2019 oli rahvusvaheline üritus mis korraldati selleks, et viia kokku kõrgel tasemel
unikaalne regionaalne võrgustik praktikutest, poliitikakujundajatest, MTÜdest, meediast ja
rahvusvahelistest doonoritest, eesmärgiga saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja
kulutuurisfääri kõige põletavamates küsimustes. Rahvusvaheline üritus on 4 päevane üritus mis
algas rahvusvahelise kovnerentsiga ning millele järgnes intensiivne programm töötubade,
koolituste, õppevisiitide ja jätkuprojektide paika panemisega.

Projekti eesmärgiks oli suurendada noorte ja noortega tegelevate spetsialistide oskused ja
teadmised loovmajanduses, kultuuri, noorsootööö ja hariduse teema ümber, et kujundada
efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ja kaasavat ühiskonda.

Projekti sihtrühmaks olid 17-26+ aastased noored (nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored ning
ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga ning spetsialistid. Otseselt
osales projektist 110 noort ja kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad etendusel,
Tallinna noorteseminaril, muusikalil ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored
kaasati põhiliselt Virumaalt, Tartust ja Tallinnast.

Tegevused:

14.03.2019 kell 12.00 toimus Tallinnas noorteseminar Tallink City hotelis, mille raames toimus
noorte vahel arutelud (noorte oskuste arendamisest noortevõimalustest ning takistused kohalikul ja
rahvusvahelisel tasemel) ning kaks töötuba. Lisaks sellele kolmas grupp tegeles ühise (eesti ja vene
keelse) koostöö projektiga. Esimene töötuba oli suunatud noorte vaimse tervise mõtlemisviisi
parendamisele, võimestamisele ja aktiviseerimisele). Teine töötuba arutles “Kuidas noored ja
nooroostöötaja saaksid kasutada loovmõtlemisviis ja loov meetodid oma töös paremeni, et
arendada edukat koostööd ja luua linna piirkonnas kasulikud algatused”. Seminaril osales üle 50
noort Tallinnast.
CONNECT 2019 programm Narvas

15.03.2019 Narvsas, Vaba laval toimus Rahvusvaheline konverents, mis sai hea võimaluseks
korraldada ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise
tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.
Konverentsi eesmärgiks oli saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja kulutuurisfääri
kõige põletavamates küsimustes ning arutleda seotud asutuste esindajate, spetsialistidega.
Konverentsil võtsid aktiivselt osa ka noored Tallinnast, Tartust ja Virumaalt.

https://peacechild.org/be-the-change-academy/
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Konverents sisaldas:

– Avakõned Eesti tähtsaimate külaliste ja AMATEO võrgustiku poolt

– Kolm peakõnet kodanikuühiskonna, loovmajanduse, amatöörkuntsi, noorte rollist loovuses
ning kultuuridevahelise koostöö ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatel
ja rõhutada taaskord teema olulisust.

– Kahte dialoogisessiooni. Tegemist on 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.

Konverentsil arutleti järgmised teemad:

–  Kaardistades loovmajanduse arengu väljakutseid

– Koostöö vabaühenduste (kultuur/kunst/noored), valitsusinstitutsioonide ja loovmajanduse vahel

– Luues uusi vaatenurki Euroopa kunstile ja loovmajandusele

– Mis on väljakutsed kultuurilisele koostööle Põhja-Lõuna, Ida-Lääne vahel

– Mida tähendab EL kodanike jaoks Creative Europe programm, ELi Kultuuripealinna programm

– Kui edukad ja mõjukad on võrgustikud ja sihtasutused Euroopa tasandil.

– Kuidas olla aktiivsem kodanik ning toetada kultuurielu arendamist vähem lõimunud inimestele

15.03 – 17.03.19 Noorte loovtöötoad toimusid kolmepäevase töötubade programme raames, kus
eesti (eesti ja vene keelsed) noored samas grupis aktiivselt tegelesid kolme lühietenduste
valmistamisega ning uute oskuste saamisega kutsutud professionaalide poolt.

Tööprogramm kestas 15. märtsist kuni 17. märtsini ning 17. märtsil pärastlõunal toimus töötubade
tulemuste tutvustamine. Töötubade endi kõrval noored said osa võtta inspireerivast
meelelahutusprogrammist, mis sisaldab erinevaid teatrietendusi, ja suhelda teiste CONNECT
programmi osavõtjatega. Töötoad olid suunatud noorte loovuse arendamisele, uute oskuste ja
teadmiste saamisele ning ühise koostöö algamisele noorte vahel erinevates riikidest. Noored
loovtöötubade raames õpisid juurde uusi oskusi ja teadmisi (näitlemis, esitlemis,
kommunikatsiooni, ürituse juthimise oskused jt, ning ka praktikasse viisid ellu need teadmised läbi
ühise koostöö tegevuse ehk valmistasid oma etendust). Loovtöötoad viisid kompetensed
spetsialistid kellel on suur kogemused lõimumis, haridus ja loov valdkonnas: Siim Aimla, Natalja
Varkki, Eigo Varemäe, Irina Golikova, Tin Grabnar ning kaasatud teised eksperdid.
15-17.03.19 toimusid erinevad etendused (ning 15.03.19 tähistasime eesti keele ja
kultuuripäeva). Eesti ja Rootsi etendused ansid võimalust tutvuda erinevate teatri, tantsu ja
muusika trendidega ning käsitleda programmi teemasid läbi kunsti. Programmi raames teostasime
järgmised teosed:

15.03.2019 toimus eesti keele ja kultuuripäeva tähistamine, mille raames lavastatati noorte poolt
Noortemuusikal „Aelita 2.0 ja tema sõbrad“ (eesti keeles) ning Kontsert-etendus „Eesti nüüdisteatri
ABC“.

16. ja 17.03.2019 näidati Rootsi etendus „Auschwitz nüüd ja igavesti“ (inglise keeles) ning ka
lavastus „Arst vastu tahtmist“ Narva noorte poolt ning  viimasena olid noorte loovtöötuba
tulemused ja Ballero tantsustuudio väike kontsert
 

Tulemused:

Projekti tulemused kindlasti mõjutasid positiivset osalenud noortele. Mõned indikaatorid näitasid
ürituse tulemusikust ehk osalejate arv, osavõtjad on erinevatest piirkondades. Positiivne mõju
kinnitas ka osalejate tagasiside ning võimekus ja motivatsiooni õpida ja kasutada eesti keel ja
sallivust iga päevaliselt projekti jooksul kuid ka peale projekti lõpetamist.
Seminaride raames Tallinnas noored tulid järgmiste kokkuvõttega:
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• Esimene töötuba raames noortele tutvustati põhilised mures noorte vaimse tervise valdkonnas
ning eriti mis muretseb noori. Kuidas parandada positiivsusele noorte mõtlemisviisi ning
võimestada ja aktiviseerida nende osalus ühiskonna elus. Noored arutlesid ka praktilised näided,
kus paluti leida konkreetsed lahendused pakkutud ülesannetele. Noored võtsid aktiivselt osa ja
kaasa tundsid ja küsiti palju küsimusi nii ekspertide poolt (peale seminari tulles oma muredega ja
nõu saamiseks). Tore oli tõdeda kuna palju noori oli samast koolist, võtsid ühe teema tõsiseks
kooli kiusamine (vaimne/verbaalne) ning kuidas saada sellega hakkama.

• Teine töötuba raames noored arutleti “Kuidas noored ja nooroostöötaja saaksid kasutada
loovmõtlemisviis ja loov meetodid oma töös paremeni, et arendada edukat koostööd ja luua linna
piirkonnas kasulikud algatused”. Noored pakkusid oma 3 konkreetsed algatused mida soovitati
realiseerida. Noored kinnitasid, koolis ning vabaajal noortel on tunne et nad vajavad
loovmõtlemisviisi arendamist, eriti kui küsitatakse lahendada erinevaid ülesanneid. Noored tulid
järeldusega, et arendades noorte omavahelist koostööd (Eesti + Vene keelsed jt) me panustame
ka linna piirkonna arengule ning algatame uusi algatusi mis on kasuliku nii kogukonnale, riigile
kui ka lõimumise edendamisele, kuna mõned noored ütlesid „Parem on otsene kontakt ja suhtlus
ja ühistegevus kuid mõned teoreetilised seminarid ja jutud“. 

