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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.

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

e. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku
kasvatuspraktika tõhustamisele koostöö edendamine laste- ja noorteorganisatsioonidega.
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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 jt.
Osalemine EL 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 1016 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).

2021 aastal oli MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks Eigo Varemäe ja tegevjuhiks Anton
Reingoldt, bürootöötajate koosseisus Rusalina Gassõmova ja Angelina Pinnonen, Andy Padar,
Andrei Tsukardin ning töötajad/vabatahtlikud projektide/ürituste juures olid Vassili Golikov, Anton
Pilitsin, Anna Liza Starkova, Stefan-Nikolai Rütkinen ja Daina Arfanova.

Töötasude üldsumma 2021. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 5283
eurot (eelmisel aastal 868 eurot). Töölepingu alusel on arvestatud 5283 eurot (eelmisel aastal 868
eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 0 eurot (eelmisel aastal 0 eurot).

Kokku 2021 aastal otseselt võttis osa Peae Child Eesti projektides, koolitustest ja üritustes
4441 inimest, lisaks neile oli Ühingu pea veebilehe koos allehetedega www.peacechild-estonia.org
unikaalseid külastajaid kokku 147 118.

TEGEVUSARUANNE 2021

Peace Child International koostöö projektid ja programmid

Peace Child Eesti osaleb ka ema organisatsiooni tegevustes ja programmides. 2020 a. oleme
osalenud PCI peakontoris Oxfordis Üldkogul ning mitmetes koosolekutes ja kohtumistes. Üks
programmidest on Be the Change programm, Jätkusuutlik areg ja huvikaitse programm. Tegevused
toimusid aasta jooksul ning PCE poolt oli panus nende 3 programmi raames. Peace Child Eesti viis
läbirääkimised PCI ja teiste partneritega nii Eesti siseselt kui ka välismaalt erinevate fondidega, et
korraldada 2021 aastal augustikuus Ülemaailmne Kodanike assamblee (Global Citizens
Assambley) teemal jätkusuutlik areng ning rohepööre. Peace Child Eestit esindasid kõikes
tegevustes PCI üritustel Eigo Varemäe, juhatuse liige ning Anton Reingoldt, organisatsiooni
tegevjuht ning kutsutud ekspert Vassili Golikov.

1. „Global Citizens` Assambley on SDGs 2021”

2030 aasta tegevuskava vastuvõtmine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO) näitas 2015.
aastal, et peamiste väljakutsete lahendamiseks on võimalik globaalselt koostööd teha. Selle
vastuvõtmine väljendas veendumust, et nendest väljakutsetest saab üle ainult ühise jõupingutusega
ja seetõttu tuleb säästva arengu põhimõtteid järjepidevalt rakendada kõigis poliitikavaldkondades ja
kõigis riikides. Kliimamuutuste negatiivsed mõjud on säästva arengu üks peamiseid väljakutseid
ning üks elanikkonna ümberasustamise ja rände põhjustest, rääkimata isegi COVID 19 leviku
tagajärgedest.

https://peacechild.org/be-the-change-academy/
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22-26. august 2021 a. pidasime rahvusvahelise kohtumise “Global Citizens’ Assembly on
SDGs” ja kõrval ürtusi, koostöös Peace Child International (PCI) võrgustiku liikmetega,
rahvusvahelistele partneritega ja huvitatud Eestist ja välismaalt tulevatele organisatsioonidega.

“Global Citizens’ Assembly on SDGs” - oli rahvusvaheline kohtumine (konverents), mis viis
kokku kõrgetasemelise unikaalse globaalse võrgustiku eesmärgiga arutleda ühiskonna ja
ettevõtjate panuse üle ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide
täitmisel ning tõstis kodanikuühiskonna rahvusvahelist võimekust ja teadlikust, tutvustades
paremaid praktikaid ja olemasolevaid säästvat arengut edendavaid lahendusi Eestist ja
välismaalt.

Eesti ja rahvusvaheliste innovaatiliste ja tarkade lahenduste tutvustamise ja kasutamise kaudu
soodustasime ökoinnovatsiooni, aidates kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele ning hea elukeskkonna ja ühiskondliku algatuste loomisele.

Projekti raames tutvustasime Eesti paremaid digilahendusi ja Eesti ühiskondliku algatusi
(Maailmakorristuse päev, Rohetiiger koostööplatvormi ning vabaühenduste, ettevõtjate ning
riigiasutuste vaheline ühise koostöö näided jm) ja tutvusime välismaiste kogemustega säästva
arengu eesmärkide saavutamisel (eriti roheliste tehnoloogiate ja keskonnateadlikuse ning
kogukonna heaolu edendamise valdkonnas) ning suurendasime projekti sihtrühmade juurdepääsu
säästvale eluviisile (jätkusuutliku turismi), teadmistele ja oskustele, uuenduslikke kogemustele.
Projekt toetas Eesti ja rahvusvahelist koostööd ja piirkondadevahelist suhtlemist ühisprojektide ja
jätkusuutlike eesmärkide ellurakendamisele panustades ÜRO Säästva aregu eesmärkide
saavutamist ning vabaühenduste omavahelise koostööle. Lisaks sellele edendasime vastastikust
mõistmist ning koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika (nii kohapeal kui ka virtuaalselt)
vahel läbi poliitilise, ühiskonna ja ettevõtluse dialoogi: eriti kliimamuutuse, rohelise majanduse,
digitaalse ühiskonna ja ettevõtluse küsimustes.
Projekti sihtgrupp oli kodanikuühendused, sotsiaalsed ettevõtjad, praktikud, huvikaitsjad,
poliitikakujundajad, aktiivsed noored, kogukonna arvamusliidreid ning meedia ja rahvusvaheliste
doonorite esindajad (Eestist ja välismaalt), kes panustavad säästvasse arengusse. Konverents oli
teostatud hübriidformaadis, kus võttis osa kokku 88 inimest, nendest 70 kohapeal ning 18
virtuaalselt (40 välis osalejad ning 48 Eestist).

Projekti jooksul arutelsime järgmised peamised teemad:

1. Digilahendused, mis toetavad nutika kodanikuühiskonna ja linna arengut ja võitlevad
kliimamuutuste vastu, loovad kestlikku tulevikku.

2. Jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ja töökohtade loomine, investeerides rohelisse
majandusse, ressursitõhususse ja säästva turismi edendamisse läbi vabakonna ja sotsiaalettevõtjate
kaasamise.

3. Kliimamuutused: globaalse soojenemise peatamine ja vähendamine globaalsete
tarbimisharjumuste muutmise ja puhta energiaga investeerimise kaudu.

Lisateemana partnerite poolt esitati:

4. Rahvvusvahelise koostöö edendamine rahulikuma ja jätkusuutlikuma maailma nimel.

5. Globaalse Kodanikukogu säästva arengu eesmärkide kontserptsiooni ja algatuse tutvustus.

PROGRAMMI ELLUVIIMINE

Teavitus- ja turunduskampaania (konverentsi ja heade praktika levitus), rahvusvaheline
konverents “Global Citizens’ Assembly on SDGs” 22-25.08.2021 Tallinnas ning
kõrvalüritused (õppevisiidid ja kohtumised vabaühendustega, ettevõtjatega ja ametnikega;
organisatsioonide omavahelised töökoosolekud, töötoad ja peamise väljundi Tallinna deklaratsiooni
väljetöötamine; kultuuriõhtud).

Konverentsi jooksul osalejad kuulasid inspireerivaid võtmekõnelejaid (n.n inglise keeles. David 
Woollcombe, President of Peace Child International (UK); Susan Lee, Spokesperson for Global 
Assembly (South Korea), Eili Lepik, Deputy Strategy Director of Strategy Unit of Estonian State 
Chancellery; Jane Õispuu,Head of Political Team, European Commission Representation in 
Estonia; Harrison Pollak, Environmental lawyer (USA); Toomas Türk, Head of Future City, 
Tallinn City Government; Amb. Hatem Atallah, We Love Sousse (Tunisia); Vinod Tailor, Head of
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Luton Sustainability Project (UK); Janne Rajala, Senior Cloud and Enterprise Architect, Onrego
Oy (Finland); Laura Maria Rajala, Director of Fimigrant RY; Jenni Kauppila, Advocacy Work
Officer, UN Association of Finland; Natalie Samarasinghe, Director of UN Association of United
Kingdom; David Wardrop, UNA-UK & Westminster; Richard Ponzio, Stimson Center/Together
First (USA), Jean Kostrzewski, SOAS, London University (UK/France); Celso Soares, Culture
Face (Portugal) ja palju teised), jagasid oma arvamusi, teadmisi ja said uusi kogemusi, kohtudes
kolleegidega erinevatest asutustest, valitsus- ja valitsusvälistest organisatsioonidest,
rahvusvahelistest fondidest jm. Lisaks sellele pakuti Eesti ja välisosalejatele üle maailma tutvuda
Eesti kultuuriga ja digitaalsete lahendustega (läbi õppevisiidide ja mitteformaalne suhtluse ning
kultuuriõhtude jm) selle kohtumise raames. Üritusega panustame ka Eesti säästva arengu strateegia
"Säästev Eesti 21" ning kodanikuühiskonna arengukava ja programmisse 2021-2024 (KODAR) kui
ka Tallinna arengustrateegiasse 2035.
Kogenud esinejad / koolitajad/eksperdid kasutasid erinevaid õppemeetodeid, et edendada ÜRO
säästva arengu eesmärgi ja teoreetiliste lähenemisviiside ning praktiliste oskuste ja teadmiste
tõhusat ja interaktiivset õppimist ning uute roheliste ja vaakonna lahenduste tutvustamine.

Konverentsi programm koosnes plenaarloengutest/kõnedest, kõrgetasemelistest
paneeldiskussioonidest, töötubadest, õppevisiitidest ja rühmatöödest. Praktiline rühmatöö oli
võtmekomponent, kus osalejad said üksteiselt õppida, luua ühiseid koostööalgatusi ja uurida väga
aktuaalseid teemasid, mis oli olulised nende riiklike ja kohalike tavade osas ÜRO säästva arengu
eesmärkide ja oma eesmärkide saavutamisel.

Konverentsi programm koosnes neljast tööpäevast. Iga päeva raames toimusid ka töötoad,
töökoosolekud, koosviibimised kontaktide loomiseks üritusele saabunud osavõtjatele. Õhtuti
pakutati nii välismaalt tulevate külaliste kui ka Eesti osalejatele võimalusi tähistada loovas
keskkonnas kokkusaamist läbi etenduste ja ühisarutelude külastust (kui praktiline koostöövahend).

(Ajakava) Konverents ja kõrvalüritused

Esimesel päeval (23.08.2021) toimus rahvusvaheline kõrgetasemeline konverents pealkirjaga
„Global Citizens’ Assembly on SDGs”, mis oli avatud osalemiseks kõigilise huvilistele
eelregistreerimisega, ning konverentsile järgnevad töötoad teemadel „Ülemaailmsed säästva arengu
eesmärgid“.

Teisel päeval (24.08.2021) toimusid töötoad ettepanekute väljatöötamine säästva
arengueesmärkide saavutamiseks, mida sai kajastatud konverentsi peamises väljundis - Tallinna
deklaratsioonis. Päeva teises pooles toimus Tallinnas ja muudes kohtades olemas olevate keskonna,
teaduse, ettevõtluse edendavata ja innovatsiooni valdkonnas tegutsevate õppevisiidid ettevõttesse,
vabaühendusse ja riigiasutusse (Letd do it World, Mondo, Rohetiiger, Tehnopol and Riigikogu), et
jagada/vahetada kogemust/oskusi ja arutelda koostöö võimalusi. Õhtul toimus kohtumise Gala
lõpetamine ning tuleviku järeltegevuste kaardistamine.
Kolmdal ja neljandal päeval (25-26.08.2021) toimus konverentsi tulemuste tutvustamine
(esialgse Tallinna deklraatsiooni versiooni) ning töötubade tulemused, selle järel tegevuste
kaardistamine ning järel tegevused Glasgows, COP 26. Peale lõunat toimus delegaatide osalejate
väljasõit.

25.-26. Augustil toimus PCI ja võrgustiku liikmete juhtide esindajatega ühiskoosolek ning tuleviku
tegevuste ajakava paikapanek mis oli peamiselt pühendatud Põhjamaade-Baltiriikide koostööle
ning PCI võrgustiku 2022 kohtumise plaani väljatöötamisele.

See oli fantastiline võimalus üksteist tundma õppida, leida potentsiaalseid partnereid ja disainida ka
ühiseid väikseid projekte võrgustiku ja erinevate suurte fondide toel, nende hulgas Anna Lindh
Foundation, Asia-Europe Foundation, Põhjamaade Ministrite Nõugkogu ning saavutada võrgustiku
suurenemine uute liikmetega/toetajaga Eestist ja teistest riikidest.

Rahvusvahelise kohtumisest “Global Citizens’ Assembly on SDGs“ toimus otseülekanne
sotsiaalmeedias https://fb.watch/8Z7PKkiT0s/ ja veebilehel ning peamised materjalid on
avalikustatud veebilehel: https://conference.peacechild-estonia.org/

Ürituse pildid: https://conference.peacechild-estonia.org/gallery/

Konvernetsi ettekanded ja materjalid: https://conference.peacechild-estonia.org/materials/

https://fb.watch/8Z7PKkiT0s/
https://conference.peacechild-estonia.org/
https://conference.peacechild-estonia.org/gallery/
https://conference.peacechild-estonia.org/materials/
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Saavutatud projekti tulemused:

• Ettevalmistatud konkreetsed ettepanekud säästva arengu edendamiseks poliitikakujundajatele ja
kaasatud ettevõtjatele ning säästvat arengut toetavat lahendused, mis oli kokku pandud ühte
dokumenti all „Tallinn säästva arengu deklaratsioon 2021“, mida tutvustatakse ÜRO COP 26
kliimakonverentsil (8. Novembril 2021 Glasgow`s) osalevate võimu esindajatele ja huvikaitsve
organisatsioonidele.

• Otseülekande ja Zoomi keskonna kaudu said konverentsist osa võtta ja teemasid jälgida sadu
inimesi üle kogu maailma.

• Projekti sihtgrupp ning kaasatud esinejad on saanud uusi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas
saaks ÜRO säästva arengu eesmärke saavutada kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil (linnaruumis,
jätkusuutliku turismi, digilahenduste kliima teemal jm) ning kuidas nad saaksid anda oma panuse
ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamisse.

• Üritustest otseselt oli osalenud üle 88 inimest (välismaalt on osalenud 40 inimest, osalejad
Eestist (48 osalejat) lisaks neile ka korraldajate ja vabatahtlike meeskond 10 inimest) ning 18 on
Zoomi keskonna kaudu. (COVID 19 puhul)

•Osalejad said sügavamini arusaada ÜRO säästva arengu eesmärkidest, ülemaailmse koostöö
olulisusest, ettevõtluse ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu suurendamisest piirkondlike protsesside
ja rahvusvahelise poliitika kontekstis; Kodanikuühiskonna organisatsioonidest, ettevõtjatest ning
võimu esindajatest ja muude asjakohaste organisatsioonidest/ekspertidest on loodud mitteformaalse
võrgustik.

• Konverentsi korraldamisel kaasati kokku 11 kohaliku koostööpartnereid, huvikaitse endedajaid
ning riiklikud asutuseid.

Projekti mõju ja kasu oli väljendatud erinevate mõõdikute kaudu, nagu näiteks Eesti ja
rahvusvahelised osalejate rahul oli saadud oskustest ja teamistest ning häid praktikadest. Üldiliselt
osalejad hindasid ürituse tehniline korraldamist 5 pallist - 4.27 ning sisuline pool 4.45. Projekt
andis kodanikuühiskonna- ja valitsusorganisatsioonide esindajatele, teadlastele, otsustajatele ja
aktiivsetele noortele rohkem võimalusi ühiskonnas osalemiseks ja rohelise tuleviku
edasiarendamiseks ning säästva arengu eesmärkide saavutamiseks.

Üritusel oli hea tutvuda Eesti seisukohad globaaalsete väljakutsetele ja jäädvustada Eesti panus
säästva arengu eesmärkide saavutamisele, tutvuda maailma Eesti kodanikuühiskonna lahendustega
erinevate valdkondades ning edendada Eesti kultuuri ja arutleda nii Eesti kui Eurooopa tuleviku
jaoks olulisi teemasid konverentsi, arutelude ja töötubade raames.

Jätkusuutlikuse tagamiseks ürituse lõppus võrgustiku liikmed ja parterid pandi reaalne teekond,
kuidas saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja säästva arengu kõige põletavamates
küsimustes, panustades 2021- 2022 aastatel konkreetse kohalikul tasemel toimuvate algatuste, mis
panustavad säästva arengu eesmärkidele. Rahvusvaheline kohtumine (konverents) oli 4 päevane
üritus, millele järgnes intensiivne programm töötubade, kõrgeltasemel aruteludele (ametnikud,
diplomaadid, poliitikud, meedia esindajad), õppevisiitide ja eelsoendav ürituse COP 26 ÜRO
Kliima konvernetsi ja glonbaalse huvirühmade tippkohtumise korraldamisele (Novembris 2021
Glasgow`s). Ürituse korraldamine panustas ka Eesti vabaühenduste võimekust teadlikuse
tõstmisele ja paremate praaktika vahetamisele ning Säästva Arengu edendamisele.
Projekti “Global Citizens’ Assembly on SDGs 2021 Estonia” toetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, Peace Child International, Tallink Grupp ja teised partnerid.

Meedia kajastus:

Konverentsi veebileht: https://conference.peacechild-estonia.org/

Facebook: https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/

https://peacechild-estonia.org/2021/08/17/osale-rahvusvahelisel-konverentsil-global-citizens-assembly/

Peace Child International: https://www.whatnext4un.org/

https://conference.peacechild-estonia.org/
https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/
https://peacechild-estonia.org/2021/08/17/osale-rahvusvahelisel-konverentsil-global-citizens-assembly/
https://www.whatnext4un.org/
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Raadio 4: Konverentsi ja kohtumise tulemused „Global Citizens Assambley on SDGs 2021“
https://r4.err.ee/

Lisainfo ja konvernetsi veebileht: https://conference.peacechild-estonia.org/

2. “Loomingulised Eestima noored 2021”

Suur projekt “Loomingulised Tallinna noored 3.0 - "Loov maailmalinn” sisaldas kahte erinevate
rahastajate poolt kaasrahastatud väiksemaid projekte, 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 2021“.