Loovtöötuba raames noored arutlesid kultuuri ja keele arengu tähtsus, ka seda et KOV, Riik ja
ühiskond peaks soodustama lõimumist ja ühiskoostöö edendamist. Narvas, noored väljandasid suur
soov jätkata koostöö võimalused kuntsi, loovuse projektide raames, kuna selles valdkonnas
puuduvad erinevad tõkked ja läbi ühise eesmärki saavutamise ja koostöö tegemise nad saavad
paremeni teine teist mõsta, praktiseerida oma keele oskusi ja tundma paremeni oma kultuurid ja
austa oma kodumaat, meie ühis riiki Eestimaat.

Loov töötuba tulemused: Noored valmistasid oma loov lühi etendused (kasutades Eesti, vene ja ka
inglise keelt), mõned noored osalesid ka eesti keele ja kultuuripäeva tähistamisel (ehk sisulislt
panustades etenduste lavastamisele, laulmisega, kaasa rääkimisega jm).

Osavõtjad arendasid  oma loovus ja kommunikatsiooni oskused, said julged oma mõtted, ideed ja
arvamusi esitleda eesti keeles, planida ja teha ühiskoostöö projektid loova inimestega teistest
piirkondades, ja väärtustada mitmekesisus ja tundma eesti keele oskuse tähtsust ja väärtust. 
Kindlasti projekti tulemused panustasid ka kogukonna tasmele, ehk inimesed hakkasid olema
rohkem avatud, sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad ning kasutavad oma töös elu
multiditsiplinaarse ja loova meetodit.

2. Noorte suvekool “Hooli, kaasan ja mõistan” 6-8.09.2019

Peace Child Eesti juhatuse poolt oli kinnitatud 2019 – 2025 aastatel erivajaduste noortele suunatud
võimekuse tõstmise ja nende huvikaitse endamise programm ning sellega seoses teostas 2019 teine
noorte suvekool, mille peamiseks eesmärgiks oli kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori
ühiskonna lõimumiseks, suurendada noorte teadliklust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja
motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Suvekool oli suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17-26a. ning noortega tegelevate
spetsialistidele. Suvekool viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka
praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele
suunatud programm.

Suvekoolil põhiteemad:
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis
• Noored tööturul ja ettevõtlikus

Suvekooli märksõnad:
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja
toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan” – erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja
otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini
mõista.
Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, rääkisime hetkel toimuvatest
muudatustest, arendasime omavahelist koostööd, pöörasime tähelepanu erivajadustega noorte
võimestamisele, vaimsele tervisele ja palju muud!
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Selle projekti lisand väärtusena oli tugevamalt lõimuda eesti ja venekeelsete noori ning luua ka
noorte vahel (eesti ja vene keelsetel) ühised sidemed ja algatused elu parendamiseks ja ühise
murede lahendamiseks.

Metodoloogia ja Programm

Suvekool andis osalejatele võimaluse kogeda ja arutleda tegevuste ja kontseptsioonide üle, mis
antud programmis kesksed läbi erinevate õppemeetodite. Suurt rõhku pandi ka teineteiselt
õppimisele ja toetamisele, kus osalejad said omavahel võrrelda osaluskogemusi ja jagada head
praktikat.

Suvekooli koollituste teemad:

• Noorte seisund ühiskonnas

• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus)

• Noorte tervis

• Noored tööturul

• Kuidas motiveerida ja kaasata erivajadustega noori oma meeskonda / noorsootöösse

• Erivajadustega noorte kaasamisega seisnevad tähelepanekud ja tähtsad reeglid

• Noorte kaasamine lõimumise protsessidesse ja noorsootöösse erinevate organisatsioonide toel
(Töötukassa, INSA, Rajaleidja, erinevad noorteühendused, EPIKOJA jm.)

• Noorte osalus huvihariduses, kodanikuühiskonna algatustes ning linnas toimuvates üritustes –
liigipääs noortele kõikidele linna ja riigi poolt pakkutavatele tugiteenustele.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Suvekooli raames viidi läbi kahapäevane sisukas programm Tallink City Hotellis 06.-07.09.19 +
8.09.19 ekspertide päev, mille peamiseks eesmärgiks oli kaasata erivajandustega ja
vähemkindlustatud noori noorsootööse,  suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused
ja suurendada osalejate motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida 4 teemal (kaasava haridus,
noorte motiveerimine ja kodanikuühiskond, noorte vaimne tervis, noored ja tööelu). Lisaks sellele
osalejad olid võimestatud suhelda enda vahel eesti keeles (ehk vene keelsed noored said hea
võimaluse praktiseerida oma keele oskused ning leida endale uusi eesti keelsed sõpru). Suvekooli
jooksul viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid
oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud
programm, mis koosnes 3 osast: temaatilised töötoad (suvekooli teemadel) ning loovtöötoa,
praktiline osa Eesti Puuetega Inimeste Koja) ning projekti valmistamise osa.
Osalejad arendasid järgmised oskused: Kommunikatsiooni oskused, meeskonna oskused,
organisatoorsed oskused, juhtimis oskused, planeerimis oskused ja läbirääkimiste oskused.
Koolitusprogrammi läbiviimise eesmärgiks oli eelkõige jagada informatsiooni ja teadmisi ning
eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamine.

Kutsutud esinejad ja eksperdid: Roger Tibar, Vassili Golikov, Karl Sprenk, Mikk Tarros, Julia
Stolberova, Ure Sellenberg, Anneli Habicht, Monika Rand, Madis Laos, Anna-Liisa Sütt, Argo
Bachfeldt, Gerli Veeleid, Siim Aimla, Natalja Varkki, Riin Luks, Eigo Varemäe.

Koostööpartnerid: SSCW, Puuetega Inimeste Koda, Eesti Töötukassa, Tallinna Spordi ja
Noorsooamet, Eesti Noorteühenduste liit, Eriline Maailm, Rajaleidja Keskus, Tallinna Vaimse
Tervise Keskus, HEAK jt.

Mõju ürituse osalejatele: pädevuste arendamine: isiklik, sotsiaalne, kultuuridevaheline,
põlvkondade vaheline, noorte arengu toetamise pädevus, väärtuste kasvatamine.

Teavitus

Informatsiooni levitamise kanalid osalejaid meelitamiseks ja tagasiside andmiseks: kuulutused
sotsiaalsetes võrgustikes, Facebooki postitused ja veebilehtedel postitused, isiklikud kontaktid,
koostööpartnerite kaudu info levitus.
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Suvekooli kokkuvõte

Programm arvestas osalejate erivajadusetega ning mis käsitles põhjalikult erivajadustega ja
vähemkindlustatud noorte kaasamise ja töötamise põhimõtteid ning vajaliku informatsiooni ning
teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamisest ja vajalikke sotsiaalsete oskuste juurde
õppimist, lähtudades osalejate võimaluste ja soovile. Keskendusime noorte kaasamise muudelile +
takistusele mis veel eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö
valdkonnas. Suvekool pakkus võimalikult laiapõhjalisi teadmisi (s.h. loov valdkonnas) ja
sotsiaalsed oskusi (kommunikatsiooni) ning tutvusstati olemas olevate mitmekesiseid arendamist ja
osalus võimalusi. Suvekooli töökeel oli eesti keel, mis ka on hea võimalus vene keelsetele noortele
saada head praktikat julgust kasutada iga päevaliselt oma elus rohkem eesti keelt.
Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,36 (Toit 4.8, ja
kooltiuse sisu 4.4). Noored väljandasid soovi osaleda tulevikus samateemalistes üritustes ning
levitavad infot. Noortega tegelevate spetsialistid said värskendada oma teamised ja oskused ning
praktiliselt elurakendada erivajadustega töötamisel. Kokku kaasati 14 eksperte ja koostööpartneri.
Osalejad oli mitmekesisuse keskkonnast (erinevate keeltega, erinevates linnaosades, erineva
sotsiaal ja majandusliku staatusega, erivajadustega). Kokku kirjutati 4 projekti, millest 2 neid edasi
arendati ENLi ja SANA toetus meetmete raames. Osalejate sõnul üritus meeldis ning on saadud
palju positiivset tagasisidet.  Korraldajad nõustasid oma kohtumisel, et peaksime jätkata tähtsa
valdkonnaga edasi ning eriti erivajadustega noorte kaasamisega ning kaasav haridus ja kultuuriline
elu propageerimisega (kultuuridevahelise dialoogi ja keeleõppet toetamist).
Osalejate sõnul soovivad tuleval aastal korraldada sama väärse üritusest ning suurendada osalejate
arvu, ning edaspidi aktiivsselt osaleda kui ka aidata korraldamisega.

Facebook: https://www.facebook.com/events/2193570900762492/

Pildid: www.peacechild-estonia.org

Väljundid:

• Suvekoolis osales kokku 58 osalejad ning seminaril võtis osa 39 osalejad lisaks neile ka
koolitajaid/eksperte.

• Temaatilised koolitused/ loengud ja arutelud (mis on aktuaalsed erivajaduste noorte jaoks nii
täna, kui ka tulevikus).

• Noored saaid iga teema kohta õppematerjalid, et neil oleks võimalus väskendada oma teadmisi
tulevikus

• Noorte kaasamise ja võimestamise inspireerimisel nad on saanud  kasulikku informatsiooni,
teadmisi ja eneseteostamist teavet.

• Osavõtjad arendsid ka oma sotsiaalsed ja kommunikatsiooni oskused ja nad on julged oma
mõtted, ideed ja arvamusi esitleda s.h. ka eesti keeles, osalejad on saanud aru erinevates
hoijakutest, kuidas teha ühiskoostöö, väärtustada mitmekesisus ja tundma eesti keele oskuse
tähtsust ja väärtust.

• Tutvustatati häid osalus praktikaid ja meetodeid aktiivõppe vormis ning noorte kaasamisel.
• Noorte vahel loodud koostöö võrgustik mida osalejad kasutavad oma töös, või organisatsiooni

arendamisel ning erivajadustega noorte kaasamisel, ühiskoostöötegevustel ning kaasavahariduse
populariseerimisel.

3. Noorte loovuse arenguprogramm “Loomingulised Eestimaa noored 1.0”

Suur projekt “Loomingulised Eestimaa noored ” 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 “Noorte
loovuse arenguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored“. Programmi teostasid kaks pea
korraldajad: Peace Child Eesti ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Projekti eesmärgiks olli edendada noorte vahel loovust ja luua 3 noorte Gala kontsertetendus tuues
kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks
ning luua võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele. Noori oli
julgustatud olema loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust kultuuridevahelise dialoogist,
Eesti kultuuriruumi arengust ning kultuuri kättesaadevust

https://www.facebook.com/events/2193570900762492/
http://www.peacechild-estonia.org
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Projekti sihtrühmaks oli 16+ aastased noored ja loov inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja
majandusliku taustaga (s.h. ka erivajadustega noored). Otseselt plaani järgi pidi osalema projektis
kuni 1000 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil
ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasatati põhiliselt 4 suurtest
piirkondadest Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Harjumaa. Sihtrühma kaasamisel arvestame
sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on kogu ühiskond, hariduse,
kultuuri- ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid.
Projekti tegevused:

Info- ja arutelupäevad Talinnas (19.09 Tallink City Hotellils ning 04.10 Georg Otsa
Muusikakoolis), Narvas (27.09 Vaba Lava Teatrikeskuses) ning Tartus (16.10 Shate
Tantsukoolis, Alexela Loomelaval), mille raames tutvustati projekti eesmärgid ja plaanitud
tegevused ning arutleti kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused. Info ja arutelupäevad
oli väike osa projekti teavitustööst, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtta projekti
programmis ning tekkitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel. Info- ja
arutelupäevade raames tutvusti ka Eestis olemas olevaid võimalusi kuidas paremeni olla kaasatud
Eesti kultuuriruumis ning lõimuda ühiskonnaga ning tugitegevused mida riik pakkub (näiteks
vabatahtliku tegevust, keele õpimist, ühiskondlikud algatused jm) ja loovmajanduse küsimused.
Info- ja arutelupäevade raames osales kokku 289 inimest.
Loovtöötubade saarja raames toimus kolm kahepäevast loovtöötuba (17-18.10 Tallinn,
Tartus 7-8.11 ja 1-2.12 Narvas/Kohtla-Järvel), mis oli suunatud noortele ja noorspetsialistidele,
et pidada programme õpetamisest ja jagada noortega head praktikat, inspireerida noori esineda
teisel tööpäeval oma lühietendused/esinemised. Parimad valiti žurii poolt osalema
kontsertetendustel Narvas, Tartus ja Tallinnas. Loovtöötuba idee oli kasutada eri rahvuste
muusikat, rahvalaule, pärimustantsu ja muinasjutte ja siduda neid kaasaegse muusikaga, kus me
õpime uusi laule ja tantse ning esitame neid uuel, tanapäevasel viisil. Kasutame muinasjutte, et
neist moodustada kunstiline tervik. (Üritus viidi läbi eesti keeles, kuid osalejate abiks toetamist nii
vene keelse kui inglise keelse osalejad osa võtma, kuna keel ei ole bärjäär). Lootöötuba pakkus
noortele vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline kogemus tippspetsialistide poolt.
Loovtöötubde saarjas võtis osa kokku 189 inimest.
Eesti loovate noorte kontsertetenduste sari: “BRAINSTORM” toimusid Tallinnas, Lindakivi
Kultuurikeskuses (27.11.19 kell 17.00), Tartus, Alexela Loomelava (30.11.19 kell 20.00), ja
Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses (21.12.19 kell 18.00).  Projekti kulminatsioon oli noorte
juhtimisel ja kaasalöömisel valminud Gala kontsertetendused: Tallinnas  eksperementaal
muusikal “Tohuvabohu” ja kontsert trinbute to Tina Turner “Simply the best”; Tartus
tantsulavastus “Stereofoobia” ning Narvas Eksperementaal muusikal “Tohuvabohu” ja
Ida-Virumaa noortlaulude kontsert, kuhu on kaasatud erinevas vanuses loovnoored ja
täiskasvanud, noorspetsialistid (loovtöötubade raames valitud lauljad, lauljad – tantsijad, muusikud,
näitlejad ja audiovisuaal inimesed, DJ, jt) ning kutstutud poptähed. Gala Kontsertetendus toimus
eesti keeles ning kuna Eestis elab ka muu keelsed eeldame kasutada ka vene ja inglise keel
(kutsutud esinejad) Gala Kontserdil. Gala Kontsertetedus põhines loovtöötubade raames valitud
paremat osalejatest, kellega koos valmistat kõik kolm kontsertetendust/lavastust. Kokku
kontsertetenduste saarjas esines 196 inimest lisaks neile ka üle 700 pealtvaatajad.
Kõik organisatsioonid, kellega on tehtud koostööd projekti läbiviimise käigus 2019a.:

• Loovpartnerid: Tallinna Georg Otsa Muusikakool, Shate Tantsukool, Teadusteater “Kolm
Põrsakest”, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut jt.

• Äripartnerid: Lindakivi Kultuurikeskus, Alexela Loomelava, Vaba Lava Teatrikeskus, Tallink
Hotells.

• Info ja meedia toetajad: Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendust, EMSL, Postimees, Delfi, ERR portaalid, ETV+, Raadio 4, Kuku
raadio, Terevisiooni saade ETVs, ajaleht Põhjarannik, Facebook, kultuur.info, jt. 

• Hariduslikud asutused: Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooi Narva kolledž, Tallina Ülikool, Tallinn
Tehnika Ülikool, Euroakadeemia, IVKHK, Tallinna Ehte Gümnaasium, Tallinna Kesklinna
Gümnaasium, Tartu Annelina Gümnaasium, Narva Soldina Gümnaasium, Narva Keeltelütseum.

• Rahastajad ja toetajad: Rahvakultuurikeskus, Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium ,
Euroopa Sotsiaalfond, Kultuurkapital, Tallinna Spordi-ja Noorsooamet, Tallinna Kultuuramet,
Tallink Hotels.

https://loovus.sscw.ee/kontsertetendused/
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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, huvitav ja
lõbus; oli sisukas, loovalt ja mitmekesine; oli ja loodad tulevikus jääb ka teistele arengu võimalusi
teistes piirkondades”. Noored mainisid oma tagasisidedes, et nad on väga rahul tehtud tööga ning
eriti tänasid kogu loovmeeskonda, kaasatud eskperdid ning projekti toetajaid.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

Info-ja arutelupäevad

Ürituste raames viidi läbi ühepäevased info-ja arutelupäevad Tallinnas, Narvas ja Tartus, mille
peamiseks eesmärgiks oli motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtma noorte loovuse
arengu programmis ning tekitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel ning
tekitada ühiskondlikku diskussiooni noori puuduta ja ühiskondlike murekohtade ümber. Lisaks
sellele osalejad olid võimestatud suhelda enda vahel eesti keeles (ehk vene keelsed noored said hea
võimaluse praktiseerida oma keele oskused ning leida endale uusi eesti keelsed sõpru).

Info-ja arutelupäevade jooksul viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult
teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele
kaasamõtlemisele suunatud programm, mis koosnes 2 osast: temaatilised arutelud ning praktilised
loovtöötoad.