Programm Loomingulised Eestimaa noored 3.0 oli Eesti ühiskonnale suunatud
hariduslik-kultuuriline jätku arenguprogramm, mille eesmärgiks oli edendada noorte noorte ja
vanema põlvkonna inimeste vaheline loovust ja luua jätkusuutlikud usaldusväärsed suhted
eri rahvuste vahel uute oskuste õppimise ning luua Galakontsert, tuues kokku erineva taustaga
erinevast rahvusest noori ja täiskavanud, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks,
jäädvustada Eesti kultuuripärandi (s.h. ka venekeelse kogukonna vahel) ja edendada kultuurielu
väärtustavas kogukonnas.
Projekti sihtrühmaks oli 16+ aastased noored ja loov inimesed erineva etnilise kuuluvuse ja
majandusliku taustaga. Otseselt osales projektis üle 200 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi
suurem (pealtvaatajad kontsert-etendusel, infopäevade ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu
osa saajad). Noored kaasati põhiliselt 2 suurtest piirkondadest Virumaa, Hiiumaa ja Harjumaa,
kuna teised rahastaja ei toetanud Hiiumaa piirkonna kaasamist. Sihtrühma ja osalejate kaasamisel
arvestame sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kindlasti vaatasime ka osalejate
motivatsioonile ja tagasisidele, et tagada positiivne mõju. Kasusaajad oli kogu ühiskond ja
hariduse,kultuuri ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid lisaks neile ka noorte lähedesed
ja nende võrgustikud, kuna osalenud noored edendasid projekti väljundid ja tulemused ka oma
sõpradele, tutavatele ja peredele.
Projekti tulemused mõjutasid positiivset osalenud noortele ja täiskavanutele. Mõned indikaatorid
mis sai arvesstatud: osalejate arv, osavõtjate georgraafiline erinevus, erigruppide esindatud
(erivajadustega noored, vähemkindlustatud noored, jt). Positiivne mõju kinnitas osalejate tagasiside
ning võimekus ja motivatsiooni õpida juurede, eesti ja vene keelse (muu keelse) noored
suurendasid oma osalus eesti kultuurist ning eesti inforuumist, kasvas sotsiaalne kapital, noored
kasutavad eesti keel iga päevaliselt oma elus. Osalejad on saanud uusi oskusi ja teadmisi,
loovmõtlemis viisi, palju kasulikku informatsiooni ja eneseteostamist võimet. (ehk osavõtjad
arendasid oma loov ja kommunikatsiooni oskused ning jagasid julged oma mõtteid, ideed ja
arvamusi eesti keeles. Osalejad väärtustasid mitmekesisus ning edendasid erineva kultuuritaustaga
inimeste koostööd. Panustasid kogukonna tasmele, ehk inimesed hakkasid olema rohkem avatud,
sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad ning kasutasid oma töös elu multiditsiplinaarse meetodi
Kõik organisatsioonid, kellega on tehtud koostööd projekti läbiviimise käigus 2021a.:

• Loovpartnerid: Tallinna Georg Otsa Muusikakool, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide
ja kommunikatsiooni instituut jt.

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

• Info ja meedia toetajad: Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust,
ERR portaalid, ETV+, Raadio 4, ajaleht Põhjarannik, Facebook jt.

• Hariduslikud asutused: Tartu Ülikooi Narva kolledž, Tallina Ülikool, Tallinn Tehnika Ülikool,
IVKHK, Tallinna Ehte Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Gümnaasium, Kohtla-Järve
Gümnaasium, Narva Soldina Gümnaasium ja Narva Keeltelütseum.

• Rahastajad ja toetajad: Tallinna Kodurahu programm, Kultuurkapital ja Tallink Hotels.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

Info- ja arutelupäevad

Info- ja arutelupäevad toimusid (see kord nii e-keskonnas Zoomi keskonnas ning õues, kuna riigis 
oli kehtestatud rangeid piirangud, ning me ei saanud tagada osalejate kokku saamist ühes ruumis) 
raames tutvustasime projekti eesmärgid ja plaanitud tegevused ning arutlesime kultuuri ja

https://r4.err.ee/
https://conference.peacechild-estonia.org/
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lõimumist puudutavad tähtsad küsimused s.h. ka Eesti rahvajutuaasta ja digikultuuri tutvustamine
ning nende integreerimine loovus protsessis.

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. Märkasime ka koostööside erinevate rahvaste noor esindajate vahel ning arengu ruumi
tekket. Ürituse raames tutvustame ka Tallinnas olema solevaid võimalusi. Kahe (29.03 ja 27.04)
info- ja arutelupäevade raames osales kokku 94 inimest. Noored väljandasid suur huvi noorte
loovuse arenguprogrammi vastu ning soovisid osaleda ka loovuse programmes, kui tuleviku
tegevustes kui COVID 19 ei piira nii rangelt tegutsemist. Arutelupäevade raames noored panid
kokku oma head ideed/ koostööprojekti, mida edasi arendas ja esitas toetamiseks fondile MTÜ
Peace Child Eesti.
Teavitus

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

Mõju ürituse osalejatele: pädevuste arendamine: isiklikud ja sotsiaalsed teemadel digikultuuri,
kultuuridevaheline ja põlvkondade vaheline sihtlemine; noorte arengu toetamise pädevus,
loovoskuste arendamine, väärtuste kasvatamine.

Loovtöötubade saarja

Kuna Vabariigi Valitsuse poolt oli välja kuulutatud eriolukord(aprillis ja mais 2021) füüsiliselt oli
väga raske kokku korraldada üritused jakutsuda osalejaid, seega pidasime aprillis ja mai alguses
infoseminarid online ja loovtöötuba mai lõpus.Mais 2021 toimus.

Loovtöötubade sarja, see onkõige tähtis loovuse koht, mille eesmärgiks oli erinevate oskuste ja
teadmiste saamine ning praktika tegevuste läbiviimine. Loovtöötoad toimusid: Tallinnas (3)
24-25.05, 28-29.05.2021, Jõhvis - 18.05.2021 ja Narvas (2) 20-21.05.2021 , mis oli suunatud
noortele (nii muusikutele/noornäitlejatele, tantsijatele kui ka tava noortele) ja noorspetsialistidele,
etpidada programme õpetamisest ja jagada noortega head praktikat, inspireeridanoori, esineda teisel
praktikapäeval oma lühietendused/esinemised. Parimadkutsutati loovnõukogu poolt osalema Gala
kontserdile Tallinnas, et tagadakultuuri/loovuse tsirkulatsiooni.
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.

Loovtöötuba idee oli kasutada eri rahvustemuusikat, rahvalaule, rahvajutte, pärimustantsu ja
muinasjutte ja siduda neidkaasaegse muusikaga ja digitaalse lahendustega, kus me õpime uusi
laule, tantsening esitame neid uuel, tänapäevasel viisil. Kõik need kasutame, et neistmoodustada
kunstiline tervik. (Üritus viidi läbi eesti keeles, kuid osalejatetoetamiseks ka muu keelsed osalejad.
Loovtöötuba pakkus noortele vajalikudoskused ja teadmised ning ka praktilise kogemust
tippspetsialistide poolt,loovjuhi Siim Aimla, loovmeeskonna ning kaasatud ekspertide juhtimisel.

Koolitused: “Rütm ja rütmiõpetus” juhis Jeremia Kangas. Trummi töötoas õpisid noored põhilisi
rütmifiguure trummidel ja õpisid üksteist kuulama ning läbi praktilise õppimise suurendada
loovnoorte oskused. „Tantsu töötuba” ja praktikat juhis Mirjam Lepik. Tantsu kaudu noored
tunnetasid oma keha ja parandasid koordinatsiooni. Tantsutöötoas õpiti ära kaks lihtsat tantsukava
nende kahe loo põhjal mida ka trummidega mängiti: Bad Girls ja Caravan. Töötuba “Muusika ja
laul” juhis Siim Aimla. Noored jagasid teine teisega oma loomingud (laulud ja muusikat, pidasid
praktilised proovid, oskused ja õppisid kuidas luua muusikat digitaalse App`ide kaudu) jt teemal.
Tallinnas ja Narvas koolitajate vahel olid Anna Tereštšenko (lavastaja, näitleja), Jeremia
Kangas(Trummiõpetaja Soomest), Mirjam Lepik(Tantsuõpetaja), Aleksandr Statšenko (muusik,
koolitaja), Artjom Jagudin, (audiovisuaalse ekspert,SoundExpert) jt. Kuue loovtöötubade raames
(täispäeval ja praktikapäeval),võtis osa 157 inimest. Praktika raames osalejad esinesid oma
loovtöötuba tulemused /kodutööd ning mõtlesid loovalt mida esitama kontserdil ning paremat
osalejad olid valitud esinemas kontserdil. Osales nii kohapeal +osaliselt digitaalselt 127 in, COVID
19 mõjutas osalust.
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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.

Proovid ja Galakontsert

Mai viimasel nädalal 2021 toimusid kontserti proovid Tallinnas ja Narvas, kuhu oli oodatud
kõik kontserdiga seotud esinejad ja korraldajad. Lisaks neile on kakutsutud teistest piirkondadest
esinejad, et tagada mitmekesisust ja kultuuritsirkulatsiooni. Igas piirkonnas toimub vähemalt üks
proov enne ametlikukontserti toimumist. Kõikides kontsertide proovides osales 25-50 inimest,
kunapidime pidada proovid väikestes gruppides.

Programmi kulminatsioon nii Harjumaa kui ka Virumaa piirkonnast osalenud ja kaasalöönud
noorte pooltvalminud Galakontsert Tallinnas, Lindakivi Kultuurikeskuses (01.06.2021), kuhu oli
kaasatud erinevas vanuses loovnoored jatäiskasvanud, kultuurspetsialistid (loovtöötubade raames
valitud lauljad,lauljad - tantsijad, muusikud, näitlejad ja audiovisuaal kunstnikud, DJ,teatri- ja
digitaalmaailma spetsialistid jt) ning võimalusel kutsutud mõnedEesti poptähed. Kontsert toimus
eesti keeles ning võimalusel võimaldame mõnemuu keelseid lugusid. Kontsertetedus põhines
loovtöötubade raames valitudparemat osalejatest ning lisaks neile kutsutud mõningad noori teistest
noorteloovuse arengu programme piirkondadest, kellega koos hakati valmistama ühis
kontsert.Kokku osales kontserti ettevalmistamisel ja esinemisel 102 inimest, ning 158
pealtvaatajad (füüsiline ja otseülekanne kaudu pealtvaatajad). Kahjuks kuna plaanitudprojekti
eelarve ei saanud piisavalt toetust, olime sunnitud vähendada kakontsertetendus arvu ning kaasata
Virumaa noori Tallinna kontserdile.
Tallinna kontserdist toimus ka otseülekande, mille videot saab vaadata siin:
https://loovus.sscw.ee/video/. Kontserti tagasiside nii pealtvaatajatelt kui ka kutsutud külalistelt oli
väga positiivne. Projekti koduleheküljel www.loovus.sscw.ee arhiveeriti kõik materjalid mis oli
seostatud loovprotsessiga s.h. ka video materjalid eesti ja vene keeles autoritasust vabalt
allalaadimiseks.

Kahjuks galakontserdil ei saanud me tagada suur pealtvaatajate arvu, kuna COVID-19 haiguse
leviku tõkestamiseks pidime tagada vajalikud meetmed ja piirangud. Pealtvaatajaid oli vähe, kuna
valitsus on kehtestanud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud
ning ka korraldajana tundsime suur vastutus kontserdi esinejate tervise ja ohutuse tagamise eest.

Projekti mõõdetavad tulemused:

• Korraldatud infokampaania riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

• Projekti lõpus on jätkusuutlikult töötamas loovuse arenguprogrammi veebileht, kust saab saada
infot: allalaadida muusikat 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
edasi õppimisel.

• Osalejate vahel on tekkinud toimub loovkoostöö võrgustik ja uusi algatusi, uusi koostöö
kontakte.

• Projekti tulemused panustasid regionaal kultuuritegevuste meetmele luua ja säilitada kultuurist
osasaamise ning kultuuriloome võimalusi Haarjumal ja Ida-Virumaa piirkondades. Projekt
soodustas kultuurielu arengut kuna võimestas loovnoori erineva etnilise kuuluvuse, majandusliku
taustaga panustada kultuuri arengule nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel läbi ühiskoostöö ning
loovuse arengu kohalikul tasemel.

https://loovus.sscw.ee/video/
http://www.loovus.sscw.ee/
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Projekti praktilised väljundid:

• Kokku otseselt projektis võtis osa 356 inimest ning kontserti pealtvaatajate arv 158 in
(kohapeal ja virtuaalselt)

• Meedia ja sotsiaalmeedia kampaania, mille kaudu jõusime üle 5 000 inimesteni

• Loodud ja kirjutatud 10 uut laulu, mida esitati kontsertidel.

• Läbiviidud 2 info-ja teadlikuse tõsmise seminarid

• Läbiviidud 5 ühepäevased 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 üks Galakontsert Tallinnas mis ühendas kõike piirkondi, et jäädvustada Eesti vaimse
kultuuripärandi ja digikultuuri aasta ning populariseerida noorte seas kultuurivaldkonna ja
kaasata noori (s.h. ka erivajadustega noori);

• Edendatati rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevust eesti kultuuriorganisatsioonidega ning ka
piirkondlik koostöö.

• Loovtöötubade osavõtjad said uusi teadmisi ja oskusi (teoreetilised kui ka praktilised)

• Erinevate asutuste/organisatsioonide ja loovinimeste omavaheline koostöö suurens, mida
kaudselt toob kaasa uusi kultuurüritusi ja algatusi.

• Eesti tasemel on paranenud kultuuride, haridse ja noorte valdkonnas tegutsevate
organisatsioonide omavaheline kommunikatsioon ja koostöö võime ning on loodud uued
koostöökontaktid, tegevuskava praktilise ja efektiivse koostöövõrgustiku loomiseks.

Projekti kohta kõik info ja kajastus leiab: www.loovus.sscw.ee

3. Muusikal "Narva homme"

Koostöös Vaba Lava Sihtasutusega oleme loonud ja esintanud muusikali "Narva homme". Projekti
eesmärgiks oli muuta nähtavaks uue põlvkonna heliloojad ja interpreedid ning edendada kultuuri
tähtsaimat missiooni, milleks on kõikide inimeste ühendamine vaimsete väärtuste nimel.

Projekti käigus esitleti kaasaegset ooperit "Venemaa: Täna" ning sellele eelneval nädalal toimunud
loomingut toetavad töötoad / ühisüritused / loengud / kohtumised artistidega.

Venemaa: Täna on Eugene Birmani uus vokaalmuusikateos, mis sünteesib omavahel verbatimi
meetodit reekviemi helikeelega, et avastada, mõista ja analüüsida tänapäevast Venemaad. Teos
uurib hääle kui instrumendi ja väljendusvahendi fenomeni nii muusikas kui sotsiaalvaldkonnas.
Venemaa: Täna maailma esmaettekannet Narvas esitas Läti virtuoosne vokaalansambel Argentum.

Eugene Birman on tuntud oma julgete muusikaliste eksperimentide poolest sotsiaalselt ja
poliitiliselt olulistel teemadel. Tema suuremahulisi teoseid kliimamuutuse, Wall Streeti
finantskriisi, Venemaa piirilepingu ja muudel sarnastel teemadel on esitanud rahvusvahelised
orkestrid ja ansamblid, sealhulgas Londoni Filharmoonikud ja BBC Singers. Venemaa: Täna
lähtepunkt on dihhotoomia Venemaal ja Läänes valitseva vastastikku kallutatud poliitiliste
kujutamiste vahel meedias ning helilooja enda keeruka identiteeditunde vahel.

Teose poliitilise poole muusikaliseks väljund on struktureeritud kui kaasaaegne vene õigeusu
reekviem. Helilooja ise ütles nii: Mis Venemaa oli? Milline on see praegu, milleks Venemaa saab?
Need olid küsimused, mida küsisid sajad Baltimaade, Soome ja Venemaa enda inimesed proovides
mõista, kas identiteet ulatub üle kontinentide.

Etenduse visuaalseks elemendiks oli Moskvas resideeruva videokunstniku ja filmitegija Alexandra
Karelina loodud film, mis on tema enda sõltumatu mõtisklus tänapäeva Venemaast.

Muusikal - ooperit esitati vene keeles, eestikeelsete subtiitritega. Kestvus 1 tund . Publikus oli 180
inimest ning umbes pool osalesid peale kontserti vestluses osalistega.

Lisaks sellele oli korraldatud sündmuste sari „Narva: Homme“, mis toimus Vaba Lava Nava 
saalides ja kohvikus 25.-29.09.2021. Programmi olid oodatud kõik, kes soovisid Narva osas sõna

http://www.loovus.sscw.ee/
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võtta, grupiti, individuaalselt, nimega või anonüümselt. Hääled (sõnavõtud) salvestati ning hiljem
kasutab Birman neid uue teose loomisel. Narva elanike häältel põhinev teos saab üheks osaks
sarjast, mis on loodud sama meetodiga nagu esietenduv Venemaa: Täna, kus ooper kasutab
sõna-sõnalt inimeste ütlemisi, ilma, et neid kuidagi muusikalisse või erilisse vormi panemata. Iga
uus lugu sarjast on oma lokaalse kontekstiga. Kokku projekti jooksul osales otseselt 438 inimest
ning lisaks neile arvustuset lugejad, lähikondsed ning huvitundjad. Antud projekt on ka algus
Birmani järgmisele teosele, mis kaasab tulevikus tuhandeid inimesi üle maailma.
Projekti toetas Eesti Kultuurkapital

Sündmuste sarja täisülevaade leiab Vaba Lava Sihtasutuse veebilehel www.vabalava.ee

4. Säästlikus kui elustiil

Projekt võtis aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kui keskendus üksikisikule, lähtudes
põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku. Noorena loodud jätkusuutliku
(säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus.

Projekti eesmärgiks oli suurenda inimeste teadlikus jätkusuutliku elustiilist, säästva arengust ja
kliimamuutmisest ning muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. Programmiga edendasime
üldhariduskoolide õpilaste seas aktiivõppemeetodite kaudu jätkusuutlikku elustiili ning õpetajate
keskonnateadmiste ajakohastamine, tuginedes “Be the Change: Youth solutions for the new
millenium” programmile, mis oli kohandatud Eesti olukorrale ja haridusasutuste kasutamiseks.

Sihtgrupp: Talinna noored vanuses 14-20 a ning lisaks neile ka õpetajad ja noorsootöötajad kes on
huvitatud panustama jätkusuuliku arengu edendamisele ning tabrimisharjumisi muutmises.

Programmiga soovisime ka tutvustada üleilmsed ja kohalikud keskkonna eesmärgid, mis on
suunatud paljuski sellele, et saavutada tasakaal piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu
vahel.

Projekti tegevused sisaldavad järgmised tegevused:

20 Töötoad koolides – tegemist on 14-20 a. otseselt individuaalsete käitumisharjumuste
käsitlemisele suunatud töötubadega, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili
olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid
harjutusi. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract ning selle kaudu saab
hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja
seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Kokku töötubades osaleb 500
õpilast.
Koolitus “Säästliku elustiilist, kliimamuutmisest ja ÜRO Säästva Arengu eesmärkidest”, mille
eesmärk haridusasutuste spetsialistide/õpetajad keskkonnateadmiste suurendamiseks ja
ajakohastamiseks, lisaks ka uute metoodikate tutvustamine ja kasutusele võtmine/aprobeerimine
läbi tuleva ühise sügiskooli “Säästlikus elustiil”. Kutsutud haridusevaldkonna spetsialistid saavad
tuttavaks Eesti ja rahvusvaheliste õppemetoodikatega ja uute õppematerjalidega, mida nad saavad
katseteda õppitundidest. Koolituse teostavad Eesti, Soome, Rootsi, Taani säästva arengu
spetsialistid. Kokku osaleb 25 inimest.
Viimase suurema üritusena toimub 2-päevane sügiskool “Säästlik elustiil”, kus osalevad noored
töötubadest ning õpetajad üle Tallinna, et läbi käia süvendatud säästva arengu /elustiili koolitus,
mis sisaldab nii teooriat kui praktikat, s.h. ka mängulisemaid harjutusi nagu näiteks seiklus mängus
“Discovering nature of sustainable development” mis aitaks kinnistada teadmisi ja oskusi mida nad
on projekti jooksul saanud. Kõige olulisemaks eesmärgiks sügiskooli korraldamise juures on, et
osalejad noored oleksid suvekooli lõppedes võimelised ise juhendama endast nooremaid. Kokku
osaleb 25 inimest.
PROJEKTI ELLUVIIMINE

Programmi eesmärgiks oli edendada üldhariduskoolide õpilaste seas aktiivõppemeetodite kaudu 
jätkusuutlikku elustiili ning õpetajate keskonnateadmiste ajakohastamine, tuginedes "Be the 
Change: Youth solutions for the new millenium" programmile, mis oli kohandatud Eesti olukorrale 
ja haridusasutuste kasutamiseks 2014 a. Programm oli täielikult täidetud ning on saanud väga suur 
huvi osalenud noortes, õpetajatest ning jätku tegutsemist ja elurakendada teiste õpilaste ja 
spetsialistide jaoks, s.h. ka võimalust osalda rahvusvahelise programmidest mis toetaks 
jätkusuutliku arengut, rohepööret, säästliku elustiili propageerimist ning kohaliku ekpsertide ja

http://www.vabalava.ee/
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programmide tutvustamist haridusasutustes.

Projekti raames teostasime 21 töötuba, mis oli suunatud õpilastele. Töötubades jagati
üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viidi läbi käitumise
mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi ning sõlmiti elustiili muutmise lepingud (Õpilased
võtsid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi said säästlikust elustiilist konkreetset
kogemust), mille tulemuste hindamisel saime kinnitus, et positiivse mõju sai 68% osalejatest, kes
on muutunud oma elustiili säästlikumaks ning keskkonna sõbralikumaks. Töötoad viisid läbi
pädevad eksperdid eesti ja vene keeles. Kokku töötubades osales 599 õpilast.
Programmi lõpetamisel oli korraldatud sügiskool, mis esialgselt pidi toimuma sügisel, kuid
COVID 19 viiruse leviku põhjusel lükkus talve, (talvekool) ning 2-päevane talvekool
"Säästlik elustiil" toimus 10-11.12.2021 Tallink Spa Hotellis, kus osalesid kõige aktiivsemad
noored töötubadest ning õpetajad/noorteühenduste esindajad üle Tallinna, et läbi käia süvendatud
säästva arengu /elustiili koolitusel teadmised/kogemused, mis sisaldasid nii teooriat kui praktikat,
s.h. ka mängulisemaid harjutusi. Üks nendest oli seiklus mäng "Discovering nature of sustainable
development", mis aitas kinnistada teadmisi ja oskusi mida nad oli projekti jooksul saanud.
Osalejad kõrgelt hindasid ürituse korraldust ja sisu - keskmise hindega 10st “8.1”. Ühe hea
tulemusena talvekoolil sai see, et osalenud noored sai muutuste loojaks/oli võimelised ise
juhendama endast nooremaid ning saada hea eeskujuks elustiili muutmisel. Kokku osales 25
inimest.
Haridusspetsialistide, noorteühenduste ja õpetajate pädevuste tõstmiseks oli korraldatud 3.12.2021
Tallinnas koolitus "Säästliku elustiilist, kliimamuutmisest ja ÜRO säästva arengu
eesmärkidest”, mille eesmärk oli keskkonnateadmiste suurendamine ja ajakohastamine,
lisaks ka uute metoodikate tutvustamine ja kasutusele võtmine/aprobeerimine. Osalejad said
tuttavaks Eesti ja rahvusvaheliste õppemetoodikatega (Põhjamaade kogemusega) ja uute
õppematerjalidega, mida nad said katsetada õppetundidest tulevikus. Koolituse teostasid Eesti
(Anneli Ohvril, Tatjana Raudsepp), Soome (Jenni Kauopila ja Laura Mari Rajala), Rootsi (Susanne
Kallanvaara ja William Thuresson), Läti (Rita Liepina), ja Taani (Ingrid Nielsen ja Ivan
Vassilivskikh) säästva arengu spetsialistid. Kokku osales 25 inimest.
Saavutatud projekti tulemused:

• Kokku programmis võttis osa 650 inimest.

• Programmi teostamisel oli koolitatud töötubade raames 599 õpilast (11 koolist) ning koolituse
raames mis oli suunatud haridusspetsialistidele - 26 inimest

• Kokku oleme edukalt teostanud 25 üritust.(21 töötube, sügiskool (toimus tavel) ja koolitus)

• Kokku oli kasasatud 17 eksperti ja partneri

• Tagasiside alusel saime kinnituse, et osalejad jäid rahul teostatud projektiga ja saadud teadmiste
ja oskustega, antud hinngang 10st „8,46“ ja elustiili muutmine toimus vastavalt sõlmitud elustiili
lepingule osalenud noortega, mille tulemused on positiivsed.

• Oli valmistatud jätku koostööprojekt mida teostakse 2022 aastal ning suvenenud oma koostöö
hariduasutustega.

Projekti “Säästlikus kui elustiil” toetas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning Nordic
Culture Point “Norden 0–30 programme” vahenditest.

5. Suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0"

Projekti “Suvekool: “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0” raames viiakse läbi kolmepäevane
suvekool, mille peamiseks eesmärgiks kaasata erivajandustega ja vähemkindlustatud noori Tallinna
sotsiaal- ja noorsootööse, suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused ja
motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida.

Üritus pidi toimuma 3-4. Septembril 2021, Tallinnas, Tallink Spa Hotellis ning oli suunatud üle
Tallinna pärit noortele (16a+) ja spetsialistidele. Suvekooli jooksul viiakse läbi mitteformaalsetel
meetoditel põhinev, sisult nii teoreetiline kui praktiline, kuid oma olemuselt kaasav ja
interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Suvekoolis osaleb 60
inimest.
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Projekti sihtrühm on noored ja täiskavanud (vanuses 18–60+) Tallinnast (mitteprofessionaalse
meedia kaasasutajad). Projekt on pühendatud peamiselt venekeelsele publikule. Osalejate koguarv
oli plaanitud kuni 180 inimest, (sealhulgas meediumimeeskond, toimetajad, loomemeeskond,
produtsendid, assistendid, intervjueerijad, vabatahtlikud jne). Suvekooli raames soovime
suurendada noorte teadlikus vaimse tervise teenuste, psühhosotsiaalse toe ja sporditegevusestst,
pakkudes vaimse heaolu ulatuslikumat toetamist selleks, et tagada pandeemial ei oleks pikaajalist
negatviiset psühholoogilist ja sotsiaalset mõju.
Lisaks sellele Tallinnas elurakendame praktikat vabatahtliku päevade raames, ehk saadud
teadmised ja oskused ning tugi. Pratikat korraldab PCE kaasates erinevaid huvigruppi ja asutusi
(Tallinna Lastekodu, Toidupank. noortekeskused). Koolitusprogrammi läbiviimise eesmärgiks on
eelkõige jagada informatsiooni ja teadmisi ning eelarvamusi ja stereotüüpide lahtimõtestamine.
Lisaks sellele ka arendada koostööd erivajadustega tegelevate organisatsioonide ja linnaasutuste
vahel. Praktikas osalejaid on kokku kuni 50 noort + 10 huvitatud spetsialisti kes tunneb et vajab lisa
teadmisi erivajaduste noortega töötamisel.
PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Kuna suvekooli oli raskelt korraldad suvel, pidime teostama plaanitud koolituskava sügisel, ürituse
uue nime all: Sügiskool “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0”, 8-9. Oktoobril 2021, Tallinnas,
Tallink Spa Hotellis

III Sügiskooli (esialgselt plaanis oli teostada septembri esimene nädal - Suvekooli, kuid lükkasime
COVID 19 puhul oktoobrisse) raames viisime läbi kahepäevane sügiskool, mille peamiseks
eesmärgiks oli kaasata erivajandustega ja vähemkindlustatud noori Tallinna sotsiaal- ja
noorsootööse, suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motivatsiooni muuta
oma elu ja kaasarääkida. Koolitus tegevus oli suunatud üle Tallinna pärit noortele (16a+) ja
tugispetsialistidele. Sügiskooli jooksul viisime läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult nii
teoreetiline kui praktiline, kuid oma olemuselt kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele
kaasamõtlemisele suunatud programm. Sügiskoolis osales 61 inimest (enamus on eesti ja
venekeelsed noori, kuid tore tõneda, et iga aasta tugispetsialistide huvi kasvab).
Kaasasime erivajadustega ja vähekindlustatud noori (s.h. ka tugispetsialiste/hooldajad) Tallinna
heaolu ja noorsootöö edendamise, suurendasime teadlikkust, õpetasime juurde kaasaegsed
sotsiaalsed oskused ja teadmised vaimse tervise (s.h. ka läbi praktiliste tegevuste), digiharidusest ja
säästliku elustiilist ning vabatahtliku tegevusest, motiveerisime muuta nende enda elu paremaks,
leides uusi väljundeid, partnereid ning abivajajaid ja huvitundjad.

Tallinnas elurakendasime praktikat vabatahtliku päevade raames, ehk programmi osalejad sai
võimaluse katsetada oma teadmised ja oskused ning lõimida omavahel ja saada tugi
sotsialiseerimisel. Pratikat korraldas PCE kaasates erinevaid huvigruppi ja asutusi (Tallinna
Lastekodu, Toidupank. Haridusasutused ja noortekeskused). Koolitusprogrammi läbiviimise
eesmärgiks oli eelkõige jagada informatsiooni ja teadmisi ning eelarvamusi ja stereotüüpide
lahtimõtestamine. Lisaks sellele ka arendasime koostööd erivajadustega tegelevate
organisatsioonidega ja linnaasutuste vahel. Praktikas osaleskokku 54 noort + 10 huvitatud
spetsialisti/tugiisikud/lapsevanemaid.
Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,75 (Ruum ja Toit
4.88, ja koolituse sisu 4.62). Noored väljandasid soovi osaleda tulevikus samateemalistes üritustes
ning nõustaisd levitavad infot oma võrgustikutes. Noortega tegelevate spetsialistid said
värskendada oma teamised ja oskused ning praktiliselt elurakendada erivajadustega töötamisel ja
inspireerimisel. Lisaks sellele said uue inspiraatsiooni ja motivatsiooni tegelema abivajava noortega
ja panustama inimeste hoiakute paremenisele.

Osalejad olid kaasatud enamusti Tallinnast kuid osalesid mõned noored ka Ida-Virumaa
piirkonnast. Jätkuvalt strateegilinee partnerlus toimub: Eesti Noorte Ühenduste Liiduga, Eesti
Puuetega Inimeste Nõukojaga, Eriline Maailm, MTÜ Peaasi.ee, Eesti Noorte Vaimse Terise
liikumine, Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda jt.

Väljundid:

• Kokku kahel peamisel tegevustel osales 128 inimest (nendest sügiskooli kahel päeval osales
61 inimest on s ning 67 on vabatahtliku päevade raames

• Kokku erivajadusttega ja vähekindlustatud taustast osales 45 inimest
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• Programmi raames kaasati 17 ekpserti (nii sügiskoolis kui ka praktilise tegevuse raames) ning üle
15 koostööpartneri.

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

• Noored said 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 oma teadmised digiharidusest, vaimse tervisest, säästliku elustiilist ning
vabatahtliku tegevusest, 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.

• Sügiskooli ning praktiliste tegevuste raames kokku pandi 2 reaalsed projektitaotlust mida
esitatakse rahastamiseks 2022 aastal.

• Tutvustatati häid osalus praktikaid ja vabatahtliku tegevuse võimalised ning kasulikud 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.

Sügiskooli “Hoolin, kaasan ja mõistan 3.0” toetasid Tallinna Sotsiaal ja Tervishoiuamet ja Tallinna
Hariduseamet.

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 eriti kuidas vähendada COVID 19 mõju erivajadustega noorte vaimse tervisele ning
teavitamisele. Viisime läbi sihtgruppide seas eelküsitlus, et paremeni kardistada nende
personaalsed arengu vajadused. Eriti läbisime noorte kaasamise muudelid ning takistused mis veel
eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö valdkonnas. Sügiskool
pakkus võimalikult laiapõhjalisi teadmisi ja sotsiaalsed oskusi ning saime tutvustada abi
võimalustega.
Tagasiside alusel saime kinnituse, et osalejate motivatsioon /soov osaleda järgmistes
samateemalistes üritustes on väga kõrge. Üritused jätkuvalt vajalikud, kasulikud ning osalejad
kinnitavad, et saadud teadmisi levitavad oma võrgustikutes/kogukonnas.

Eerivajadustega noori ning ka spetsialistid said võimaluse elurakdenada ka oma praktilisi oskusi ja
teadmisi ning panustada vabatahtliku tegevuste raames näiteks: Toidupankas, Tallinna Lastekodus,
Pae pargis, Kopli kogukonna piirkonnas jm üritustel.

Osalejad olid mitmekesised nende gulas olid isikud erinevates linnaosades, erineva sotsiaal ja
majandusliku taustaga/ tunnustega (nt rahvus, staatus, sugu, haridustase, vanus) s.h. puudega/
erivajadustega noored nende tugiisikud, vanemad ja spetsialistid

Teavitus

Informatsiooni levitamise toimus sotsiaalmeedia kanalites (Facebook ja Instagram) ning ka e-maili
turundus läbi Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Puuetega Inimeste Nõukoda meililistide,
Tallinna noorteinfo portal ja koostööpartnerite võrgustikute ning varasemalt sündmustel osalenud
inimestele info edastamine.

Meedia kajastus:

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Osale-sugiskoolis-Hoolin,-kaasan-ja-moistan-3.0

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Osale-sugiskoolis-Hoolin,-kaasan-ja-moistan-3.0
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https://huvi.tallinn.ee/uritus/sugiskool-hoolin-kaasan-ja-moistan-30

https://pages.facebook.com/events/4440142426071699?m_entstream_source=timeline

https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Primi-uchastie-v-osennej-shkole-Zabochus

Facebook: https://www.facebook.com/events/4440142426071699/

Pildid: https://peacechild-estonia.org/pildigalerii/

6. “Co-management programm ja vabatahtliku tegevuse programmid 2021”

Programm sisaldav mitmed projekte kokku ning ühiselt panustavad co-managementi ning
vabatahtliku tegevuse programmi elurakendamisele. Kajastame erinevate rahastajate poolt
kaasrahastatud väiksemaid ja keskmised projekte, et ühtlustada teksti selle suure projekti kohta
toome kõik seotud väiksemad projektid ühe suure sektsiooni alla mille nimeks jääb
„Co-management programm ja vabatahtliku tegevuse programmid 2021”

Noortefoorumi eesmärgiks oli toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku
aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada
noori koostöös vabaühendustega/riigiasutustega oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma
huvide eest oma kodukohas ning edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel,
võimestades noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid
osalema demokraatlikes otsustusprotsessides s.h. 2021 KOV valimistel. Foorumi korraldaisega
motiveerime noori poliitika vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma
ideede ja algatuste teostamiseks.
Lisaks sellele vabatahtliku tegevuse programmi eesmärgiks oli võimestada ja motiveerida noori
vabatahtlikuna tegutsema, tuues kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada
ühiselt tegutsemist ja erinevate kultuuride esindajatega koostööd läbi vabatahtliku tegevuse ning
säästva arengu edendamise kaudu.

Sihtgrupp: Suursündmus oli mõeldud 16+ aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele ja
vabaühenduste esindajatele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad
oma häid mõtted teoks teha. Noored, vabaühendust, riigiasutused ja eksperdid kaasatakse põhiliselt
4 suurtest piirkondadest Harjumaa (Tallinn), Virumaa, Tartumaa ja Pärnumaa aga muidugi
kutsutatakse esindajad kõikidest teistest Eesti piirkondadest, et tagada vabakonna tsirkilatsiooni
ning toetada piirkonda ja valdkonnaüleseid tuleviku algatusi.

Programmide raames viidi läbi järgmised tegevused:

• Aprill – Oktoober 2021 - Kommunikatsiooni ja sündmuse veebilehe arendamine ja
avalikustamine, ürituste kajastamine kohaliku ja riikliku meedia allikate kaudu.

• Aprill – September 2021 - toimusid 4 piirkondliku arutelupäeva/seminari noorte poliitiliste
manifesti sisu korjamiseks. (Ülevaade nende kohta leiab siin)

• August 2021 - Noorte arvamusfestival teemadel: kultuuridevahelise dialoogi, säästva arengu
eesmärkide saavutamise ning digiühiskonna väljakutsed noorte vaatenurgast

• 4-5.09.21 Vabatahtlike juhtimise koolitus, Tallinnas

• 24.09.2021 - IX Noortefoorum 2021 “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja
poliitiliste võimaluste allikas” Tallinnas, Tallink Spa Hotellis

• 24-26.09.2021 - „Vabatahtliku tegevuspäevad 2021” läbiviimine (kuid mõned tegevused olid
teostatud ajavahemikul 24.09 – 10.10.2021) erinevates Eesti piirkondades.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Projekti elluviimine toimus vastavalt esitatud projektile aga toimusid väiksed korralduslikud
ümberkorraldused seoses seminaride läbiviimise ajadega. 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
piirkondlikud arutelupäevad/kodanikuhariduse seminarid teistesse kohtadesse kui algselt
planeeritud.

https://huvi.tallinn.ee/uritus/sugiskool-hoolin-kaasan-ja-moistan-30
https://pages.facebook.com/events/4440142426071699?m_entstream_source=timeline
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Primi-uchastie-v-osennej-shkole-Zabochus
https://www.facebook.com/events/4440142426071699/
https://peacechild-estonia.org/pildigalerii/
https://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/seminarid/
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Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:

• Aprill – August 2021 – Projektimeeskonna ja koostööpartnerite ühis ettevalmistavkoosolekud
(suursündmuse tehniliste, sisuliste ja praktiliste küsimuste lahendamine ning kommunikatsiooni
plaan elurakendamine)

• Aprill – August 2021 – Kommunikatsiooni ja sündmuse veebilehe arendamine ja avalikustamine.