Arutelupäeval käsitletid järgmised teemasid: Eesti kultuur täna ja homme, mitmekesisus
ühiskonnas, koostöö ja kultuuridevaheline dialoog, loovmajandus, teineteise mõistmine, lõimumine
ja kultuurielu arendamine ning noorte panus Eesti kultuuri arengus, noored ja loovharidus (s.h.
huviharidus).

Info-ja arutelupäevad Tallinnas ja Tartus toimusid eesti keeles, kuid Narvas toimus põhiliselt vene
keeles, kuigi motiveerisime noori teha oma arutelude tulemused esitama eesti keeles.

Ekspertidena oli kaaasatud: Siim Aimla, Krõõt Kiviste, Irina Golikova, Omari Loid, Natalja
Varkki, Mihhail Rumjantsev, Bianca Rantala ja Artjom Jagudin. Info-ja arutelupäevad modereeris
Vassili Golikov, kes on tutvustanud noortele loovuse arengu võimalused ja koostöötegevused
2019-2020aa. Ürituste lõpus noored väljaendasid, et nad olid väga motiveeritud kaasalüüa teiste
samaväärsete tegevustega ja teha koostööd nii eesti kui vene keels noortega ning soovisid tulevikus
kohtuda uuesti. Noored väljendasid arutelupäeva lõppus, et oleks tore juurde õppida ja saada lisa
teadmisi lavakunstis, audiovisual küsimustes ning loovkirjutamises
Mõju ürituse osalejatele: pädevuste arendamine: isiklik, sotsiaalne, kultuuridevaheline,
põlvkondade vaheline, noorte arengu toetamise pädevus, loovoskuste arendamine, väärtuste
kasvatamine.

Teavitus

Informatsiooni levitamise kanalid osalejaid meelitamiseks ja tagasiside andmiseks: kuulutused
sotsiaalsetes võrgustikes, Facebooki postitused ja veebilehtedel postitused, isiklikud kontaktid,
koostööpartnerite kaudu info levitus.

Info-ja arutelupäevade kokkuvõte

Programm arvestas osalejate vajadustega ning täielikult käsitles arutelupäeade teemad, arvestades
erinevaid takkistusi ja tingimusi. Keskendusime noorte loovuse oskuste arendamisele nii koolis kui
ka mitteformaalse õppemise ajal. Arutlesime huviharisus olemas olevad probleemseid kohti ning
noorte kaasamise takistusi eesti kultuuri arengus ning eksisteeriva võrdse osalemisele ja
kaasamisele muudelile parendamisele loovmajanduses, kultuuris, hariduses  ja noorsootöö
valdkonnas. Üritused pakkusid võimalikult laiapõhjalisi teadmisi (s.h. loovmajanduse valdkonnas)
ja loov ja kommunikatsiooni oskusi ning tutvusstati olemas olevate mitmekesiseid arendamist ja
osalus võimalusi oma kodukohas.
Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,47 (Toit 4.9, ja 
kooltiuse sisu 4.5). Noored väljandasid soovi osaleda tulevikus samateemalistes üritustes ning 
levitavad infot. Noortega tegelevate spetsialistid said värskendada oma teamised ja oskused kuidas 
töötada noortega loov oskuste arendamisel ning praktiliselt elurakendada noortega töötamisel. 
Kokku kaasati 9 eksperte ja koostööpartnerid. Osalejad oli mitmekesisuse keskkonnast (erinevate
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keeltega, erinevates kodukohtadest, erineva sotsiaal ja majandusliku staatusega, s.h. ka
erivajadustega).

Osalejate sõnul üritus meeldis, saadud palju positiivset tagasisidet ning nad soovivad ühiselt koos
lavastada kas mõni etendust või kontsert.

• Otsene link: https://loovus.sscw.ee/seminarid/
• Facebook: https://www.facebook.com/events/381898685823827/

 

Loovtöötubade saarja

Loovtöötubade saarja oli suunatud noortele ja loovspetsialistidele, et pidada programme
õpetamisest ja jagada noortega head praktikat, inspireerida noori esineda teisel tööpäeval oma
lühietendused/esinemised. Loovtöötuba oli 2 päevane üritus, mis sisaldas intensiivne koolituste
programm koos praktiliste ülesannetega, mille järgnes ka võimaluse osaleda unikaalses
kontsertetenduses. Ürituste raames viidi läbi kahepäevased loovtöötoad Tallinnas, Tartus ja
Narvas/Kohtla-Järvel, mille lisa eesmärgina oli motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtma
noorte loovuse arengu programmis ning tekitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate
vahel ning tekitada noortes loovuse kaudu teha koostööd oma eesti keelse ja vene keelse
kaaslastega. Loovtöötuba idee oli kasutada eri rahvuste muusikat, rahvalaule, pärimustantsu ja
muinasjutte ja siduda neid kaasaegse muusikaga, kus noored õpisid uusi laule ja tantse ning esitati
neid uuel, tanapäevasel viisil. Kasutati muinasjutte, et neist moodustada kunstiline tervik.
Lootöötuba pakkus noortele vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline kogemus
tippspetsialistide poolt. Üheks osak loovtöötubades loodi muusikat, mis baseerub erinevate maade
rahvamuusikal ja improvisatsioonil. Kasutati tavapäraseid pille, kuid ka isetehtud pille taaskasutuse
põhimõttel – kasutati ära pudeleid, purke, voolikuid jne. Õpitati ka pärimustantsu ja jutustati eri
maade muinasjuttudel põhinevaid lugusid.
Loovtöötubade jooksul viidi läbi mitteformaalsetel ja loovmeetoditel, väga praktiline, kuid oma
olemuselt kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.
Loovtöötoad toimusid eesti keeles, kuid Narvas kasutasime nii eesti kui  vene keelt, kuigi
motiveerisime noori rohkem kasutama tööprotsessis eesti keelt.

Ekspertidena oli kaaasatud: Siim Aimla, Maarja Soomre, Jürgen Rooste, Rahel Ollisaar, Artjom
Jagudin, Reeda Toots, Krõõt Kiviste, Omari Loid, Vassili Golikov, Natalja Varrki, Bianca Rantala,
Kirsikka Kurg jt. Loovtöötubade programmi modereeris Vassili Golikov, kes on tutvustanud
noortele loovuse arengu võimalused ja koostöötegevused 2019-2020aa. Ürituste lõpus noored
väljaendasid, et nad olid väga motiveeritud kaasalüüa teiste samaväärsete tegevustega ja teha
koostööd nii eesti kui vene keels noortega ning soovisid tulevikus kohtuda uuesti. Noored
väljendasid loovtöötubade programmi lõppus, et oleks tore teha koostööd juba olemas olevate
kooridega, muusikutega või isegi Pop tähtedega ning saada nende poolt mingi praktiline nõu või
osaleda nende poolt läbi viidava töötoal lavakunstis, audiovisual küsimustes ning loovkirjutamises.
Mõju ürituse osalejatele: pädevuste arendamine: isiklik, sotsiaalne, kultuuridevaheline,
põlvkondade vaheline, noorte arengu toetamise pädevus, loovoskuste arendamine, väärtuste
kasvatamine ning eesti keele praktiseerimine.

Teavitus

Informatsiooni levitamise kanalid osalejaid meelitamiseks ja tagasiside andmiseks: kuulutused
sotsiaalsetes võrgustikes, Facebooki postitused ja veebilehtedel postitused, isiklikud kontaktid,
koostööpartnerite kaudu info levitus.

Loovtöötubade kokkuvõte

Programm arvestas osalejate vajadustega ning täielikult käsitles noorte loovtöötubade praktiline 
ettevalmistus, arvestades erinevaid takkistusi ja tingimusi. Keskendusime noorte loovuse oskuste 
arendamisele nii koolis kui ka mitteformaalse õppemise ajal. Loovtöötubade raames noored 
osalesid järgmistes töötubades „Loovkirjutamine“, „Rütmika ja tantsu töötuba", Audiovisuaal ja 
teadlaste suunaga praktiline töötuba“, Oma oskuste jagamine ja lavakunst“.  Päeva teiseses pooles 
täita ka praktilinsed ülesanned ning arutleda kõik koos mis kontsertetendus saaks neil tulla välja. 
Üritused pakkusid võimalikult laiapõhjalisi teadmisi (s.h. loovmajanduse valdkonnas) ja loov 
kuntsi valdkonnas erinevaid oskusi ning tutvusstati olemas olevate arengu võimalusi oma

https://loovus.sscw.ee/seminarid/
https://www.facebook.com/events/381898685823827/
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kodukohas.

Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,27 (Toit ja ruumid
4.9, ja kooltiuse sisu 4.4). Noored väljandasid soovi osaleda tulevikus samateemalistes üritustes kus
oleks rohkem vene ja eesti keelsed kaaslased ning nad on nõus tulevikus ka olla kogemus
nõustajaks. Noortega tegelevate spetsialistid said värskendada oma teamised ja oskused kuidas
töötada noortega loov oskuste arendamisel ning praktiliselt elurakendada noortega töötamisel.
Kokku kaasati 9 eksperte ja koostööpartnerid. Osalejad oli mitmekesisuse keskkonnast (erinevate
keeltega, erinevates kodukohtadest, erineva sotsiaal ja majandusliku staatusega, s.h. ka
erivajadustega).
Osalejate sõnul üritus meeldis, saadud palju positiivset tagasisidet ning nad on rõõm et said valitud
et osaleda noortemuusikali „Tohubabohu“ lavastamisel.

• Otsene link:   https://loovus.sscw.ee/loovtootoad/ /
• Facebook: https://www.facebook.com/events/916421775404097/

Kontsertetenduste sari “BRAINSTORM” produktsioon

Eksperementaal muusikali ja tantsulavastuse ettevalmistamine (loova ja tehnilise meeskonna töö)
toimusid iga kuulised koosolekud ning loovprotsess käik väga tihedalt ja aktiivselt Siima Aimla
juhtimisel ning koostöös Georg Otsa Muusikakooli muusikutega.

Eksperementaalmuusikal “TOHUVABOHU”
• Hariduslik ja kultuuriline ekspert - Irina Golikova
• Muusika - Siim Aimla, Meeliann Kosk, Bianca Rantala, Ivonna-Ly Pachel, Eeva Trei, Helen

Pokk, Laura Rulli ja Elina Salumäe.
• Stsenaarium ja laulutekstid - Jürgen Rooste
• Muusikajuht ja lavastaja - Siim Aimla
• Koreograaf - Rahel Ollisaar
• Videoinstallatsioonid - Erik Heinsalu
• Eriefektide tiimi juhendaja Omari Loid
• Otseülekanne - Elari Lend ja Tallinn Ülikooli BFM tudengid
• Produtsent - Vassili Golikov
• Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli bigbänd
• Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli koor
Kontsertetenduse loovkava esitleti ametlikult esilavastusel ning tehti kättesaadavaks PDFi ja trükiversiooni kujul Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Kõik vajalikud materjalid toimetati, tõlgiti ja avaldati eesti ja vene keeles ametliku veebilehel seal hulgas ka muusikali materjalid (libreto, laulud,

muusika, noodid, seminaride materjalid tõlgitati  ja avaldati eesti ja vene keeles).

Tallinnas  eksperementaal muusikal “Tohuvabohu” ja kontsert trinbute to Tina Turner “Simply the best” esilavastus toimus 27. Novembril 2019

kell 17.00 Lindakivi Kulutuurikesksues ning Tartus tantsulavastus “Stereofoobia” esilavastus toimus 30. Novembril 2019 kell 19.00 ning Narvas,

Vaba Lava Teatrikeskuses 21. Detsembril  2019 kell 18.00 toimmus muusikal “Tohuvabohu” ja Ida-Virumaa noortlaulude kontsert.

Tallinna esilavastusest toimus ka otseülekande, mille videot saab vaadata siin:
https://loovus.sscw.ee/video/. Lavastuse tagasiside nii pealtvaatajatelt kui ka kutsutud külalistelt
(suursaadikud, ministeeriumi esindajad, äripartnerid, erinevate haridusliku, sotsiaal ja kultuuri
asutustel) oli väga positiivne.

Projekti koduleheküljel www.loovus.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 loovuse arenguprogrammi 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 loovmajandusest, loovusest, audio-visuaal oskusi, 

lavastuse praktilised alusoskused, kultuuridevahelisest haridusest, mitmekesisusest, lõimumisest 
ning erinevate huvigruppide kogemusest, mida saavad kasutada oma igapäevatöös võta arvesse 
õpitud ja kogetud. Osalejad said inspiratsiooni oma loovuse arenemisel populariseerimisel ning

https://loovus.sscw.ee/loovtootoad/
https://www.facebook.com/events/916421775404097/
https://loovus.sscw.ee/kontsertetendused/
https://loovus.sscw.ee/wp-content/uploads/2019/11/SSCW_Brainstorm_broshure_A5_FINAL-20.11.2019.pdf
https://loovus.sscw.ee/video/
http://www.loovus.sscw.ee
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edasi õppimisel.
• Osalejate vahel on tekkinud algatusi, uusi koostöö kontakte ning võrgustike.

Projekti praktilised väljundid:

• Kokku otseselt projektis võtis osa 674 inimest. (Info-ja arutelupäevad 289 inimest,
Loovtöötoad 189 inimest ning kontsertetendused 196 inimest) ning üle 700 pealtvaatajaid.

• Meedia ja sotsiaalmeedia kampaania, mille kaudu jõusime üle 20 000 inimesteni
• Loodud ja kirjutatud 10 uut laulu, mida esitati kontsertidel.
• Läbiviidud 3 info-ja teadlikuse tõsmise seminarid

■ Läbiviidud 3 kahepäevast loovtöötoad spetsialisti ja professinalide pool

■ Loodud loov koostöövõrgustik (muusikutest, näiteljatest, lauljatest, tantsijatest ja loovinimestest
nii harrastajate kui ka professionaalsel tasemel) eesti ja vene keelse osalejate vahel.

■ Korraldatud kolm kotsertetendust (eksperementaal muusikali „Tohuvabohu“ ning tantsulavastust
„Stereofoobia“) Tartus, Narvas ja Tallinnas kultuurivaldkonna populariseerimiseks noorte seas ja
noorte kaasamiseks;

■ Edendatakse rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevust eesti kultuuriorganisatsioonidega ning
ka piirkondlik koostöö.
• 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. (60
inimest )

• Projekti raames on loodud noorte loovuse avõrgustik ja facebooki grupp (kuhu kuuluvad nii
projektis osavõtnud noored kui ka muusikali osatäitjad s.h. ka professionalid)

• Trükkitud muusikali kava eesti keeles 1000 tk ja lendlehed ning 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.

Meedia kajastus:

• RUS.ERR.EE
https://rus.err.ee/1007110/v-tartu-tallinne-i-narve-predstavjat-jeksperimentalnyj-mjuzikl-i-hity-tiny-terner

■ Delfi Rus. ERR
https://rus.delfi.ee/daily/virumaa/na-scene-narvskoj-vaba-lava-talantlivaya-molodezh-predstavit-post-apokalipticheskij-myuzikl-cheharda?id=88394525

■ POHJARANNIK
https://pohjarannik.postimees.ee/6854088/vaba-lava-narva-teatrikeskuses-naeb-tohuvabohu 

■ Otseülekanne - https://loovus.sscw.ee/video/
• Pildid: https://loovus.sscw.ee/materjalid/gallery/ 

4. “Co-management Eestimaa 2019 - Noorte osalus otsustusprotsessides, huvikaitse ja noored

poliitikas”

Co-management programmi eesmärgiks on suurendada noorte ja noortega tegelevate
spetsialistide oskused ja teadmised hariduse, kultuuri, ettevõtlikkuse ja noorsootööö teema ümber,
et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ja kaasavat ühiskonda ning tugevdada
noorte osalus ja kaasatud ühiskonna protsessides.

Noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute
teadmiste ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas.
Programm panustab otseselt noorte arengule kui ka kohaliku kogugkonnale ja linnade asutuste ja
uute partnerite vahel erinevates valdkondades.

https://rus.err.ee/1007110/v-tartu-tallinne-i-narve-predstavjat-jeksperimentalnyj-mjuzikl-i-hity-tiny-terner
https://rus.delfi.ee/daily/virumaa/na-scene-narvskoj-vaba-lava-talantlivaya-molodezh-predstavit-post-apokalipticheskij-myuzikl-cheharda?id=88394525
https://pohjarannik.postimees.ee/6854088/vaba-lava-narva-teatrikeskuses-naeb-tohuvabohu
https://loovus.sscw.ee/video/
https://loovus.sscw.ee/materjalid/gallery/
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Projekti sihtrühmaks on 17-26+ aastased noored (nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored ning
ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Otseselt osales projektis 370
noort, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem. Noored kaasatakse põhiliselt 3 suurtest
piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest
piirkondadest.