• Aprill – September 2021 – on 4 piirkondliku arutelupäeva/seminari noorte poliitiliste manifesti
sisu korjamiseks (suunatud projekti sihtgrupile, kaasatud partneritele jt (Narvas, Tartus, Pärnus ja
Tallinnas – kuupäevad on lahtised kuna COVID 19 mõjutab ürituste korraldamist) Kokku 100
in.)

• 24. September 2021 – IX Traditsiooniline Noortefoorumi 2021 läbiviimine, Tallinnas (Kokku
150 in.)

PIIRKONDLIKU ARUTELUPÄEVAD/ SEMINARID

Programmi raames teostasime piirdkonliku arutelupäevade ja noortefoorumi raames toimunud
väitlused, töötoad ja poliitilise manifesti valmistamine.

Piirdkonliku arutelupäevad toimusid erikohtades ühtsal teemal “Noored kui sotsiaalsete,
kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?”, 21. mail ja 29. augustil 2021
Narvas, Vaba Lava Teatrikeskuses; 21. august Tallinnas, Tallink Spa Hotellis; 10. septembril 2021
Pärnu Tammsaare kool; 14. septembril 2021 Tartu Annelinna Gümnaasium.

Arutelupäevade raames toetasime eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku
aktiivsust ja vabatahtliku tegevust, et suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori
oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas. Lisaks sellele toimuvate
piirkondliku arutelupäevade läbiviimisel saame paremini tutvuda noorte vaatega kuidas
koronaviirus neid mõjutanud, missugused on just need kitsad kohad mida ühiskonnas võimu
esindajad ja huvitegevuse, hariduse ning noorsootöö asutused ei märganud, mille peale veel ikka oli
vajab pöörata tähelepanu, et toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku
aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte kui ka vabaühenduste ning riikliku
asutuste esindajate teadlikkus kultuurilisest mitmekesisusest ja nende teadmisi ja oskusi
kodanikuhariduse, vabatahtliku tegevuste valdkonnas.
Seminaride raames tutvustasime noortefoorumi ajaloot ja kontseptsiooni. Kaasatud eksperdid
esitasid ettekanded KOVi valimistest ja noorte osaluses, vabatahtliku tegevusest ning noorte
võimalustest teemadel. Ühis koostöötegevusena osana oli aktiivsed arutelud 4 töögruppi raames
(teemadel: noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine, kaasav haridus, noored ja
poliitikakujundajad ning vabatahtliku tegevus ja noorstoosöö), kus noored valmistasid oma
ettepanekuid poliitilise deklaratsioni (manifesti) jaoks. Teise töögruppide osana oli noorte poolt
lahenduste välja töötamine/ arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (n.n. lühi hackathon).
Kõige põnevad noorte lahendused/arvamused olid kasutatud, et valmistada noorte manifesti, kus
noored väljendasid oma soove/muret ja nende lahendused, et erakondade valimiskampaaniat KOV
2021 suunata rohkem nooremapoolse poole.
Kokku seminaride sarjas võttis osa 115 inimest.

IX NOORTEFOORUM

IX Noortefoorum 2021 “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste
võimaluste allikas” toimus reedel, 24. Septembril Tallinnas.

Kokku noortefoorumil osales 208 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 oli toetada eesti keelt mittekõnelevate noorte elanikkonna ühiskondliku
aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada
noori koostöös vabaühendustega/riigiasutustega oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma
huvide eest oma kodukohas. Lisa esmärgina oli võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi
otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides, s.h. 2021
KOV valimistel.

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/seminarid/
http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/seminarid/
http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/
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Foorumi raames toimusid:

- Temaatilised ettekandeid ja paneeldisskussioon (noored aktiivselt osalevad diskussioonides,
esitavad oma huvitavad küsimused ja jagavad oma arvamus kaasatud ekspertidega ja
huvigruppidega).

- Viis töötuba (Noorte osalus ja ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine ja osalus
valimistel; Lõimumine ja mitmekesisus; Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem; Eesti
haridussüsteem- ning vabatahtlikuse kogukonnapraktika töötuba) igal teemal on erinevad arutelud,
koostöö ülesanded ja simulatsioonid, mida osalejad lahendavad koos). Ürituse tulemusena said
osalejad uusi oskusi ja teadmisi, motivatsiooni järeltegevuste ellurakendamiseks ning lõimumiseks.

- Koostöö tulemusena noored valmistasid oma poliitilist manifesti „Noorte arvamus ja huvide
deklaratsioon“, mille esitati poliitikutele, vabakonna ja KOVide esindjate.

Foorumi peateemadeks oli noorte kaasamine kohaliku otsustusprotsessis ning
kriitilisemõtlemise arendamine ning noorte huvide tagamine KOVi tasemel. Foorumiga
toetasime täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks
ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist. Teemasid
käsitledes tegelesime dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitasime
noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustasime aktiivset ühiskonnaelu puudutavates
küsimustes kaasa rääkima.
Noortefoorumi raames tagame osalejate geograafilise representatiivsuse ja soolise tasakaalu ning
ka erivajadustega noorte osalus vähemalt 10%. Noored ja eksperdid oli kaasatud põhiliselt 4
suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa ning Pärnumaa aga muidugi osalesid noor
esindajad kõikidest teistest Eesti piirkondadest. Noortefoorum oli mõeldud 16+ aastastele
tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes
ihkavad oma häid mõtted teoks teha.

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 – Nadežda Tšerkašina, Narvas hariduse endedaja
ning Maris Jõgeva, kodanikuühiskonna arendamise ekspert (Eesti Looduse Fondist. Foorumi lõpus
toimus tunnustamiskonkursi "Noor sädemeke" võitjate tunnustamine.
Foorumi esimesest osast võtsid osa järgmised eksperdid:

• Noored ja KOVi valimised 2021”, Nellika Valder, Riigi valimisteenistuse nõunik

• Noorte võimalused ja huvide kaitse noortevolikogu näitel”, Maria Kazlovskaya, Lasnamäe
Noortekeskus

Kõige põnevam debaatide ja noorte arvamusi mitmekesisem osa oli paneeldiskussioon, mille
raames noorpoliitikud (parteide noortevolikogude juhid).

Teemal: Noorte osalus valimistel – mis on teadmata ja tegemata jäänud?

Oma mõtteid jagasid ja vastasid noorte küsimustele kõikide parteide noorteühendused:

•REFORM (Doris Lisett Rudnevs)

•KESK (Johannes-Emmanuel Allas)

• SDE (Õnne Paulus)

• ISAMAA (Karl Sander Kase)

• EESTI200 (Aleksei Jašin)

• ROHELISED (Linda Lees)

• EKRE (Eino Rantanen)
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• Õpilasesinduse esindaja (Artjom Tsernozjomov ja Nikita Strekalov)

Arutelu juhis kogenud politoloog ja noorsootöötaja Peeter Taim. Paneeldiskussiooni arutelude
sisuqa saab tutvuda siit: Noortefoorumi 2021 otseülekanne. Paneeldiskussiooni lõpus noor osalejad
küsisid erinevaid küsimusi noorte paneelistidele ning väljendasid ka oma arvamust.

Foorumi viimane osa (töötoad) toimus järgmiste ekspertide juhtimisel:

(Noorte osalus ja ja kodanikuühiskond) Aktiivsete kodanike kasvatamine läbi vabatahtliku
tegevuse ja osalus valimistel

Eestvedajad: Renate Gross, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindaja ja Maris Jõgeva,
kodanikuühiskonna arendamise ekspert

(Lõimumine ja mitmekesisus) Noorte koostöö ja eesti keele valdamine viivad kaasava ning
mitmekultuurilise ühiskonnani

Eestvedajad: Eduard Odinets, lõimumisvaldkonna ekspert ja Daina Arfanova, PCE

(Ettevõtlikkus, noortegarantii tugisüsteem) Noorte tööhõivevalmiduse toetab ettevõtlikkuse
pädevuste areng ja tööelu tugisüsteem?

Eestvedajad: Pille Simral ja Triin Parts, Eesti Töötukassa ning Anna Liza Starkova, Lundi Ülikool
(Rootsi)

(Eesti haridussüsteem) Digihariduse ja koroonakriisi mõju noorte arengu võimalustele
haridussüsteemis?

Eestvedajad: Merilin Võrk, Tallinina Ülikool, Digitehnoloogiate instituuti esindaja

(Praktiline töötuba) Vaenu õhutamine ja kooli kiusamine (Rusalina Gassõmova)

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti foorumi lõpus. Töötoas “Noored ja
kodanikuühiskond” arutleti võimaluste üle, jagati nendega erinevaid kogemusi, motiveerisid neid
looma oma huvitavaid algatusi mis lahendaks noorte väljakutseid ning ühiskondlikud muresid.
Tutvustati neil ka nende võimalused, mis noortel kohalikul tasandil on olemas ning mõeldi ühiselt,
kuidas saaksid noored rohkem rääkida kaasa erinevates otsustusprotsessides ning osaleda
kogukonna tasemel seal hulgas ka vabatahtliku tegevuse kaudu. Arutleti noorte takistused
vabatahtliku tegevuse, noorte osalus valimistel ning takistused mis eksisteerivad, et noored olesk
aktiivsed. Peamine vastus noorte poole oli vähe aega, kuid see on müff, kuna noored ei oska õigelt
kasutada oma aega. Noored ei ole teadlikud erinevate küsimustes, kuna koolis on piiratud ainete
valik ja lahendusega näiteks saaks olla politoloogia aine. Mure ka selles, et vene keelsel noortel
puudub võimalus tutvuda ka valimised.EE või ID kaarti tutvustus vene keeles. Suurendada
noortevolikogude ja õpilasomavalitsuste tähtsust ja õpetamist demokraatiat noorte vahel. Kui
rääkida motivatsioonist ja vabatahtliku tegevusest palju noored mõtlevad see on tasuta tööjõud ja
lahendusena saaks olla vabatahtliku tegevuse mitmekesistamine ja huvitavamaks tegemine.
Töötoas “Lõimumine ja mitmekesisus” kaardistati Eesti kodanikuhariduse- ja
lõimumisvaldkonna suurimaid väljakutseid ning noori puudutavaid teemadel, mille osas noored
tundsid huvi ja muret. Noored oma aruteludes tulid järeldusele, et eesti on multikultuurne riik.
Noored tuli järeldusele, et Eestis on eksisteerib jätkuvalt rassism, rassiline diskrimineerimine tööl,
hariduses või ühiskondliku elus (rändajate, pagulaste kui ka vähemuste vastu), kuid see ei ole nii
terav. Poliitikute narratiiv mõjub ühiskondliku arutelud vähemuste ja pagulaste vastu, mis enda
poolt paneb eesti ja venekeelsed kogukonnad lõhku ja suurendab nende vahel vahe. Koolides ei
piisa kompetentsed eesti keele õpetajad ning meedia levitab hoiakud /stereotüüpne mõtlemisviis, et
venekeelsed noortel on olemas oma arengu ülemmäär. Ühiskondlik motivatsioon vähemuste vahel
on nõrk ning eesti keele kasutus jätkuvalt ei ole piisavalt, kuna noortel/ühiskonna liikmetel puudub
kas motivatsioon, ümbritsev keskkond ei soodusta igapäevaliselt eesti keele kasutamist. Noored
kinnitasid, et kultuuridevahelise dialoogi arendamise vajadus algab juba lapsepõlvest. Keele oskust
võimaldab noortel omandada konkurentsivõimeline haridus.
Töötoas “Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem” arutasime läbi töötukassa erinevad 
teenused, mis võiks noortele kasulikud olla. Osalejad tõid välja arvamusi ja kogemusi seoses 
töötukassaga ning oma esialgne töökogemuse. Noored väljendasid arvamust, et nad soovivad 
töötada iseenda peale ja olla ettevõtlikud. Noored olid väga inspireeritud ja soovisid planeerida 
oma karjääri juba kooli pingis, et olla konkurentsi - ja otsustusvõimeliseks. Osalejaid tõid välja, et

https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/videos/825450318139100
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suurimad noorte murekohad on hetkel motivatsiooni puudus (soeses COVID-19 ja olemas olevate
piirangutega) ja laiskus; see, et paljudes piirkondades ei ole noortele tööpakkumisi või võimalus
saada praktilise töökogemusi. Noored tegid enda kohta teste, mängisid läbi rollimängu ja
situatsioone, mis pakkus empaatilist võimalust näha erinevate inimgruppide olukorda Eestis.
Rollimängule järgnes arutelu, kuidas neid olukordi muuta, mida saaks süsteem teha ja millised on
võimalikud lahendused.

Töötoas “Eesti haridussüsteem” pealkirjaga “Digihariduse ja koroonakriisi mõju noorte
arengu võimalustele haridussüsteemis?” noored jagasid oma arvamust digiharidusest ning
koroonakriisi mõjust nende peale, ning tuli ideedega, et õpetajad ei ole nii pädevad uute
tehnoloogiatega hakka saamisega (ehk tihti õpetajad kogemuste ja teadmiste suurendamine) ja
lahendusena saaks olla täiendõpingud nii õpetajate kui ka noorte jaoks, kuna noored näiteks ei saa
tihti keskenduda teemale või neil piiratud kommunikatsiooni oskused. Paljud noored väljendasid, et
oleks rohkem tugi ja õppeprotsessil individuaalselt õpingud või õpetaja nõustamised õpilasele.
Soovitati ka vähendada 1 aasta võrra õpingud koolis. Noored tulid ka järeldusele, et on vaja teha
suured investeeringud ITK kompetentsusee suurendamisele ning kasuliku tehnoloogiate ja
teadmiste selgeks tegemisele.
Eesti ekspertide ja noorsootöötajate abil arutleti vaenu õhutamine avalikus ruumis ja
kiusamine koolides ning mitmekesisuse ja avatud ühiskonna tähtsust. Lisaks sellele ka erinevate
äärmuslike lähenemiste mõju sotsiaalmeediale ja ühiskonnale. Seekord see töötuba noorte vahel
läks väga populaarseks ning noored esitasid oma ideed kuidas paremini sellega hakkama saama.
Näiteks levitada rohkem rõõmu ja eneseirooniat, suurendada noorte teadlikkust olemasoleva
muredest ning teha selgeks, et vaenu õhutamine ning koolis/sotsiaalmeedias kiusamine on vaja
lõpetada. Ideede vahel noorte poolt tuli idee tugevdada oma vaimset tervist ja ennast teadvustada,
võimalusel seista oma eest näiteks minnes spordiga tegelema, kindlasti ka suhelda oma lähedastega
ja vanematega, et oma mure ära elada. Töötubade tulemusi võeti arvesse ka tuleviku foorumi kava
koostamisel.
Foorumi tagasiside peamised näitajad/tulemused:

Foorumi järgselt on noortele saadetud tagasiside küsimustik. Vastuste põhjal on foorumi
keskmiseks hindeks (10st) antud hinngang „8.16” ning kui inspireeriv oli sündmus „7.6”.
Osalejatele meeldis paneeldiskussioonis käsitletud teemad ning ekspertide mitmekesisus ja
kompetentsus. Lisaks sellele nad märkasid, et foorumil oli sõbralik õhkkond, mitmekesine ja
arusaadav info, huvitavad grupitööd ja arutelud töötubade raames ning rikkalik toit ja korralik
korraldus. Töötoad olid sisukad ning pakutud võimalused andsid noortele võimaluse mitmes
valdkonnas enda teadmisi põhjalikumalt täiendada/arendada ja leida endale uusi sõpru nii eesti kui
vene kogukonnast. Arenguvõimalustega toodi välja noorte eesti keele oskus ning tõlke tagamine
(vajadusel) ja tugi noorelt/spetsialistidelt noortele, et kõigil oleks võimalik läbivalt kogu sisust aru
saada. Noortefoorumi raames tagasime osalejate geograafilise representatiivsuse ja soolise
tasakaalu ning ka erivajadustega noorte osalust, kus vähemalt neile oli tagatud 10% kohti osalemis
kohtadest. Noored ja eksperdid oli kaasatud põhiliselt 7 piirkondadest Ida-Virumaa ja
Lääne-Virumaa, Läänemaa, Valgamaa, Tartumaa ja Harjumaa ning Pärnumaa aga muidugi osalesid
noor esindajad teistest Eesti piirkondadest.

VABATAHTLIKU TEGEVUSE PROGRAMM

Vabatahtliku tegevuse programmi eesmärk oli täieliku saavutatud ning positiivsed tulemused
näitatvad nii osalejate tagasiside kaudu kui ka soov liituda vabatahtliku liikumisega ning panustada
kohaliku kogukonna arendusse läbi kultuuride vahelise dialoogi edendamise, vabatahtliku tegevuse
ning säästva arengu ja elustiili populariseerimise inimeste vahell. Oli teostatud positiivseid muutusi
ka kogukonna tasemel, ehk praktiliste tegevuste kaudu toetades kogukonnad kui ka ühiskonna
üldiliselt luues muutusi erinevate ühiskondliku/vabatahtliku algatuste kaudu.

Programmi raames teostasime järgmised üritused:

Noorte arvamusfestivali eesmärgiks oli motiveerida sihtgruppi kuuluvaid organisatsioone/inimesi 
väljendada oma arvamused projekti peamiste teemadele “kultuuridevahelise dialoogi, säästva 
arengu eesmärkide saavutamise ning digiühiskonna väljakutsed noorte vaatenurgast”, et luau 
eeldused ja usaldusväärsed suhted eri rahvuste ning kogukondade liikmete vahel. Ürituste raames 
tutvustasime Tallinnas olemas olevaid võimalusi keskendudes kolme pealmise teemadele: 
vabatahtlikju tegevus, kultuuridevahelise dialoog ning säästev areng. Arvamusfestivali pea arutelu 
toimus 22-25.08.2021 Tallinnk Spa Hotellis ning avas osalejate uusi teadmisi ning võimalused pan
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teised kogukonna arutelud toimuvad erinevates linnaosades eesti, vene kui inglise keeles. Kokku 6
päeva jooksul läbi parnerite ja otseselt Peace Child Eesti poolt korraldatud ürituste kaudu
osales üle 187 inimest füüsiliselt ning paljud ka Zoomi/online keskonnas.