Projekti raames viidi läbi 6 kodanikuhariduse seminari eesti keeles+vene keeles. Kõige suurem
ja märkamisväärseim üritus oli traditsiooniline VII Noortefoorum 2019 “Co-management:
Tänased noored – Eesti tuleviku loojad?“, mis tõi kokku 127 inimest üle Eesti ja s.h. ka
välismaalt. Noored osalesid traditsiooniliselt aktiivselt ning tulid välja heade ettepanekute ja
mõtetega, mida saaks tulevikus arutleda ja võimalusel ka ellu rakendada koostöös KOVidega ja
kaasatud partneritega. Iga osaleja sai kodanikuhariduse seminaride ja foorumi lõpus ka
allkirjastatud osalemise sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht.
Projekti elluviimine:

Projekti elluviimine toimus vastavalt esitatud plaanile kuid toimusid väiksed korralduslikud
ümberkorraldused seoses seminaride läbiviimise ajadega (kuna raske ikka koolijuhtkonnaga lepida
kokku) ning me viisime uued läbirääkimised, kuna neid olid siiski vajalikud elluviimise edukuse
tagamiseks. Lõppkokkuvõttes asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest
saadava kasu võrdluse ja osalejate võimalikult suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi
tulemuseks oli see, et me viisime mõned kodanikuhariduse seminarid teistesse kohtadesse kui
algselt planeeritud.
Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:

• 6 Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid
• VII traditsiooniline Noortefoorum 2019

Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid

Kodanikuhariduse seminaride 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. Noored valmistasid ette ka
oma ettepanekud kohalikuelu parendamiseks, ning hiljem läbi mängu püüdsid need ideid ellu
rakendada ja teostada “simuleerides valla/linnavolikogu istungit” hariduse, lõimumise ja noorte
kaasamise teemadel. Kodanikuhariduse seminaride raames, selgelt väljendasid soovi õpida sügavalt
kui (praegune õppetundide arv õpekava raames võimaldab neile kohaliku ja riikliku poliitikat.
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 ning riiklikul/Euroopa tasemel). Seminaride raames kaasasime
vajalikke eksperte ja koostööpartnereid riikliku asutustest, noortevabaühendusest, kohalikest
omavalitsusest/volikogudest ja mujalt. Tore, et paljud noored on muutnud oma mõtlemisviisi, et
olla aktiivsemad ja võtta vastutust oma kogukonna elu korraldamise eest ja valmis pakkuma ja
teostama paremaidt lahendusi ise, kaasates vajalikud partnerid ning kindlasti ka KOV.
Kodanikuhariduse seminarid käsitlesid kõiki planeeritud alateemasid:

• Co-managementi ja noorte ja KOVi koostöö mõisteid.
• Co-managementi teooria ja praktika
• Kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu ning Euroopa parlamendi valimise seadus
• Noortele tutvustati kogumik “Co-management: Teel koostöö poole” ning ENLi poolt pakutavad

head õppematerjalid.
• Haridusstrateegia 2035 ning Lõimuv Eesti 2030 strateegia.
• Kohalikud algatused ja koostöö võimalused ning rahastuse võimalused ideede teostamiseks
• Noorte ja noorteorganisatsioonide algatused

Kokku kodanikuhariduse seminaridest Tallinnas võttis osa 243 inimest.

Kodanikuhariduse seminaride lõpus viidi osalejate seas läbi tagasisideküsitlus osalenud õpilaste 
seas.  Küsitluse kaudu kogutud andmed näitasid, et õpilaste reaktsioon püstitatud teemadele ja
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materjalile oli positiivne, nad leidsid, et said uut informatsiooni (Co-management metoodika ning
ka kaasamise ja osalemise võimalustest) mida nad enne ei teadnud/või et teadvustanud ning on
nüüd rohkem huvitatud kaasa lööma ja rääkida kajastatud teemadel. Seminaridega rahul oldi ka
koolitajate ja õpetajate  ning koolitusseeria struktuuriga ning jagatud materjalidega.

VII NOORTEFOORUM

VII üle Eestiline Noortefoorum 2019 “Co-management: Tänased noored – Eesti tuleviku
loojad?” toimus kolmapäeval, 27. novembril kell 11.00 – 16.40 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis.
Kokku noortefoorumil osales 127 inimest.
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 moodustas 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 erikülalised – T.E.  Suursaadik Hatim Atallah (Tuneesia) / Marko Ool, Tallinna
Spordi ja Noorsooamet (Eesti) / David Woollcombe, Peace Child International (UK). Foorumi
juhis Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees.
Foorumi esimesest osast võtsid osa järgmised eksperdid:

• Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja (ettekandega:
“Haridusstrateegia 2035 ja noored”)

• Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler (ettekandega:
“Lõimuv Eesti 2030 ja noored”).

Paneeldiskussioon teemal: Lõimumine koolis ja koolist väljas – mis on tegemata? (haridus- ja lõimumispoliitika). Oma mõtteid jagasid

ja vastasid noorte küsimustele järgmised eksperdid/asutuste esindajad:

• Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja
• Anna Farafonova, Integratsiooni Sihtasutuse koostööjuht
• Hendrik Agur, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor
• Marcus Ehasoo Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees
• Kristel Jakobson, Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesimees
• Heidi Paabort, Noortegarantii tugitegevuse programmijuht/ Eesti ANK, programmijuht
• Diana Drobot, MTÜ VeniVidiVici Virumaa koordinaator
 

Foorumi viimane osa (töötoad) toimus järgmiste ekspertide juhtimisel:
• (Eesti haridussüsteem) Kaasav haridus ja Haridusstrateegia 2035 arutelu
• Eestvedajad: Julia Stolberova, Eriline Maailm; Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeerium;
• (Lõimumine ja mitmekesisus) Lõimuv Eesti 2030 strateegia arutelu
• Eestvedajad: Olga Sõtnik, Kultuuriministeerium; Uljana Ponomarjova, Eesti Inimõigustekeskus;

Anna Farafonova, Integratsiooni SA
• (Ettevõtlilkkus, Innovatiivsus + loovmajandus) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse

arendamine
• Eestvedajad: Mart Lättekivi, sTARTUp Day; Gerli Veeleid, HEAKi; Anna Ditman, Töötukassa
• (Praktiline töötuba I) Noored ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine
• Eestvedajad: Mikk Tarros ja Ave-Liis Kivest, Eesti Noorteühenduste Liit;  Lianne Teder,

Tallinna Ülikool
• (Praktiline töötuba II) Media & hate speech influence on Youth
• Eestvedajad: Dr. Mahmoud Ezzat ja Amb. Hatim Atallah (inglise keeles)

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti foorumi lõpus. Töötubades 
kaardistati  5 probleemi ja 5 lahendust, mõned noored tegid oma ettepanekuid Eesti 2035 visiooni 
jaoks ning tuleviku strateegiate väljatöötamiseks. Noored arutlesid kuidas luua ühthe

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2019/ajakava-2019/
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haridussüsteem ning ühisarutelu platformi, et nii eesti kui vene keelsed noored oleks ühel lainel, 
mõned noored arutlesid 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.
PROJEKTI VÄLJUNDID:

Kogu otsene osalejate arv 370 inimest

• 6 Mitteformaalse kodanikuhariduse semianridel, kokku 243 osalejat
• VII Noortefoorum võtis osa 127 osalejat

Foorumi tagasiside

Foorumi järgselt on noortele saadetud tagasiside küsimustik. Vastuste põhjal on foorumi
keskmiseks hindeks antud hinngang “4,2“. Osalejatele meeldis paneeldiskussioonis käsitletud
teemad ning ekspertide mitmekesisus. Töötoad olid sisukad ning pakutud võimalused andsid
noortele võimaluse ühes valdkonnas enda teadmisi põhjalikumalt arendada. Arenguvõimalustena
toodi välja noorte eesti keele oskus ning tõlke tagamine noortele, et kõigil oleks võimalik läbivalt
kogu sisust aru saada.

Meedia kajastus ja kommunikatsioon

Projekti meeskond on teinud ka sotsiaalmeedias, võrgustikutes ning Raadio 4 väikse tutvustava
kampaania projektist. Info asub foorumi veebilehel:
http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2019/ .
Lisaks ka facebookis: https://www.facebook.com/NoorKodanik 
Pildid: http://foorum.sscw.ee/gallery/

Ürituste seeria toetasid: Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Sotsiaalfond, Kultuuriministeerium,
Tallinna spordi ja noorsoamet, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja teadusministeerium,
Eesti Töötukassa, Eesti noorteühenduste liit, Tallink Hotels.

5. Sooline Võimestamine noorteprogramm 2019-2020

Sooline Võimestamine noorteprogramm“ on noortele suunatud projekt, mis käsitleb eelkõige
soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii
otsustusprotsessis, töövõimalustes, palgalõhes, võrdse kohtlemises, peremudelites ja teistes
olulistes küsimustes ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse.