04-05.09.2021 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis/Zoomis toimunus Vabatahtlike juhtimise
koolitus, mille raames õpitati teoreetilised ja praktilised informatsiooni ja teadmisi vabatahtliku
tegevuse olemuse ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi rollimängul ja teistel interaktiivsetel
meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike
kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist. Koolitus oli kahepäevane ning
võimaldas nii eesti keeelsete kui vene keeelsete osalejatel saada vajalikud vastused ja teadmised.
Läbi viidud koolituste kaudu toetasime noorte oskuste arendamist ning noorteühenduste võimekust,
kaasata, motiveerida ja juhtida vabatahtlike organisatsiooni kui ka ühiskondliku tegevustes.
Koolitusel hübriidvormis osales 51 inimest (noori, täiskavanud, MTÜde esindajad, ekpserte ja
koolitajad), nendest 43 inimest füüsiliselt ning 7 zoomi kaudu. Koolituse üldiline hinnang
tagasiside aluse 5 pallist – 4.46.

VABATAHTLIKU TEGEVUSPÄEVAD

Programm „Vabatahliku tegevus päevad” toimus üle Eesti (peamiselt Harjumaal, Ida-Virumaal,
Lääne-Virumaal ja Tartumaal) ja sisaldas nn action projecte. Need olid praktilised tegevused, mis
võimaldasid noortel/kogukonna liikmetele/vabaühendustel ja haridusasutustele jt, saada konkreetset
positiivset kogemust vabatahtlikust tööst ja suurendada oma praktilisi kogemusi. Tegevuste seas
mida erinevad teostajad/toetuse saajad (vabaühendused, koolid, kogukonna tegijad ja muud
asutused) pakkusid oli hooldus- ja koristustöid, noortekeskustes, sotsiaalkeskustes ja toidupangas
abiks käimist ja mitmekesiseks muutmist ning tugi Toidupangale toiduabi jagamisel ja
sorteerimisel ja mitmeid muid tegevusi, mis sõltuvad kohaliku kogukonna vajadustest. Kõiki
tegevuspäeva tegevustega oli võimalus tutvuda veebilehel. Varem loodud andmebaasi kaudu oli
võimalus liituda kohaliku projektidega ja jälgida nende kulgu. „Noore vabatahtliku
tegevuspäevade“ tarbeks avati projektikonkurss, mille kaudu oli võimalik taotleda tegevustele
rahalist toetust. Eelistatud noorte poolt ja noorte heaks loodud tegevused. Projektide toetamiseks oli
kavandatud 6000 EUR. Ühe projekti maksimaalne toetussumma oli 400-500 EUR. Projekti pidi
olema kaasatud noor vabatahtlikud ja kohalikud vabaühendused/asutused/kogukonna liikmed.
Tegevuste elluviimise aeg pidi jääma ajavahemikku 24-26.09.2021 kuid COVID 19 tõttu
pikkendasime ellurakendamise aeg kuni 10.10.2021. Sõltumatu projekti hindamise nõukogu valis
11 projekti eri piirkondadest kuid enamus on Harjumaalt (Tallinna eri piirkondades),
Lääne-Virumaalt (Aseri), Ida-Virumaa (Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve) ning Tartumaal (Tartus).
Toetuse/programmi saajad/ ellurakendaja:

1. Pae pargi heaks – Lasnamäe kogukond, Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös Peace
Child Eestiga) -55 inimest

2. Tallinna Toidupank - 22 inimest

3. Tallinna Lastekodu – 41 inimest

4. Kopli kogukond ja Ehte Gümnaasium - 889 inimest/õpilast

5. Mustamäe avatud noortekeskus – 51 inimest

6. Lasnamäe Vene Gümnaasium - 35 inimest

7. Narva Keeltelütseum - 132 inimest

8. MTÜ Potsataja ja Tartu Annelinna Gümnaasium - 55 inimest

9. Aseri noortekas (Viru-Nigula avatud noortekeskus) - 14 inimest

10. Kogukonna Arengu Ühing (Sillamä ja Kohtla-Järve eakad ja noored) - 26 inimest

11. MTÜ Mustkunstiteater (Tallinn Nõmme kogukonna heaks noor vabatahtlikud ja eakad
inimesed) - 22 inimest

Kokku otseselt kõikides tegevustes osalesid 1342 inimest.
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Ülevaade projektides ja leiab veebilehel:
https://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/vabatahtliku-tegevuspaev/

Foorumiga ja vabatahtliku tegevuspäevade 2021 läbiviimisega toetame täiendavaid võimalusi eesti
ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja
tuleva noor valimiste valvurite valmimist ja kodanikuaktivisti/liidri. Teemasid käsitles tegeleme
dialoogi edendamisega noorte ja vabakonna/otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi
nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa
rääkima.

Partnerid, kellega tehti koostööd Noortefoorumi läbiviimise käigus:

Vabariigi Valimiskomisjoni Valimisteenistus, Eesti Töötukassa, Tallinna Ülikooli
Digitehnoloogiate instituut ja Hariduseteaduse Instituut, Integratsiooni Sihtasutus, Avatud
Noortekeskuste Ühendust, Eesti Inimõiguste Keskus, JJ Street Tantsukool, Riigikogu,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Looduse Fond, Letd Do it World, Lundi Ülikool, Tartu
Ülikool, Peace Child Eesti, Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Kesknoored,
Reformnoored, Noorsotsid, IRL Noored, Eesti200, Noored Rohelised, EKRE Sinine Äratus,
Tallinna Haridusamet, Tallinna Noortekeskused, Tallinna, Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa koolid,
Raadio4 ja teised.
Programmi raames oli kaasatud/panustanud koostööpartnerid: Eesti Noorteühenduste Liit,
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Lastekaitse Liit, Hariduse-ja Noorsooamet, Tallinna
Haridusamet, Eesti Õpilasteesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Noorsootöötajate
Kogu, Sillamäe Lastekaitse Ühing, Changemakers Academy, Vabaühenduste Liit, Eestimaa
Looduse Fond, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, Tallinna Ülikool, Vabariigi Valimiskomisjon,
Kultuuriministeerium, Töötukassa, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Integratsiooni Sihtasutus,
EPIKoja ning Eesti haridusasutused (kaasatud piirkondades) ja Tallinna noortekeskused.
Koordineerime oma tegevused ka vabatahtlikkuse edendavate organisatsioonidega, et paremini
levitada infot vabatahtliku tegevusest ning saada vajaliku tugi/eksperti nõu projekti jooksul
Tulemused mida oleme saavutanud projekti teostamisega

• Osalejad aktiivselt kasutasid oma elus, ühiskondlikku töös ja uute algatuste väljatöötamisel uusi
oskusi ja teadmisi, mille kaudu nad said positiivsed kogemusi ja palju kasulikku informatsiooni,
teadmisi ja võimalusi eneseteostamiseks.

• Noored ja spetsialistid on saanud infot mitmekülgsete võimaluste kohta kohaliku poliitika
kujundamiseks, sotsiaal- ja noorsootöös osalemiseks (on saadud infot huvikaitse
organisatsioonidest, huviharidusest, noorteühendustest, projekti/algatuste toetamise võimalustest,
traditsioonilistest üritustest ja vabatahtliku tegevustest, lõimumisest ning muu osaluse ja
kaasamise võimalustest oma kodukohas ja riigis üldiselt) ning täiendasid oma võimalusi eesti ja
vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ,et
tuleva valmistek noor valimiste valvureid valmida.

• Kõikidele osalenud noortele on tutvustatud nende kaasamise ja osalemise , hariduse, tervise,
noorsootöö ja vajalike noorte osaluse toetavaid teenuseid (mis on tagatud KOVI ja riigi poolt) ja
nende kättesaadavus erinevates piirkondades.

• Kaasatud noored hakkasid aktiivselt osalema teistes üritustes/programmide, erakondade
noorteühendustes (küsitluse tulemuste andmetel, mis sai selgeks kui valimised on läbi saanud),
mis oli ja on suunatud noortele, vabatahtliku tegevuse edendamisele.

• Edendasime dialoogi noorte ja otsustajate vahel (kaasates seminaridel otsuste tegijate näiteks
Tallinnas on Haridusameti spetsialisti/noorsootöötajad ja linnavalitsuse ametnike, läbi mille
tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu
puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

• Soodustasime noorte osaluskogemuse saamist ja noorte kodanikualgatust.

• Noortele (s.h. ka erivajadustega noortele) ja noori kaasava vabaühendustele suunatud info sai
rohkem arusaadav ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele). Erivajadustega noored
sai võrse võimaluse ollal kaasatud ja paremini teadlikud kohaliku poliitikast, erinevatest
osalusvõimalustest (kuna jätkusuutlik eesmärk on tagada kõikide huvigruppide s.h. ka noore
esindatud kohaliku omavalitsuses, noortevolikogudes ja ühenduses ühiselt koos).

https://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/vabatahtliku-tegevuspaev/
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• Kutsutud spetsialistid said juurde peale foorumi ja vabatahtliku tegevuspäeva professionaalseid
oskusi, motivatsiooni, uusi kontakte ning aktiivsed noorliikmeid/vabatahtlike ja tuleiku liidrit.

• Sai paremini kaardistatud noorte vajadused , huvid ja rahulolu KOVi ja riigi poolt erinevate
pakutavate teenustega.

• On tõstetud partnerite, noorte ja spetsialistide enda valmisolekut jätkusuutlikult toetada
erivajadustega noori , kaasata ja võimestada neid, et ühiselt koostööd tegema. (Noortefoorumi
tagasiside põhjal ning vabatahtliku tegevuspäevade praktiliste tegevuste statistika).

Projekti väljundid:

• Suursündmuste programmis osales kokku 1931 inimest, 53 valdkondliku spetsialisti/eksperte, 21
koostööpartnereid.

• Oli kaasatud järgmised piirkonnad: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Tartumaa, Harjumaa (enamus
Tallinnast), Läänemaa, Pärnumaa, Valgamaa.

• Otseülekanne ja järelvaatamine jõudis 863 inimeseni.

• Oli kaasatud 21 koostööpartnerit kohalikul ja riiklikul tasemel

• Osalenud 53 eksperte/spetsialiste ja ametnike kõikides programmi üritustes

• 75% programmi osalejatest aktiivselt osalenud programmi üritustest kui ka järel tegevustes, mis
toimusid 2021 aastal.

• 1362 inimest on otseselt saanud praktilist kogemust vabatahtlik tegevustest kogukonna heaks
eriti Tallinnas, Tartus ning Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkondades.

• Noorte poolt ning spetsialisti kaasamisel on valminud ja esitatud võimu esindajatele noorte
poliitiline manifest

• On välja töötatud 4 koostöö tegevusi/projekti (vabatahtliku tegevuse, noorte kaasamise,
keskkonnakaitse ning kodanikuhariduse valdkonnas), mida teostatakse 2022 aastal Tallinna
Haridusameti ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri toel

• 25% osalenud noortest (tagasiside andmetel) on liitunud oma kohaliku noorte osaluskoguga,
vabaühendusega (vabatahtlikuna / liikmena) või mitteformaalse võrgustiku liikmena, et ühiselt
koos edendada kohaliku elu ja noorte osalemist ühiskonnaelus ja poliitikakujundamisel. Hea
näitena kuulub noorte osalus just valitud Tallinna Noortevolikogu koosseisu ning Narvas
toimuva noorte algatustega.

• Noorteinfo sai paremini kättesaadav ja mõistetav, kuna noored ise väljastavad uusi huvitavaid
uudisi, artikleid, arvamusi, teevad vahvad videot (s.h. ka Noortefoorumist ja muudest üritustest),
teevad koostöös ka Tallinna Noorte infoportaaliga ning kohaliku ja riikliku meediaga. Noortele
oli pakutud võimalusi ning nad seda aktiivselt kasutati osaleda oma kriitilise mõtlemise oskuste
arendamist läbi Positiivse meedia programmi osalise mida teostab Peace Child Eesti koostöös
Briti Nõukoguga ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut.

• Vabatahtlik tegevus päevade raames sai korraldatud 11 projekti/algatusi mida noored, kogukonna
liikmed, haridusasutused, noortekeskused, Lastekodud, Noorteühendused, mittetulundusühingud,
on teostanud kogukonna heaks.

Programm omas positiivset mõju, sest soodustas eduka arengukeskonna tarbeks tingimuste ja
eelduste loomist, eriti noorte jaoks. Hindasime saavutatud mõju lähtudest sellest, et kas on:

• Suurendatud muukeelsete elanike valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas

• Sidustatud noorsootöötajad, vabaühenduste, koolide ja ülikoolide tegevust kodanikuhariduses

• Suurendatud vabaühenduste valmisolekut muukeelsete elanike kaasamiseks vabatahtlikuna.

• Suurendasime noorte ja MTÜ kaasamine kohaliku otsustusprotsessis ning kriitilisemõtlemise
arendamine ning noorte huvide tagamine KOVi tasemel, läbi dialoogi, oskuste arendamise ning
vajaliku tugi ja võrgustamise kaudu.

https://foorum.sscw.ee/praktiline-info/materjalid/
https://foorum.sscw.ee/praktiline-info/materjalid/
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• Leevendasime Covid-19 pandeemiast tingitud mõjud noortele (s.h. erivajadustega ja
vähekindlustatud noortele) ja vabaühenduse esindajale.

• On saadud parema pilti piirkondliku noorte ja vabaühenduste väljakutsetest ja pakkutud
kohalikul tasemel mõnede probleemide lahendust

• Soodustasime noorte ja vabakonna osaluskogemuse saamist kodanikualgatust

• Noortele (s.h. ka erivajadustega noortele) ja vabaühendusele suunatud info oli rohkem arusaadav
ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele). Erivajadustega noored said paremini
teadlikud kohaliku poliitikast, erinevatest osalusvõimalustest (jätkusuutlik eesmärk tagada kõike
huvigruppide s.h. ka noore ja vabaühenduse esindatud kohaliku omavalitsuses,
osaluskogudes/noortevolikogudes ja noorteühenduses, KOVi komisjonides (projektifondide
koosseisu jne) ühiselt koos).

• Paremini kaardistatud noorte ja vabakonna vajadused, huvid ja rahulolu erinevate teenustega
(KOVi ja riigi poolt pakutavate teenuste) ning tagasisidet mida saaks paremini teha ja muuta.

• Tõstsime partnerite, noorte ja spetsialistide enda valmisolekut erivajadustega noori
jätkusuutlikult toetada, kaasata ja võimestada ning ühiselt koostööd tegema.

Positiivne mõju sai saavutatud põhinedes osalejate tagasisidele ning nende võimekus ja
motivatsiooni osaleda aktiivselt kodanikuühiskonna elus ja vabatahliku töös, saada positiivsed
kogemusi projekti jooksul kuid ka peale projekti lõpetamist.

Programmi toetasid:

Noortefoorumi ja Vabatahtliku tegevuspäevade ning muu kõrval ürituste toimumist toetasid
Integratsiooni Sihtasutus (ESF), Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Haridusamet ning
Tallinna Kodurahuprogramm, Sillamäe Lastekaitse Ühing jt.

Meedia kajastus:

Teavitamine ja meedia kajastus oli rohkem seostatud e-keskkonnaga kus enamus sihtgruppi
viibivad ja veedavad oma aega. Lisaks sellele ka suured võrgustikud ning koostööpartnerite panus
ja muidugi raadio ja ajalehed.

Noortefoorumist (co-management) ja vabatahtliku tegevus päevadest:

https://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noortefoorumil-osales-ule-200-noore

https://huvi.tallinn.ee/uritus/ix-noortefoorum-2021-noored-kui-sotsiaalsete-kultuuriliste-hariduslike

https://esdw.eu/events/ix-noortefoorum-2021/

https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-V-IX-molodezhnom-forume-prinjali-uchastie

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noortefoorumil-osales-ule-200-noore

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Projektikonkurss-Noore-vabatahtliku-tegevuspaevad

https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Konkurs-Dni-dejatelnyh-molodyh-volonterov

https://www.facebook.com/aserinoortekas/posts/4678413118865232

https://www.facebook.com/MustamaeAvatudNoortekeskus

https://www.tallinn.ee/est/mank/Uudis-Uuendused

https://tallinnalastekodu.ee/uudised/nomme-maja-manguvaljakute-talgud

https://www.facebook.com/NoorKodanik

https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/posts/4864371076914920

https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/posts/4864024010282960

https://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2021/
https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noortefoorumil-osales-ule-200-noore
https://huvi.tallinn.ee/uritus/ix-noortefoorum-2021-noored-kui-sotsiaalsete-kultuuriliste-hariduslike
https://esdw.eu/events/ix-noortefoorum-2021/
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-V-IX-molodezhnom-forume-prinjali-uchastie
https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noortefoorumil-osales-ule-200-noore
https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Projektikonkurss-Noore-vabatahtliku-tegevuspaevad
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Konkurs-Dni-dejatelnyh-molodyh-volonterov
https://www.facebook.com/aserinoortekas/posts/4678413118865232
https://www.facebook.com/MustamaeAvatudNoortekeskus
https://www.tallinn.ee/est/mank/Uudis-Uuendused
https://tallinnalastekodu.ee/uudised/nomme-maja-manguvaljakute-talgud
https://www.facebook.com/NoorKodanik
https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/posts/4864371076914920
https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/posts/4864024010282960
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Ürituse FB leht: https://www.facebook.com/events/1015133209316979

Seminari uritus: https://www.facebook.com/events/1733305080196951

Raadio 4 (partner kajastas foorumit): https://r4.err.ee/1608329186/ix-molodjozhnyj-forum

Video uudised: https://youtu.be/fEzhRij4tG4?t=135 (Noortefoorumist, vabatahtliku tegevuse
päevad)

Foorumi otseülekanne: https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/videos/825450318139100/

Foorumi pildid: https://foorum.sscw.ee/gallery/

7. Soolise võrdõiguslikkuse ja noorte võimestamise programm 2021

Soolise võimestamise 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 spetsialistide seas teadlikkust sügavalt
juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja
eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks ning toetada
mitmekesisuse arengut noortes ja noorsootöötajal. 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 ja Ida–Virumaa üldhariduskoolide (põhikooli ja
gümnaasiumiklasside õpilased ja noored 18-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid
ja vabaühendused läbi eelnevate koostööprojektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku.

Projekti üritused:

8 online/füüsilist koolitusi (75 inimest), konverentsile eelnevalt toimuvad koolitused aprillis ja
mais esimesel nädalal, Tallinna koolide õpilased (Humanitaargümnaasiumist, Juudi Koolist,
Kesklinna Vene Gümnaasiumist, Ehte Gümnaasiumist ja haridusasutused Ida-Virumaal jt) ja TLÜ
noorsootöö õpekava tudengite jaoks korraldatakse koolitused/töötoad (soolise võrdõiguslikkusest,
mitmekesisusest noorsootöös, tööelust ning perekonna mudelist). Koolitajad on Tallinna Ülikooli,
ENUTi, Feministeeriumi, Naiste tugi- ja teabekeskuse, Soolise Võrdõiguslikkuse Voliniku, jt
eksperdid.
Noortekonverents - ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni
arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste
tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad koolitustest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid
noorteüksusi, koolidest noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab
konverents teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole
tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide
laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata
ka suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt
võib-olla ei tunnetanud otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult
siiski seotud. Konvernetsi põhiteemaks 2021 aastal koostöös partneritega valisime kaks
põhifookust: Naiste ja Meeste võrdne roll poliitikas, pereelus ja ettevõtluses ning mitmekesisuse
edendamine noorsootöös.
PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Projekt on peamiselt hõlmanud venekeelset publikut (90%). Projekti sihtrühmadest 10% olid 
esindatud ka tõrjutuse riskirühmad (erivajadustega inimesed ja noored, kes seisavad silmitsi 
struktuuriliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete takistustega). Projektis osales otseselt üle 260 inimest. 
Sihtrühma kaasamisel võtsime arvesse osalejate sugu, geograafilist esindatust, võrdsust ja

https://www.facebook.com/events/1015133209316979
https://www.facebook.com/events/1733305080196951
https://r4.err.ee/1608329186/ix-molodjozhnyj-forum
https://youtu.be/fEzhRij4tG4?t=135
https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia/videos/825450318139100/
https://foorum.sscw.ee/gallery/
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motivatsiooni. Abisaajad on ühiskond tervikuna ning haridus-, noorte- ja kodanikuühiskonna
organisatsioonid ning soolise võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise valdkonna
spetsialistid/eksperdid.

Planeeritud eesmärk on täielikult saavutatud, kuna kavandatud näitajad (koolitustel ja
konverentsil osalejate arv). Projekt hõlmas intensiivseid veebikoolitusi, rahvusvahelist konverentsi
ning suhtlemist sihtrühmade ja sidusrühmadega.

Korraldasime järgmised tegevused:

8 koolitust Tallinna ja Ida-Virumaa koolides (koolide nimekiri on esitatud aruande teises osas)
19.03.2021, 26.03.2021, 1.04.2021 (Tallinnas) ja 15.04.2021, 22.04.2021, 11.05.2021 Jõhvis,
Kohtla-Järvel ja Narvas). Koolitus koosnes 8 veebipõhisest ja/või kohapealsest koolitusest (koolitus
sisaldab ühe kooli jaoks tervet koolituspäeva, koolituskava ja selle korraldus on kooskõlastatud
haridusasutuste ja koostööpartneriga. Koolituse põhirõhk oli soolise võrdõiguslikkuse ja naiste
mõjuvõimu suurendamise ning soorollide küsimustele, palgalõhe, võrdne kohtlemine, peremudelid
jne. Koolitus põhines 3R meetodil (representatsioon, ressursid, realia) ja muudel interaktiivsetel
meetoditel. Suurem osa koolitusest toimus veebipõhiselt, kuid 2021. aasta mais viisime läbi kaks
koolitust, ühe Tallinnas ja ühe Narvas koolides. Kõigis koolitustes osales 204 osalejat.
19. mail 2021 toimus soolise võrdõiguslikkuse noortekonverents 2021 "Tee soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poole". Konverentsi peamine eesmärk oli konstruktiivne
mõttevahetus, samuti kokkuvõtete ja üldiste avalduste tegemine. Kutsusime koolitustest parimad
osalejad ja kaasasime võimalikult palju erinevaid noorteüksusi koolidest noortekeskusteni.
Konverentsil osalesid isiklikult ja virtuaalselt 63 osalejat.

Plaanitud konverents oli täielikult teostatud ning isegi koroonaviiruse puhul sätestatud korraldaja
poolt osalemist tingimused haiguse võimaliku ülekandumise vältimiseks (maskide kandmine, kätte
desinfitseerimine, ning sotsiaaldistantsi hoidmine) ei olnud mureks. Konverentsi põhiteemadeks
oli naiste ja meeste võrdne roll poliitikas, pereelus ja ettevõtluses ning mitmekesisuse
edendamine noorsootöös. Kuna Eesti valitsus ei leevendanud piisavalt piiranguid, pidime muuta
konverentsi formaadi ning korraldada üritus hübriidformaadis (kohapeal kui ka Zoomi
keskkonnas), et tagada kõikide osalejate osalemise võimalust.
Konvernets sisaldas kahte ettekandeid soolise võrdõiguslikkuse olukorra Eestis, mis tegi pädev ja
tunnustatud ekspet Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja ning
Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Toomas Kasemaa, Soolise
võrdõiguslikkuse voliniku nõunik. Lisaks sellele toimus paremate praktikate tutvustused.
Konverentsi osalejad teid ka oma poolt aktiivne töö tööruhmades arutledes erinevad
juhtumianalüüsid ja pakkudes oma soovitusi /lahendusi olemas olevate küsimustele. Järgmiste 3
töögruppide raames: Sooline võrdõiguslikkus peres; – Võrdne Kohtlemine tööl ja hariduses
(palgalõhe); Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas. Noortel ja spetsialistidel oli võimalus
vaadata erinevad lühi õppefilmi mida nad lubasid levitada oma võrgustikutes ja toetada
võrõiguslikkus ja mitmekesisus oma ringkonnas. Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik
tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,7 (toitlustamine 4.8, ja kooltiuse sisu ja ekspertide töö 4.6).
Konverents ja koolituste korraldamisel kaasasime järgmised eksperdid:

• Reet Laja, Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskus
• Liina Kanter, Sotsiaalministeerium
• Pille Tsopp-Pagan, Naiste Tugi- ja Teabekeskus
• Laura Maria Rajala, Femina RY Soomest
• Lisanna Elm, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon
• Malin Gustavsson, Ekvalita Soomest
• Toomas Kasemaa, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik
• Nele Laos, Feministeeriumist

Kokku osales projekti üritustel üle 267 osaleja, sealhulgas koolitusel ja konverentsil osalejad.

Projekti väljundid ja saavutatud mõju noorele:

• Osaleja omab soorolle ja soostereotüüpe mõiste olemusest ja selle kasutamisest.

• Osaleja omab teadmisi Eesti ühiskonnas peremudelites, palgalõhest ning naise rollis poliitikas
ning seost ka noorsootööga
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• Osalejatele on edendatud teadlikkust soolisest ebavõrdsusest ning stereotüüpidest ja
eelarvamustest.

• Osalejad on tutvunud Soolise võrdõiguslikuse voliniku ametiga, erinevate naiste ja meeste
huvikaitse õiguste kaitsevate organisatsioonidega.

• Osalejatele on jagatud kaasaegsed materjalid s.h. Gender Empowerment ja muud õppematerjalid
ja kasulikud raamat.

• Kootitustes ja konverentsil võtnud osa 267 inimest

• Kokku oli kaasatud 23 erinevaid organisatsiooni ja partnereid.

• Noored ja huvitatud isikud on saanud praktikat mida nad saavad ka kasutada tulevikus enda töös
interaktiivsetest hariduslikest tegevustest.

• Viidud läbi väike infokampaania ja online koolitused ja seminar haridusasutuste õpilastele ja
noorsootöötajatele ning pädeva koostööpartneritega koostöös ning projekti peaüritusena on lõplik
noortekonverents Tallinnas.

• Oleme järgmiseks aastaks innustanud vähemalt 1 uut koostööd ja edendame/toetame (rahaliselt
2022. aastaks) kohalikku algatust, kaasates aktiivseid noori (sihtrühm), kohalikke omavalitsusi,
ettevõtjaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone, et jätkata tööd soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise nimel Eesti ühiskonnas.

• Projektiga on saavutatud positiivne mõju noortele, nende teadlikus ja oskused on suurenenud
ning noored saavad soostereotüüpidest lahku, omandavad teadmised ühiskonnas erinevates
peremudelites ning panustavad ka oma elus sooteadlikuse tõstmisele levitades oma võrgustikes
saadud oskusi ja teadmisi soolise võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja võrdse kohtlemis 2021
lõpetatakse Peace Child Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise programmi ellurakendamist
ning esitatakse välishindajale mõju hindama.

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 toetasid: Briti Nõukogu (#PeopletoPeople), Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti
esindus, Sillamäe LÜ ja Tallink Grupp.

Meedia kajastus:

British Council Estonia – Posts | Facebook

https://huvi.tallinn.ee/uritus/konverents-tee-soolise-vordoiguslikkuse-ja-vordse-kohtlemiseni

 

8. Generation XXI

Projekti eesmärgiks oli arendada noortel sotsiaalsed ja ettevõtlikuse oskused, mis toetaks noorte
eneseteostus ning loome- ja arengupotentsiaali. Projekti jooksul läbi kaasaegsete sotsiaalsete ja
ettevõtilkuse oskuste arendamise kaudu toetasime noorte omaaglatust ja koostöövõimet, et muuta
heak noori kui ka kogukonna, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda.
Sätestatud eesmärk sai saavutatud, mida leidis kinnitust analüüsides osalejate tagasisidet ning
kaasatud eksperte ning suur sooviavaldust jätku tegevuste teostamiseks ning noorte poolt
väljendatid suur huvi teema vastu.
Projekti sihtgrupp oli 14-26 a. noored ja hariduse/noorsootöö spetsialistid.

Tegevused: kaks koolitust, noorte arutelude ja oskuste päev ning praktiline kohtumine.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

16.04.21, Zoomi keskonnas toimus online koolitus “Ettevõtlikkus, sotsiaalsed- ja 
kommunikatsiooni oskused põlvkonnale XXI”, mis sisaldab ülevaadet peamistest teemadest 
nagu sotsiaaloskustest, ettevõtlusest, kärjääriplaneerimisest ning töökogemuse saamisest Tallinna

https://www.facebook.com/145923895444340/posts/3880712698632089/
https://huvi.tallinn.ee/uritus/konverents-tee-soolise-vordoiguslikkuse-ja-vordse-kohtlemiseni
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linnas ning õpetakse kommunikatsiooni oskused ja liidrioskused. Lisaks sellele pakkuti ka ka
spetsialisti nõuanded (kärjäriplaneerimisest). Online koolitus oli hea võimalus saada Isiklik
lähenemine ning pöörata noori huvitavaid teemadele. Koolitus oli suunatud noortele vanuses 15-26
aastad eesti ja venekeelse noortele. Koolitusel osales 27 inimest.

7.05.2021 Zoomi keskonnas toimus ülekantavate oskuste koolitus “Väljapääs kriisiolukorrast,
väärtused ning erivajadustega inimestega koostoime – Põlvkonnale XXI”, mis oli on suunatud
noortele, tudengitele ja noorsootöötajale, et suurendada nende oskuste tase ning kompetentsus
erinevate inimestega koostoime.

Koolitus keskundus kahel teemal:

1. Konfliktide lahendamine ja kriisiolukorrast väljapääs ning vaimne tervis.

2. Erivajaduste inimeste koostoime ning väärtuste kujundamine.

Koolitus pidasid: Tallinna Ülikooli lektor, pedagog, erivajadustega noortega tegelev spetsialist ning
mobiilne noorsootöötaja. Koolitusel osales 38 inimest kokku, umbes 12 õppeasutustest.

Seoses COVID 19 levitamisega pidime muuta noorte arutelu ja oskustepäeva teostamise kuupäev
ning lükkata ürituse korraldamist oktoobrisse. "Noorte arutelu ja oskuste päev" toimus
15.10.2021 kell 11.00 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis, mille raames toimusid:

1. Tallinna Noorte väitlusturniir "Noote tuleviku oskused keskenduvad rohemajanduse
digilahenduste ja loovuse valdkonnas?"( Kõik osalejad said tunnustatud)

2. Noortearutelud ja töötoad:

a. “Kuidas noored ja nooroostöötaja saaksid paremeni toimetulla ja arendama linna piirkonnas
kasulikud algatused”

b. ”COVID-19 mõju vaimsele tervisele ning lahendused vaimse tervise tugevdamisel”

c. “Hariduse tee, noorte ettevõtlikus ning töö otsing”.

Praktikana tagasime võimaluse külastada Loomeinkubaatori/Tehnopoli. Üritus läks väga edukalt,
kuid koostööpartnerid haridusasutustest ja noortekeskustest teavitasid, et osaleb veidi vähem
plaanitud osalejatest soeses COVID-19 levikuga ning sätestatud osalus tinigimuste piirangutega.
Kokku osales 66 inimest.

Peamised hariduse koostööpartner asutused: Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Kuristiku
Gümnaasium, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Mustamäe
Humanitaargümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Juudi koolist, Tallinna Ülikoolist,
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum,
Lasnamäe Vene Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, International School of Tallinn, Tallinna
Läänemere Gümnaasium, 21 Sajandi kool, Tallinna 53. Keskkool ja Tallinna
Humanitaargümnaasium.
Projekti “Generation XXI” toetas: Tallinna Haridusamet.

Projekti väljundid:

• Kokku osales 131 inimest programmis, kuid COVID 19 viiruse levik on natuke mõjutanud
osalejate arvu.

• Osalejate tagasiside 5-palli skaalal (5- väga rahul; 1- ei ole rahul) - on 4,38.

• Kokku oli kaasatud 11 eksperte ja partnereid.

• Osalejate poolt oli arutletud ja valmistatud ettepanekuid Tallinna Linnavalitsusele noorte
omaalgatuse elavdamiseks ning noorte toetamiseks COVID 19 ajal.

• Noortel on tekkinud koostöö sidemeid uute partnerietega (Haridusamet, Tallinna noortekeskused,
Eesti Töötukassa, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, Loov Eesti, Tallinna
Loomeinkubaator, Tehnopol, ENL jt) ning ettevalmistati 2 uut koostööprojekte.

• Osalejad on õpinud/täiendanud juurde järgmised oskused: Algatamine ja kaasamine, 
suhtlusoskus, koostööoskus, planeerimine probleemilahendus ning turualased teadmised ja
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oskused.

• 89% osalejatest oma tagasisidetes märkanud, et nad on suurendatud oma sotsiaaloskuseid ning
said uusi praktilisi pädevusi ning huvi noorte ettevõtlikkuse edendavate erialade vastu.

Meedia kajastus:

ttps://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Tasuta-online-noorte-koolitus-Valjapaas-kriisiolukorrast

https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Virtualnyj-trening-Vyhod-iz-krizisnoj-situatsii,

9. POSITIIVSE UUDISTE KANAL 2021 – I osa

Projekti „Positiivse uudiste kanal 2021 I osa” põhieesmärk oli tõsta noorte / kogukonna liirdite
meediaoskusi ja teadmisi kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse vallas ning ületada stereotüüpe
tõrjutusriskiga rühmade kohta meediumitoodete arendamise kaudu (meediasisu ühisloome –
intervjuud, blogi, YouTube’i kanal, artiklid, avalik arvamus, isiklikud lood ja sotsiaalse meedia
tööriistakast) ning tehes koostööd kohalike meedia väljaandeptega ja koolitades noori ajakirjanikke
/ üliõpilasi võltsuudiste ja rassismiga võitlemiseks. Plaanitud eesmärk oli täielikud saavutatud ning
kaasatud sihtgruppi esindajad jätkavad oma tegevust ja 2021 ja 2022 aa, läbi meedia
arenguprogrammi edast arendamise.
Projekti sihtrühm oli kohaliku kogukonna arvamusliidreid / esindajad (vanuses 18–60 aastat) ja
erineva rahvuse ja majandusliku taustaga noored (vanuses 18–35) sh erivajadustega ja enamasti
venekeelse publikuga noored), s.h julgustud ka professionaalsete ajakirjanike osalemine sihtrühma
inspireerimiseks. Lisaks neile ka piirkonna koolide, Tallinna Ülikooli, Balti Filmi- ja Meediakooli
õpilased (mitteprofessionaalse meedia kaasasutajad) ning vabakonna ühendused (s.h. inimõiguste,
meedia ja noorsootöö valdkonnas töötavate organisaatsioonid). Kohalikke kogukonnajuhte ja noori
on kaasatud peamiselt Harjumaalt (Paldiski, Tallinn (eriti Lasnamäe linnaosa) ja Ida-Virumaalt
(Lüganuse, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Iisaku, Narva-Jõesuu ja Narva). Projekt hõlmab
peamiselt vähemalt 75% venekeelsetest publikutest. Projekti sihtrühmad, mis esindavad ka
tõrjutuse riskigruppe (erivajadustega inimesed ning noored, kes seisavad silmitsi struktuuriliste,
kultuuriliste ja sotsiaalsete barjääridega), eeldame osalejate koguarvust umbes 25% nende rühma
esindajatest.
Esialgselt projektis oli ettenähtud, et osaleb 120 inimest, kuid osales otseselt üle 180 inimest,
veelgi suurem arv kaudseid osalejaid (lugejad, vaatajad, kuulajad meediakajastuse kaudu,
küsimustike vastajad, aruteludel / koolitustel osalejad, kaasatud meediasisu / loojate spetsialistid /
amatöörid).

Selle projekti peamised huvigrupid oli kohalikud/ piirkondlikud meediaväljaannet, kohalikud
omavalitsused ja kogukonna organisatsioonid, noorte- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid,
kohalikul tasandil tegutsevad koostöövõrgustikud ja sotsiaalvõrgustikud.

Projekti kasusaajad olid noored (ja nende vanemad), noorte- ja haridus- / kultuuri- / spordi
organisatsioonid, kohaliku kogukonna arvamusliidreis ja ühiskond ise, kohalikud ja piirkondlikud
meediaorganisatsioonid, samuti kohalikud omavalitsused / huvitatud asutused. Sihtrühma
kaasamisel võtsime arvesse soolist võrdõiguslikkust, geograafilist esindatust ja osalejate
motivatsiooni.

Projekti kestvus: Jaanuar – Märts 2021.

Projekti tegevused sisaldavad järgmised üritused:

• Põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju elule kaasaegses ühiskonnas”.

• "Sotsiaalmeedia, ristmeedia- ja digipädevuste ja kriitilise mõtlemise arendamise koolitus".

• Artiklite, arvamuslugude ühisloome ja avaldamine; Intervjuude läbiviimine ja avaldamine;
videoreportaažide salvestamine.

• Õppejuhendi väljatöötamine.