Sooline võrdõiguslikkuseni jõudmiseks on vaja tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ehk
mittediskrimineerimine kõikides valdkondades, kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus, luua
võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades (s.h. ka naiste esindatud poliitikas, kuna
naised veel ikkagi ei ole veel võrdselt esindatud poliitikas, eesmärgistatult ja süstemaatiliselt
edendada soolist võrdõiguslikkust ka vähemustele (ehk vene keels elanikunnale ja teistele).

Projekti eesmärgiks oli edendada koolinoorte ja üliõpilaste seas teadlikkust sügavalt
juurdunud soolisest 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 konstruktiivsete lahenduste
leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi
haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti sihtgrupiks on Tallinna üldhariduskoolide (põhikooli ja gümnaasiumiklasside õpilased ja
noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja vabaühendused läbi eelnevate
koostööprojektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku. Koolituste raames osales kokku 8
hariduseasutust, ehk üle 190 noort.   ning 2007 respondente on osalenud uuringus. 2020 aastal
toimub ka Soolise võrdõiguslikuse noortekonverents.

Projekti tegevused:

• Teavituskampaania

Teavituskampaania eesmärk oli tõsta eelkõige eesti ja eriti venekeelse elanikkonna/noorte 
teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest ning soodustada ühiskonnas/noortel

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2019/
https://www.facebook.com/NoorKodanik
http://foorum.sscw.ee/gallery/
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mõistmist, et poiste ja tüdrukute, meeste ja naiste terviklikuks arenguks ning eneseteostuseks on
vaja senisest mitmekesisemate naiselikkuse ja mehelikkuse vormide märkamist, respekteerimi st ja
arendamist. Teavituskampaania toimus läbi sotisaalmeedia ja radio ja artiklite kaudu veebil:
www.peacechild-estonia.org.

• Koolitused

Koolitused - viidi läbi Tallinnas ja Harjumaal (s.h. ka Koses (eesti ja vene keeles haridusasutustes
(s.h. ülikoolides) ning noorteorganisatsioonide kaasalöömisel), mis põhinevad 3R (representation,
resources, realia) meetodil ja teistel interaktiivsetele meetoditel ja pakuvad soolise
võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi ja annavad noortele võimaluse vahetada omavahel
kogemusi ja ideid. Koolituste seeria projekti järgii koosnes 8st koolitustest (iga koolitus sisaldab
täiskoolitus päeva, koolituste kava ja korraldamiseviis kooskõlastatakse hariduseasutustega ja
koostööpartneritega). Koolituste seeriat viisid läbi koolitajad kellel on pikaajaline teoreetiline ja
praktiline kogemus soolise võrdõiguslikkuse teemades.
Koolitused on toimunud Tallinnas ja Harjumaal:

Tallinna Ülikoolis 08.09.2019, Tallinn Ehte Gümnaasiumis 17.09.2019, Tallinn Kesklinna Vene
Gümnaasiumis 17.09 ja 8.10.2019, Tallinn Juudi koolis 9.10.2019, Tallinna Lasnamäe
Gumnaasiumis 11.10.2019, Kose Gümnaasiumis 14.11.2019, Tallink City Hotell
(noorteühendustele) 18.10.2019, Euroakadeemias 21.11.2019.

Koolitustes osales kokku 190 õpilast/noort

• Noorte hoiakud ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning noori mõjutavad
mitmegusused stereotüübid.

Uurimuse eesmärk oli kirjeldada Eesti noorte ja üliõpilaste hoiakuid ja teadlikkust soolise
võrdõiguslikkuse küsimuses, sh osutada nende erinevustele noorte üldkogumist. Selleks
kombineeritakse kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimisviisi. Uuringus küsitletakse kooliõpilased ja
Tallinnas, Tartus ja Narvas üliõpilasi soolise võrdõiguslikkusega seotud hoiakute ja kogemuste
teemal ning intervjueeritakse noori fookusrühmades, et mõtestada noori mõjutavaid väärtusi ja
norme soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast. Lisaks sellee kaardistati noorte hoiakuid ja teadmisi
soolisevõrdõiguslikkuses (eriti vene keelse noortelt) ning noorte arvamused naiste esindatusest
poliitikas ja ettevõtlöuses. Uuring teostatati koostöös Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Narva
Kolledzi tudengitega ning kaasatud haridusasutustega. Uuringu tulemused avalikustatakse
noortekonverentsil 2020a ning projekti veebilehel www.peacechild-estonia.org
Uuringust võttis osa 2007 responsdente.

Projekti esialgsed väljundid ja saavutatud mõju noorele:

• Osalejad omavad soorolle ja soostereotüüpe mõiste olemusest ja selle kasutamisest.
• Osaleja omavad teadmisi Eesti ühiskonnas peremudelites, palgalõhest ning naise rollis poliitikas.
• Osalejatele oli edendatud teadlikkust soolisest ebavõrdsusest ning stereotüüpidest ja

eelarvamustest.
• Läbiviidud 8 koolitst, ning koolitatud 190 inimest
• Teostatud uuring “Noorte hoiakud ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning noori

mõjutavad mitmegusused stereotüübid” millepeale vastas 2007 respondente.
• Osalejad oli tutvunud Soolise Võrdõiguslikuse voliniku ametiga, erinevate naiste ja meeste

huvikaitse õiguste kaitsevate organisatsioonidega.
• Osalejatele oli jagatud kaasaegsed materjalid s.h. Gender Empowerment ja muud õppematerjalid

ja kasulikud raamat.
• Noored ja huvitatud isikud on saanud praktikat mida nad saavad ka kasutada tulevikus enda töös

interaktiivsetest hariduslikest tegevustest.
• Viidud läbi infokampaania ja koolitused kohalikes haridusasutustes
• Projektiga oli saavutatud positiivne mõju noortele, nende teadlikus ja oskused on suurenenud

ning noored saavad soostereotüüpidest lahku, omandavad teadmised ühiskonnas erinevates
peremudelites ning panustavad ka oma eslu sooteadlikuse tõsmisele levitades oma võrgustikutes
saadus oskusi ja teadmisi soolise võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja võrdse kohtlemist.

Projekti teostamist toetasid Sotsiaalministeerium, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Sillamäe
Lastekaitse Ühing.

http://www.peacechild-estonia.org
http://www.peacechild-estonia.org
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6. Peace Child Eesti 10 aastat  edukalt noorte võimestamisel...

Peace Child Eesti (PCE) alustas oma tegevust aastal 2009 väikse noorteühendusena ning

kasvanud tunnustatud ja märkamis väärsena noorteühendusena.

Peace Child Eesti on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute organisatsioon, mis tegutseb avalikes
huvides. PCE on Ühendkuningriikide suurorganisatsiooni Peace Child Internationali esindus Eestis.

Organisatsiooni tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte inimeste kaasamine ja võimendamine,
laste- ja noorsooalase tegevuse arendamine ning osalemine laste ja noorsootööpoliitika
väljatöötamises ja rakendamises.

Missioon: võimestada noori ja edendada jätkusuutlikku arengut.

Visioon: noored kui lahendus, mitte probleem

Peace Child Eesti teeb pidevalt sügava koostööd Anna Lindh Foundationi võrgustikuga ning , Eesti
Noorteühenduste Liiduga. Peace Child Eestil on hea koostööpartner nii riigiasutuste kui ka
äriettevõtetele. 10 aasta jooksul pidame pikkaajalised noorteprogrammid „Sooline võimestamine“,
noorteprogramm „Co-management“, programm „Rahvusvaheline kultuuridevaheline koostöö”,
noorte- ja kodanikuühiskonna foorumite seeria ning kodanikuühiskonna koolitused.

10 aasta jooksul Peace Child Eesti üritustes, programmides ja projektides osalenud tuhandeid
inimesi. Oleme toetanud abivajavad noori ja lahendanud palju laste ning nende vanemate muresid.
Peace Child Eesti tänab oma asutajat ja praegune juhtkond, et nad on 10 aastat seinud noorte
huvide eest ja edendanud jätkusuutlikku arengut.

27. Novembril 2019 kontsertetendusega „Tohuvabohu“ Lindakivi Kultuurikeskuses ning ametliku
vastuvõttuga Tallink Spa Hotellis  tähistas Peace Child Eesti  oma 10 aastapäeva koos oma
strateegilise ja pikkaajalilse partneritega Sillamäe Lastekaitse Ühinga (kes tähistas oma 30
aastapäev) kuhu oli oodata organisatsioonide auliikmed, tegevjuhtkond, bürootöötajad, ühingu
liikmeid, väliskülalisi, koostööpartnereid, toetajate ja riigiasutuste esindjad ning tähtisikud kellega
koos oleme liikunud kõik need 10 aastaid.