Kaasatud partnerid ja eksperdid Eestist (Tallinna Ülikool, Põhjarannik, ERR, Eesti 
Noorteühenduste Liit ja teised), Paaudzu dialogs (Läti), Peace Child International (UK). Projekt 
külges täpselt vastavalt plaanile kui väiksete kuupäeva muudatustega, et pidada Vabariigi

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Tasuta-online-noorte-koolitus-Valjapaas-kriisiolukorrast
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Virtualnyj-trening-Vyhod-iz-krizisnoj-situatsii
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Vallitsuse poolt kehtestatud piirangut.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

18. veebruaril 2021 toimus põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju elule
kaasaegses ühiskonnas” Tallinnas. Avalik arutelu korraldasid noored ja vanurid koostöös
kutsutud ekspertidega, erinevas vanuses kogukonna arvamusliidritega ja kohalike omavalitsuste
esindajatega. See arutelu keskendus noorte / kogukonna arvamusliidrite kaasaegsele
meediakasutusele ja noorte/eakaate harjumustele (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus
digitaalne meedia ja sotsiaal võrgustikud), samuti meie ühiskonna väljakutsetele. Aruteludele olime
kutsutud ekspertid (S.h. ka Tallinna Ülikooli Balti Filmide Meedia kooli koolitajad n.h. Andres
Jõesaar professor), kogukonna arvamusliidreid (erinevas vanuses) ja kohalike omavalitsuste
esindajad, noorte ja külalisajakirjanike. Sotsiaalsed ja poliitilised arutelud olid kodakondsuse ja
demokraatia olulised aspektid ning neid tuleks vaadelda sõnavabaduse põhiõiguse taustal. Erinevad
eksperdid ja osalejad osalevad avalikes aruteludes, et leida huvitavaid arvamusi, uusi ideid ja
võimalikke lahendusi kohalikele küsimustele ning aktiveerida kogukonda aktiivsemaks poliitika
kujundamisel ja positiivsete muudatuste elluviimisel. Kokku arutelus osales 57 inimest.
"Sotsiaalmeedia, ristmeedia- ja digipädevuste ja kriitilise mõtlemise arendamise koolitus"
toimus 26. veebruaril 2021 Tallinna .noorte- ja noorsootöötajate seas. Koolitus toimus real
kohtumise kaudu (COVID19 puhul), mis demonstreeris juhendajate juhitud elavad sotsiaalmeedia
(suhtlusvõrgustikud) koolituskursused arutelu ja praktilise praktika kaudu, kuidas mõista,
kavandada ja rakendada sotsiaalmeedia strateegiat. Sotsiaalmeedia kursus hõlmab nii sotsiaalse
meedia eduka algatuse elluviimise vabakonna, ärilisi kui ka tehnilisi aspekte. Mõned meie kursustel
käsitletavad teemad hõlmasid seda, kuidas kasutada Social Media Analyticsi, et koguda andmeid
ajaveebidest ja muudelt veebisaitidelt, et paremini mõista klientide meelsust ja teha paremaid
otsuseid (nt turunduskampaaniates jne). ning õpetada sotsiaalmeedia põhitõdesid, strateegiat ja
taktikat. Samuti kogemuste jagamiseks, nõu andmiseks meediaga suhtlemiseks, nende oskuste ja
teadmiste suurendamiseks.
Koolituse teine osa keskendus noorte meediapädevuste ja kriitilise analüüsioskuste saamisele,
meediaga seotud vastuolud inimõigustega, kommunikatsioonitehnoloogiad, lisaks sellele tutvustati
noortele ja noorsootöötajaltele tööristad ja infoallikad kust saab noore ja spetsialisti jaoks vajaliku
nõu ja abi, ning tehti praktilist tööd. Koolituse kolmas osa keskendus meedia tootmisele, lugude
jutustamisele ja turundamisele, kuna pakuti nii teoreetilisi alusteadmisi kui ka põnevaid praktilisi
ülesandeid, mida viis läbi Tallinna Ülikooli (Balti filmi-, meedia- ja kunstikooli) meediapoliitika
dotsent Andres Jõesaar. Koolitusel osales 44 noort, noorsootöötajad ja haridusvaldkonna
töötajad.
Artiklite, arvamuslugude ühisloome ja avaldamine; Intervjuude läbiviimine ja avaldamine;
videoreportaažide salvestamine ja avaldamine sotsiaalmeedias ja kohalikes / piirkondlikes
meedia väljaanates ja ühiskondliku kanalies.

Tallinna noored meedialoojad koos meediavaldkonna ekspertidega ning kutsutud valdkonliku
külalistega valmistasid 10 intervjuud ja 10 blogipostitust, mis salvestati ja postitati
sotsiaalmeedias/meedia väljaanetes - noored harjutavad oma sisuloome - ja
kommunikatsioonioskusi, kasutades oma kaasaegset noorteperspektiivi meedias, ideedes,
teadmistes ja oskustes, mis aitavad mõista hästi läbi viidud intervjuu aspekte ja luua vaatajatega
suhtlust ja pakkuvad neil kaasaelamist ja ühisarutelemist. Kokku meediatoodandu loomises
osales 53 inimest lisaks neile ka välismaalt eksperdid ning kaasatud projekti partnerid Lätist ja
UKst.
Peamised teemad:

• Lõimumine ühiskonda

• Kiusamine ja laste õigused

• Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine

• Pikaajaline haridus (kutse-, huvi-, spordi-).

• Roheline revolutsioon ja kliimamuutused

• Kohaliku poliitika väljatöötamine ja mõju

• Ettevõtlus ja jätkusuutlik tööelu
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• Digitaalne ühiskond ja inimõigused

• Sport ja kultuur

• Spetsiaalne rubriik “Väike võõra lugu” (Erinevate vanuserühmade inimeste arvamus ühiskonna
tõstatatud riigi-, kohalike ja piirkondlike probleemide kohta, nemad ise).

Noored ajakirjanikud ja kohaliku kogukonna esindajad kirlejdasid ja uurisid kodanikuühiskonna ja
kohaliku kogukonna jaoks tähtsad teemad, kuid selge see et tegutsesid nad kõik ühiskonna huvides
ning vaba ühiskonna seistes, panustades vaba meedia ja arvamuse väljandamisele ja kohaliku elu
muutmisele.

Õppejuhendi väljatöötamine.

Õppejuhendi väljetöötamine oli projekti oluline osa, kuna see andis võimaluse projekti eesmärkide
saavutamisel positiivselt mõjutada kõiki sihtrühmi ning tulla kokku, et suhelda kõigi sihtrühmade
esindajatega ja areneda kasulik tööriistakomplekt noortele / töötajatele ja sidusrühmadele.
Õppejuhendi valmistamine võimaldas rohkem teada sõltumatute meediakanalite kohta, levitada
õigeid uudiseid ning võidelda võltsuudiste ja populismi vastu. Õppejuhendi valmistamine - sisu (50
lehekülge) oli jagatud II osaks: erineva taustaga inimeste lood/arvamused, mis räägivad oma
lugusid erinevatest valkondadest (haridus,kultuur, noorsootöö, tervis, ettevõtlus, inimõigused,
kaasamine ja osalemine jm), võõraste tõstatatud kohalikest ja piirkondlikest probleemidest, fotosid
ja kirjutatud sisu ning teine osa on harjutusi ning professionaalselt töötavate noorte
ajakirjanike/noorsootöötajate parimaid praktikat, kasulikud nõuandeid, suhtekorralduskampaaniaid
ja palju muud. Kokku osales 26 inimest (toimetajad, korrektorid, tõlkijad, sisuloojad jm).
Raamat/õppejuhend keskendu kaasaegse meedia kasutamise parimatele tavadele ja noorte /
kogukoknnaliidrite harjumustele, keskendudes sisule, mis ei allu poliitilisele mõjule, eesmärgiga
muuta suhtumist haavatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse, samuti selleks, et muutuvad ühiskonna
mitmekesisusele avatumaks. Õppejuhend oli projekti jätkusuutlik tulemus, millel on pikas
perspektiivis positiivne mõju ja mis annab sihtrühmadele projekti eesmärkide osas vajalikud
oskused ja teadmised ning muudab sihtrühmade pikaajalisi meediakommeteid.

Kokku osales üle 180 inimest (noori, tudengeid, spetsialisti)

Osalesid olid kaasatud järgmistest asutustest: Tallinna Tõnismäe reaalkool,Tallinna Ehte
Gümnaasium. Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaaisum, Tallinn
Juudi kool, Tallinna Reaalkool, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum,
Tallinna Polütehnikum, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Erakool Garant, Tallinna Ülikool, Kölni
Ülikool, Lund Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Balti Filmi ja Meedia kool, Tallinn Tehnika Ülikool,
Lasnamäe Noortekeskus, Kesklinna Noortekeskus, ENL, Youth Cub Active, Tallinna linna
kogukonna esindajad.
Projekti rahastasid: Briti Nõukogu (BIM programm) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti tulemused, väljundid ja mõju

• Projekti osalejad said täiendavaid oskusi ja võimalusi osaleda demokraatliku ühiskonna elus,
harjutada oma sisuloomeoskusi.

• Osalejad muutusid meediasisu suhtes kriitilisemaks, pööravad rohkem tähelepanu sisule, mis ei
allu poliitilisele mõjule, muutusid suhtumist haavatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse ja
avanevad ühiskonna mitmekesisusele.

• Projekt edendas erinevate kogukondade / noorte / sidusrühmade aktiivset osalemist ja koostööd,
jagades omavahel ja publikuga oma ideid, teadmisi ja oskusi. Lisaks luues “demokraatliku
ühiskonna meedia- ja osalusklubide” mitteametliku võrgustiku.

• Edendades ja lauale asetades ühiskonnale olulisi teemasid ning tõstes publiku huvi sõltumatu ja
kriitilise meedia / uute vaatenurkade vastu.

• Korraldades avalikke arutelusid ja koondades eri põlvkondade esindajaid, luues dialoogi ja
arendades kriitilise mõtlemise oskusi sihtrühma meediakirjanduses.

• Lisaks toodetati lugude raamatut ja sotsiaalmeedia tööriistakomplekti, mis oli tingitud
suurenenud huvist sõltumatute meediaallikate vastu.
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• Noori ja teisi sidusrühmi motiveeriti ja nad olid huvitatud lugejate, sõltumatu meedia vaatajate
võrgustiku arendamisest ning usalduse loomisest uudislugude, noorte ja täiskasvanute kui
kohaliku meedia / meedia sõltumatute agentide väljatöötatud ja tutvustatud lugude vastu
esindasid erinevaid vaatenurki ja oli enam-vähem võimelised huvitavaid aineid professionaalselt
esitama.

Projekti väljundid:

• Eestis oli läbi viidud 7 tegevust (1 koolitust, 1 avalikku arutelu, õppejuhend ning meediasisu
kaasloodud ja avaldatud kolmes valdkonnas (artiklid, intervjuud ja videoreportaaži) koostöös
meediaväljaannetega).

• Üle 180+ osaleja osaleb koolitustel, aruteludel ja vabakonna meedia sisuloomisel, kes osalevad
selles kohalike ja piirkondlike meediasisu loomisel meediaväljaanded).

• Loodud "Positiivse uudiste kanal" meedi kanal ja meediavaldkonnas mitteformaalne võrgustik,
mis seisneb noortest ja huvitatud liikmetest. (nii eesti kui venekeelsed)

• Programmi tulemused kaudselt jõuas enam kui 50.000 inimeseni,
https://media.peacechild-estonia.org/

• Õppejuhend inglise keeles ning kirjutatud ja avaldatud rohkem kui 10 artiklit, 11 blogi postitused

• Viidud läbi ja avaldatud 10 intervjuud/ videoreportaaži erinevate tähtsata kogukonna ja riikliku
tegijatega/ positiivse muutuste loojatega, mis on avaldatud televisioonis või sotsiaalmeedias /
Youtube'i kanalis.

• Veebilehetide külastajate arv 8764 , video vaatlejate 1491 inimest, kuulajate arv üle 32000
inimest, lugejate arv 4386 in / jälgijaid üle 200.

• Kaasatud üle 14 eksperte, noorsootöötajaid ning partneri

• Tekkinud üle 3 meedia projekti ideid ning üks jätku projekt 2021 -2022 aa. ellurakendamisel.

Projekti mõju kohaliku kogukonnale:

• Eesti kogukond ning ka projektis otseselt osalenud osalejad läbi positiivse kogemuse kaudu, said
uusi oskusi demokraatilikus ühiskonnas ning mõttestatud ühiskonna osaluse ning jagati head
praktikat.

• Projekt võimestas noori, kogukondi ja vaba meedia edadamist ja kriilitilst mõtlemist arengut

• Mitmekesised kogukonnad töötasid koos ühiste päevakavade alusel.

• Ühiskonnal suureneud huvi sõltumatu meedia vastu ning sõltumatust meediasse kaasamise ja
usalduse tunne.

Meedia kajastus:

https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Obschestvennaja-diskussija

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Kutse-arutelule-Massimeedia-moju

https://huvi.tallinn.ee/uritus/avaliku-arutelu-massimeedia-moju-noorte-elule

Radio 4 https://r4.err.ee/1236181/utro-dobroe

Positive News Channel Sotsiaalmeedia: https://www.facebook.com/PositiveNewsEstonia

Peace Child Eesti Facebook: https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia

Youtube Channnel: https://www.youtube.com/channel/UCQohHtFRKjduxbUJsbav2Fg/featured

Positive News Instagram: https://www.instagram.com/positive_news_est/

Positiivse uudiste ametlik leht: https://media.peacechild-estonia.org/

10. POSITIIVSE UUDISTE KANAL 2.0 (Kriitiliselt mõtlev meedia: tee edasi)

https://media.peacechild-estonia.org/
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Obschestvennaja-diskussija
https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Kutse-arutelule-Massimeedia-moju
https://huvi.tallinn.ee/uritus/avaliku-arutelu-massimeedia-moju-noorte-elule
https://r4.err.ee/1236181/utro-dobroe
https://www.facebook.com/PositiveNewsEstonia
https://www.facebook.com/Peace.Child.Estonia
https://www.youtube.com/channel/UCQohHtFRKjduxbUJsbav2Fg/featured
https://www.instagram.com/positive_news_est/
https://media.peacechild-estonia.org/
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Peace Child Estonia projekt "Kriitiliselt mõtlev meedia: tee edasi" oli selle aasta alguses alustatud
programmi jätkuks ja edukalt jätkunud töö on saanud sihtrühmalt väga head tagasisidet, eriti seoses
uue kaasloome viisiga, muidugi oli meil väljakutseid, sest projekti elluviimiseks oli väga vähe aega
vaid 3 kuu jooksul nii suur töö ja muidugi surve COVID-19 pandeemia mõju ja mõju programmi
rakendamisele ja sihtrühma kaasamisele. Sellegipoolest olime õnnelikud, et saime projekti lõpule
viia ja saavutada väga positiivseid tulemusi.

Projekti peamine eesmärk oli suurendada projekti sihtrühma meediaoskusi ja -teadmisi ning
tegeleda kriitiliselt meedia sisuga kohalikul ja riiklikul tasandil, luues ühiselt meediasisu (intervjuu,
blogi, projekti YouTube'i kanali arendamine, analüütiliste artiklite, avalike arvamuste ja isiklike
lugude kirjutamine) ning suheldes erinevate meediaväljaannete ja sidusrühmade/kodanikega.

Projekti sihtrühmaks/saajaskonnaks olid venekeelsed noored, täiskasvanud ja eakad (vanuses
18-60+) Harjumaalt (Tallinn, Paldiski) ja Ida-Virumaalt (Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe ja Narva),
lisaks neile lisaks Tallinna Ülikooli, Balti Filmi- ja Meediakooli (mitteprofessionaalsed meedia
kaasalööjad) ja Tallinna Noortevõrgu eksperdid ja üliõpilased.

Projekti peammised tegevused:

On loodud uuriv telesaade (8. seeriat TV/Online) ja üks raadiosaade, mis avaneb Eesti elu ja
inimesed algsel kujul – lugude, värvikate isiksuste ja paikade uurimine ja sündmused, millele
tavainimesed ei mõtle ja mille avaldamine muudab muudatusi kohalikul / riiklikul tasandil.

Telesaade valmistame järgmiste teemadel:

• Noored poliitikas ja väljaspool poliitikat – TV / võrgus (2 seeriat)

• Korruptsioon / diskrimineerimine kohalikul tasandil: kõik on tõsi selle kohta – TV / online (2
seeriat)

• Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine tööl, haridus ja pereelu – TV /
võrgus (2 seeriat).

• Haridus 2.0: õpilane vs õpetaja / õpilane vs.Digitaalsed tööriistad (suum) – raadio (2. seeria)

Kokku osaleb 100 inimest (25-liikmeline võistkond) inimesteks on meediumimeeskond,
toimetajad, loomemeeskond, produtsendid, assistendid, intervjueerijad, juhtkond, vabatahtlikud
jne).

Veebipõhise positiivse uudiste arendamine kanal (noorteuudised, lood ja artiklid / analüüs)
koostöös kohalike meediaväljaannete ja kodanikega. 20 artiklit ja/või uudist loodud / avaldatud
sihtrühma esindajate poolt / 10 blogid kogukonna liikmetelt asjakohastest teemad.

Meediakanali arendamine on oluline osa projekti, kuna see annab võimaluse positiivseks muuta
mõju kõigile sihtrühmadele projekti eesmärkide saavutamisel ja saada kokku, et suhelda kõigi
sihtrühmadega esindajad ja arendada noortele kasulikku allikat inimesed / vanemad ja huvitatud
asutused, kellest rohkem teada saada meediakombed, sõltumatud ja avalikud meediakanalid, õigete
uudiste levitamine ja võltsuudistele / populismile vastu seismine ja edendada vaba meedia ideid,
eriarvamusi ja mitmekesisus. Samuti on see projekti jätkusuutlik tulemus mis avaldab pikaajalises
perspektiivis positiivset mõju ja pakkuda sihtrühmadele vajalikke oskusi ja teadmisi projekti
eesmärkide ja pikaajalise meedia muutuste osas projekti sihtrühmade harjumus. Kõik materjalid
avaldatakse veebis: media.peacechild-estonia.org Kokku osaleb 80 inimest (loominguline
meeskond, toimetajad, tekstikirjutajad, korrektorid, tõlkijad, fotograafid).
09.12.2021 Tallinnas, Põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu “Meedia mõju noorte elule
kaasaegses ühiskonnas”, mille korraldavad noored ja vanurid koostöös kutsutud ekspertidega,
erinevas vanuses kogukonna arvamusliidritega ja kohalike omavalitsuste esindajatega. See arutelu
keskendub noorte / kogukonna naabrite kaasaegsele meediakasutusele ja noorte/eakaate meedia
harjumustele (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus digitaalne meedia ja sotsiaal
võrgustikud), samuti linna jaoks paremate lahenduste leidmisele (turvalisus, haridus, linnaruum ja
keskond). Kokku osaleb arutelus kuni 50 inimest.
PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Septembrist – Detsembrini 2021 oleme valmistanud 4 suurt uurivat veebisaadet (8 lühiseeriat, 
mis on kokku pandud 4 põhiteema järgi), mis on avanud Eesti elu ja inimesi algupärasel kujul -

https://media.peacechild-estonia.org/
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uurides lugusid ja arvamusi, värvikaid isiksusi ja kohti ning sündmusi, millele tavainimene ei mõtle
ja mille avaldamine toob muutusi kohalikul/riiklikul tasandil.