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 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet,
Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriminsiteerium ja mitmed teised.

- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Vabaühenduste Liit, Eesti
Noorteühenduste Liit ja mitmed teised

- Haridusasutused üle Eesti - n.n.: Tallinna noortekeskused, Tallinna Lasnamäe Linnamäe Vene
Lütseum, Tallinna Ehte Gümnaasum, Tallinna Kesklinna Vene Gumnaasium, Euroakadeemia ja
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tallinna Tehnika Ülikool ja paljud teised.

 - Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Vaba Lava SA, Teater Vanemuine,
Teadusteater „Kolm Põrsakest“ ja mitmed teised. - Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad
mittetulundusühendused Virumaal, Tartumaal ja Harjumaal.

- Mitteformaalne koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med- vabaühendused
Vahemereriikidest, Euroopa - Aasia riikidest koostööpartnerid laste ja noortevabaühendused
Euroopa Liidu piirkondest, Põhjamaade koostöö jt.)

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
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rahvusvahelistes üritustes, konverentsides ja töökohtumistes, millest suurimad ja olulisimad olid
järgnevad:

1.  Peace Child Eesti osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel:

• Peace Child International üldkogu 17-22.05.2019, Londonis
• Rahvusvaheline koostöökohtumine PCI juhatusega ja koostööpartneritega 27.11-29.11.2019,

Tallinnas
• 05.02.2019 Pidulik tunnustuskonkurs „Suured teod 2019“ auhinnagala
• 18.02.2019 Kultuuriministeeriumi “Lõimumis mõttehommik“ Tallinnas, Maarjamäe lossis
• 19.03.2019 Rahvusvaheline radikaliseerumise varajase märkamise ja võrgustikutöö konverents

Tallinnas
• 29.03.2019 Migration Conference 2019: Education as a Driver for Integration, Tallinn
• 12.04.2019 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse sootundliku eelarvestamise seminar Tallinnas
• 18.05.2019Eesti Noorteühenduste Liidu XXXVII üldkoosolek Tallinnas
• 17-22.05.2019 Koolitusprogramm “The Management & Leadership Development Programme”

Londonis, UK
• 27.06.2019 Strateegilise partnerluse infopäev, Sotsiaalministeeriumis 
• 30.06.2019  ENL koolituspäev “Meeskonna grupidünaamika”, Tallinnas
• 3.-4.09.2019 Inimõiguste hariduse projektilabor, Tallinnas
• 9-10.08.2019 Arvamusfestival Paides
• 9.09.2019 Strateegilise partnerluse infotund Sotsiaalministeeriumis
• 20.09.2019 International one-day Conference on education and training of youth workers in

Narva
• 22.09.2019 ENLi koolituspäev "Organisatsiooni jätkusuutlikkus ja liikmete motiveerimine” 

Tallinnas
• 12.10.2019  Eesti Noorteühenduste Liidu arengupäev ja  XXXVIII üldkoosolek
• 1.11.2019 KÜSKi kogemuspäev
• 5.11.2019 Põhiseadus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni avalik istung, mis keskendus

kodanikuühiskonna arengule, Riigikogus
• 12.11.2019 Avaseminar “Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programm

“Kohalik areng ja vaesuse vähendamine”, Tallinnas
• 13.11.2019 Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse vastuvõtt, Põhjamaade nädal Narvas
• 14-15.11.2019 Rahvusvaheline lõimumisalane konverents “Ühine keel: lõimumine ühiskonnas

läbi mitmekeelsuse

2. Tunnustamine ja kommunikatsioon

Peace Child Eesti oli esitatud kandidaadnina Tallinna spordi- ja noorsooameti poolt korraldava
noorsootöö tunnustuskonkursile „Suured teod 2019“,kategoorias „Tallinna aasta noorteühing
2019“, kuid see kord tunnustamist ei olnud määratud. 

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing tunnustas tänukirjaga MTÜ Peace Child Eestit eduka ja
jätkusuutliku koostöö eest 2019 a.

Peace Child Eesti uuendab 2020 a. oma veebilehe (www.peacechild-estonia.org), kuid veebileht
vajab edasi arengut ning sotsiaalmeedias kommunikatsiooni arendamist oma liikmetega ja
partneritega.

3. 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   Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP programm, Integratsiooni Sihtasutus, KULKA,
Tallinna Linnavalitsus, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Komisjoni
programmid, Anna Lindh Foundation, Põhjamaade Nõukogu ja mitmed teised.

Peace Child Eesti peamised rahastajad 2019 a. aastal olid: Tallinna Spordi ja Noorsooamet,
Töötukassa, Tallinna Kultuuriamet,  Kultuuriministeerium, Anna Lindh Foundation ja Tallink
Grupp ning kindlasti ka palju annetajad ja toetajad.

https://www.politsei.ee/et/darra
https://www.politsei.ee/et/darra
https://www.norden.ee/en/regional-cooperation/population-development/migration-conference-2019
https://noored.ee/vaartuskampaania/inimoiguste-hariduse-koolitus-toimub-taas-praktiline-labor-3-4-september-tallinn/
https://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalministeerium-jatkab-koostoopartnerite-otsimisega
https://www.narva.ut.ee/et/uritused/international-one-day-conference-education-and-training-youth-workers
https://www.narva.ut.ee/et/uritused/international-one-day-conference-education-and-training-youth-workers
https://www.kysk.ee/kogemuspaev-2019
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/pohiseaduskomisjon-et-et/riigikogu-komisjonide-avalik-istung-keskendub-kodanikuuhiskonna-arengule/
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/pohiseaduskomisjon-et-et/riigikogu-komisjonide-avalik-istung-keskendub-kodanikuuhiskonna-arengule/
https://www.sm.ee/sites/default/files/ee_localdev_avaseminari_esitlus_12.11.2019_som.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/ee_localdev_avaseminari_esitlus_12.11.2019_som.pdf
https://www.norden.ee/et/kultuur/pohjamaade-naedal/pohjamaade-naedal-pidu-pohjalas
https://integrationconference.ee/wp-content/uploads/2020/01/Integrationconference_programme_abstracts_2019.pdf
https://integrationconference.ee/wp-content/uploads/2020/01/Integrationconference_programme_abstracts_2019.pdf
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 610 16 905

Nõuded ja ettemaksed 0 1 009

Kokku käibevarad 6 610 17 914

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 2 500 2 500

Kokku põhivarad 2 500 2 500

Kokku varad 9 110 20 414

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 449 1 458

Kokku lühiajalised kohustised 449 1 458

Kokku kohustised 449 1 458

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 18 956 20 849

Aruandeaasta tulem -10 295 -1 893

Kokku netovara 8 661 18 956

Kokku kohustised ja netovara 9 110 20 414



21

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 650 600

Annetused ja toetused 14 363 15 395

Tulu ettevõtlusest 12 170 18 975

Muud tulud 500 1 000

Kokku tulud 27 683 35 970

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -30 255 -31 952

Mitmesugused tegevuskulud -7 223 -5 715

Tööjõukulud -500 -200

Kokku kulud -37 978 -37 867

Põhitegevuse tulem -10 295 -1 897

Intressitulud 0 4

Aruandeaasta tulem -10 295 -1 893
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 650 600

Laekunud annetused ja toetused 14 363 15 395

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 12 170 18 975

Muud põhitegevuse tulude laekumised 500 1 000

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -37 478 -37 667

Väljamaksed töötajatele -500 -200

Laekunud intressid 0 4

Kokku rahavood põhitegevusest -10 295 -1 893

Kokku rahavood -10 295 -1 893

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 905 18 798

Raha ja raha ekvivalentide muutus -10 295 -1 893

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 610 16 905



23

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 20 849 20 849

Aruandeaasta tulem -1 893 -1 893

31.12.2018 18 956 18 956

Aruandeaasta tulem -10 295 -10 295

31.12.2019 8 661 8 661
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2019. 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 2018a. majandusaasta andmetega. 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)

 31.12.2019 31.12.2018

Raha kontol 6 610 16 905

Sularaha 0 0

Kokku raha 6 610 16 905
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 288 144

Sotsiaalmaksud 123 49

Pensionikulu 8 3

Tulumaks 72 0

Töötuskindlustusmakse 9 4

Kokku tööjõukulud 500 200

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
500 200

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 405 367

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1
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Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANTON REINGOLDT Juhatuse liige 26.12.2020

Resolutsioon: Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

EIGO VAREMÄE Juhatuse liige 27.12.2020

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruanne, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadatud ja

heaks kiidetud.



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