TV Programmi keskendus järgmistel teemadel:

• Noored poliitika sees ja väljas
• Erivajadustega inimeste kaasamine ja arvestamine, sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu

suurendamine tööl ja hariduses.
• Kultuuridevahelise suhtlelmine ja dialoog
• Haridus 2.0: õpilane vs õpetaja / õpilane vs digitaalsed tööriistad.
• Lisaks sellele oleme avaldanud intervjuud Raadio 4, raadiosaates "Tere hommikust".

Neli valminud väitluss- ja uurivsaadet (videot) vene keeles saab leida ametliku lehel:
https://media.peacechild-estonia.org/sozdanie-media-kontenta/

Kokku tegevuse elurakendamiel võttis osa 116 inimest.

Kogu projekti teostamie ajal panustasime varem loodud praktilise tulemusena "Positive
News Channel" meediakanali edasiarendusele, veebil: https://media.peacechild-estonia.org.

Peamise kommunikatsioonikanali arendamise ja erinevates kogukondades propageerimise kaudu
oleme suurendanud ühiselt loodud meediakanali auditooriumi ja ka lugejate, vaatajate ja kohalike
kogukonnaliikmete jaoks mõeldud teabe kvaliteeti.

Peamised näitajad, mida me saavutasime

Koos loodud ja avaldatud (peamiselt venekeelne): Artiklid (20), lühiintervjuud (10),
videoreportaažid kohalikest sündmustest (5), sotsiaalmeediapostitused (20).

Kokku osales "positiivsete uudiste kanali" meediakanali edasises arendamises 108 osalejat
(loovmeeskond, toimetajad, tekstikirjutajad, korrektorid, tõlkijad, fotograafid, sisulooja, haridus- ja
meediaeksperdid jne. Paljud programmis osalejad osalesid kohapeal, kuid loomulikult oli ka
sihtrühma liikmeid, kes osalesid virtuaalselt COVID 19 tõttu tekkinud piirangute tõttu.

Projekti lõpus Tallinna linna toetusel toimus 10. Detsembril 2021 kell 12.00 Tallinnas, Tallink
Spa Hotellis täiendav üritus „Põlvkondadevahelise dialoogi avalik arutelu: “Meedia mõju
noorte elule kaasaegses ühiskonnas", kus noored/eakad ja kogukonna liidrit arutleti peeamised
teemad, mis pani muret tekitama nagu kaasaegse meediakasutus, noorte/eakaate meedia
harjumused (põlvkondade lõhe / televisioon ja ajakirjad versus digitaalne meedia ja sotsiaal
võrgustikud), samuti linna jaoks parimate lahenduste leidmisele (turvalisus, haridus, linnaruum ja
keskkond). Üritus korraldati koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut,
kus ) – Andres Jõesaar, meediapoliitika dotsent arutles osalejatega "Meedia tarbimisest erinevates
vanusegruppides ja meediakanalite usaldusväärsusest". Kokku osales 48 osalejat (virtuaalselt ja
online).
Projekt aitas kaasa erinevatele teemadele, nagu osalemine ja kaasamine poliitikasse ja
otsustusprotsessi, soolise võrdõiguslikkuse parandamine ühiskonnas ja võrdõiguslikkuse
suurendamine ühiskonnas, võideldes eelarvamuste ja stereotüüpse mõtlemise vastu ning
suurendades sihtrühma teadmisi ja oskusi ning levitades sõna ja avalikku arvamust valitud teemade
kohta..

Projekt oli suunatud peamiselt venekeelsele publikule, kuni 90% ulatuses. Kokku osales otseselt
projekti tegevustes 272 inimest (Harjumaalt (peamiselt Tallinnast, Narvast, Jõhvist,
Kohtla-Järvelt ja mõned Paldiskist ja Tartust, enamik neist on venekeelne publik) ning me
jõuadsime kuni 25.000 inimeseni läbi kaasatud meediaväljaannete ja meie enda meediakanali
"Positive News Channel" ning sotsiaalvõrgustiku/kogukonnaliikmete kaudu.

Samuti oleme kaasanud palju erinevate kogukondade liikmeid ja jõudnud meediakajastuste kaudu
paljude lugejate, vaatajate ja kuulajateni. Meie jaoks oli raske veenda meediakanalid veenda
TV-ettevõtteid tegema koostööd amatööride ja avalikkuse liikmetega, kuna paljud sõltuvad
peatoimetajate poliitikast ja teemadest, mida meediakanalid kajastavad, kuid me oleme näiteks
Raadio 4ga kokku leppinud, et oleme pidevaks toetajaks ja pakume ka meediasisu Tallinna Noorte
Värava jaoks, et panustada ja pärast projekti lõpetamist.

https://media.peacechild-estonia.org/sozdanie-media-kontenta/
https://media.peacechild-estonia.org/
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Programmi „Positiivse uudiste kanal 2.0“ peamine eesmärk oli jätkata programmi arenguga ning
suurendada projekti sihtrühma meediaoskusi ja teadmisi ning tegeleda kriitiliselt meedia
sisuga kohalikul ja riigi tasandil, luues ühiselt meediasisu.

Programmi raames kaasatud sihtgrupp lõi erinevad intervjuud, blogid, videot YouTube'i kanalil,
kirjutasid ja avalikustasid oma analüütilised arvamuslood ja jagasid avalikkusega oma isiklikud
lugudega) ning toimus ka kommunikatsiooni ja koostöö paljude kohaliku ja riikliku
meediaväljaannetega ja sidusrühmadega/kodanikega. Programmi hindamisel ning osalejatele
saadetud tagasiside küsimustikust, saime järgmised tulemused vastuste põhjal on programmi
rahulolu keskmiseks hindeks (10st) antud hinngang „8,46“ ning kui inspireeriv, oskuste ja
teadmiste laienev oli programm „7,54“
Projekti väljundid:

• Kokku programmis võttis osa 272 inimest.

• Kokku 23305 külastas unikaalse kasutajat (jõudi lugejateni, kuulajateni, vaatlejateni ja veebi
külastajateni), kes said tuttavaks artiklitega, videotega, arvamuslugudega ühiskondlikel teemadel,
blog jne. Rohkem: https://media.peacechild-estonia.org/

• Kokku oli kaasatud 18 eskperti ja partnerit.(n.h. Postimees, ERR, Raadio 4, Tallinn Noorteinfo
portaal, Luna TV, ETV+, TLÜ BFM instituut ning palju teisi)

• Kõiki huvigruppide kaasamisel sündisid 2 algatust mida, plaanivad teostada 2022a. Teise
tulemusena on see, et noored, linnakodanikud ja teised huvitundjad soovivad panustada linna
arengusse läbi kohaliku uudiste kajastamise loodanud meedia kanali kaudu.

• Kokku oli koolitatud ja praktika saanud 224 inimest, nende hulga kuuluvad erinevad sihtgruppi
esindajat (s.h. nii eesti kui vene keelesed) erinevatst linna osadest. .

• Kokku oli kajastatud ja loodud ning kirjutatud kokku 64tk, lühi videot reportaazi/intervjuud,
aritklit, uudist, blogi/ sotsiaalmedia postitused seal hulgas kajastatud nii raadios kui ka
veebiressursides.

• On loodud uuriv telesaade (8. seeriat TV / Online) ja üks raadiosaade eesti ja vene keeles On
loodud 8 temaatilised uuriv saadet (kuid kokku pandud 4 peamise teemade all) ning üks
raadiosaade koostöös Raadio 4ga.

Projekti peamised tulemused ja mõjud:

• Suurenenud meedia- ja digipäedevused ning huvi noorte- ja meediatöö erialade vastu eriti vene
keelse noorte vahel, kuna neil on puuduv piisav infolevitus ja kätte saadavus

• Programmi peamise tulemuseda on jätkusuutlikult töötav mitteforaalne unikaalne
meediavaldkonnas võrgustik, mis seisneb noortest, täiskavanutest ja huvitatud liikmetest kes
soovivad panustada kohalikul ja regionaalsel tasemel kui kodanikuajakirjanikuna.

• Programmis osalenud sihtgruppi esindajate (noored, täiskasvanud, eakad, kogukonna liidrid,
ametnikud ja eksperdid) toel ja otsesel panusel sai valmis uuriv telesaade (8 lühiseeriat mis sai
kokku pandud 4 peamise teema all), kus me saime tuttavaks huvitava tegudega, erinevate
arvamustega ja mõttega, olemas olevate võimalustega ning meid ümbrutseva muredega.

• Loonud ja edasi arendanud uue kanali oma arvamuste ja murede jagamiseks, mida nad soovivad
avalikus ruumis tõstatada

• See on loonud muutuste agendid, liidrina oli meil õnne luua mitteformaalne meediasisu
kaasloojate võrgustik ja Tallinna Ülikooli toetusel suunata väga andekaid üliõpilasi,
täiskasvanuid ja isegi vanemaid inimesi osalema tulevastes koostööprojektides 2022. aastal.

• Läbiviidud koolitus on suurendanud erinevate kogukonnaliikmete ja eriti vabaühenduste
esindajate suutlikkust, kuna varem väitsid nad, et neil on vähene suutlikkus avaliku esinemise,
kriitilise hõrendamise, meediaga töötamise või uudiste/lugude kaasloome võime, mis on
organisatsiooni või erinevate sidusrühmade peamised probleemid, nad ei suuda luua ja/või
selgitada oma huvitavaid lugusid/tegevusi laiemale avalikkusele, isegi kui nad arvavad, et
kohalikud meediaväljaanded või mõjutada/motiveerida oma kogukonda olema proaktiivne ja
jagama oma arvamust.
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• Teadlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse suurendamise ja naiste rolli kohta ühiskonnas
kehtivate arusaamade ja stereotüüpide muutmise kohta, noorte naiste võimestamine, et nad
saaksid jätkata õpinguid ülikoolis või alustada oma äri, oli üks ülesanne, mis mõjutab osalejaid ja
on juba mõjutanud neid.

• Projektis osalejad on omandanud täiendavaid oskusi meediapädevuse alal ning osalevad huvitava
ja olulise sisu loomisel läbipaistvama demokraatliku ühiskonna jaoks, harjutades oma sisu
loomise oskusi.

• Osalejad muutsid oma meediakäitumise harjumusi ja parandasid oma kriitilist mõtlemist
meediasisu suhtes, pöörasid rohkem tähelepanu poliitiliselt mõjutamata sisule, muutsid suhtumist
haavatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse ja muutusid avatumaks ühiskonna mitmekesisusele.

• Projekti rakendamine on suurendanud kodanike ja kohalike meediaväljaannete suhtlust
usaldusväärse teabe levitamise osas ning suurendanud sihtrühma kriitilist mõtlemist ja
ajakohastanud nende meediakäitumist.

• Projekt on aidanud kaasa erinevate kogukondade/noorte/sidusrühmade aktiivsele osalemisele ja
koostööle, jagades oma ideid, teadmisi ja oskusi omavahel ja publikuga jne.

• Osalejad väljendasid soovi jätkata järgmisel aastal ning keskenduda pigem kohaliku uudistele ja
pidada rohkem koostööd meedia valdkonnas Linnavalitsusega ning erinevate huvigruppidega.
Vaata: https://media.peacechild-estonia.org/sozdanie-media-kontenta

Programm on mõjutanud peamiselt õpilasi, osaliselt ka eakaid (kuna pikemas perspektiivis peame
nendega pidevalt koostööd tegema), vabaühenduste liikmeid ja erinevate kogukonnarühmade
esindajaid (vähemused, erivajadustega inimesed ja venekeelse LGBT-kogukonna liikmed).

Projekti “Positiivse uudiste kanal 2.0” toetab Briti Nõukogu ja Tallinna
Kodurahuprogramm.

Meedia kajastus:

Raadio 4 https://r4.err.ee/1608358040/utro-dobroe/1392933

Positiivse Uudiste kanali sotsiaalmeedia https://www.facebook.com/PositiveNewsEstonia

Programmi ametlik veebileht https://media.peacechild-estonia.org/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCQohHtFRKjduxbUJsbav2Fg/featured

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 Sotsiaalministeerium, Haridus- ja
Teadusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriminsiteerium, Tallinna Linnavalitsus (s.h. Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet ja mitmed teised) ja Tartu Linnavalitsus ning Ida-Virumaa KOVid.

- Fondid ja sihtasutused: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Integratsiooni Sihtasutus, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu, Briti Nõukogu, Anna Lindh Foundation, Eesti Kultuurkapital ja palju teised.

- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid: Vabaühenduste Liit, Eesti
Noorteühenduste Liit, Lastekaite Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja mitmed teised

- Haridusasutused üle Eesti: Tallinna Lasnamäe Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Ehge
Gümnaasum, Tallinna Kesklinna Vene Gumnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium, Kohtla-Järve
Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tallinna
Tehnika Ülikool ja paljud teised.

- Äriettevõtted/ asutused: nagu Tallink Hotels, Vaba Lava SA, Lindakivi Kultuurikeskus.

https://media.peacechild-estonia.org/sozdanie-media-kontenta
https://r4.err.ee/1608358040/utro-dobroe/1392933
https://www.facebook.com/PositiveNewsEstonia
https://media.peacechild-estonia.org/
https://www.youtube.com/channel/UCQohHtFRKjduxbUJsbav2Fg/featured
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- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused Virumaal ja Harjumaal ning
Tartumaal.

- Jätkas oma tegevusest 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
rahvusvahelistes üritustes, konverentsides ja töökohtumistes, millest suurimad ja olulisimad olid
järgnevad:

1. Peace Child Eesti osales paljudes kohtumistes, infoseminarides, koolitustel ja üritustel,
mille ülevaade leiab organisatsiooni veebilehel www.peacechild-estonia.org

2. Tunnustamine ja kommunikatsioon

Peace Child Eesti oli esitatud kandidaadiks Tallinna spordi- ja noorsooameti poolt korraldava
noorsootöö tunnustuskonkursile „Suured teod 2021“,kategoorias „Tallinna aasta noorteühing
2021“. Tunnustamine toimub märtsis 2022 a.

Sillamäe Lastekaitse Ühing tunnustas tänukirjaga MTÜ Peace Child Eestit eduka ja jätkusuutliku
koostöö eest 2021 a. ning eriti märkides ühised koostööprojektid erivaldkondades.

Peace Child Eesti uuendas 2021 a. organisatsiooni veebilehe (www.peacechild-estonia.org), kuid
veebileht jätkatakse edasi arendamat ning sotsiaalmeedias pööratakse rohkem tähelepanu
väliskommunikatsiooni arendamist ja paremal viisil liikmete ja partnerite kaasamist huvikaits
tegevustesse.

3. Rahastus ja toetused

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,
Tallinna Linnavalitsuses raames (Tallinna Haridusamet, Tallinna Kultuuri- ja spordiamet, Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet, Tallinna
Kodurahuprogramm), Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP programm, Integratsiooni Sihtasutus,
Briti Nõukogu, KULKA, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa
Komisjoni programmid, Anna Lindh Foundation, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Eesti
Töötukassa ja mitmed teised. Kokku oli esitatud 32 taotlus.
Kokku Peace Child Eesti on esitanud 15 erinevaid projekte Tallinna Linnavalitsusele, neli projekti
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, kaka Briti Nõukogule ja teiste fondidele.

Peace Child Eesti peamised rahastajad 2021 a. aastal olid: Tallinna Linnavalitsus (29620 eur),
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (29200 eur), Briti Nõukogu (16850 eur), Eesti Kultuurkapital
(3050 eur) ning kindlasti palju annetajad ja toetajad.

http://www.peacechild-estonia.org/


38

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 1 533 2 228 2

Nõuded ja ettemaksed 0 890  

Kokku käibevarad 1 533 3 118  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 2 051 2 500  

Kokku põhivarad 2 051 2 500  

Kokku varad 3 584 5 618  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 0 1 339  

Kokku lühiajalised kohustised 0 1 339  

Kokku kohustised 0 1 339  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 279 8 661  

Aruandeaasta tulem -695 -4 382  

Kokku netovara 3 584 4 279  

Kokku kohustised ja netovara 3 584 5 618  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 550 700 3

Annetused ja toetused 78 720 25 480 4

Tulu ettevõtlusest 12 850 15 820  

Muud tulud 2 412 585  

Kokku tulud 94 532 42 585  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -86 589 -38 149  

Mitmesugused tegevuskulud -3 325 -7 950  

Tööjõukulud -5 283 -868 5

Kokku kulud -95 197 -46 967  

Põhitegevuse tulem -665 -4 382  

Intressitulud 1 0  

Muud finantstulud ja -kulud -31 0  

Aruandeaasta tulem -695 -4 382  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 550 700

Laekunud annetused ja toetused 78 720 19 680

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 12 850 21 620

Muud põhitegevuse tulude laekumised 2 412 585

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -89 945 -46 099

Väljamaksed töötajatele -5 283 -868

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood põhitegevusest -695 -4 382

Kokku rahavood -695 -4 382

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 228 6 610

Raha ja raha ekvivalentide muutus -695 -4 382

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 533 2 228



41

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 8 661 8 661

Aruandeaasta tulem -4 382 -4 382

31.12.2020 4 279 4 279

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
4 279 4 279

Aruandeaasta tulem -695 -695

31.12.2021 3 584 3 584
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Peace Child Eesti raamatupidamise aastaaruanne 2021. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab

raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus ehk raamatupidamise toimkonna

juhendid. Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on

olulises osas võrreldavad 2020. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude

aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutus toimunud tehingud teostatakse ainult eurodes. Kontodele laekuvad vahendid konverteeritakse eurodesse.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Ostjatelt laekumata

nõudesummad hinnatakse individuaalselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Materiaalne

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

seotud kulutustest, mis on vajalikud 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:

Muu materiaalne põhivara 20-30%

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivara 3-5 aastat

Finantskohustised

Kõik võlakohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine

kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste võlakohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega, seetõttu kajastatakse lühiajalised võlakohustused bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse üldmeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude

ja kulude vastavuse printsiipi.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga 

seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu tehingust ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata. 

Aruandekuupäevajärgsed sündmused. 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva 

ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 2020. 

alguses puhkenud koroonaviiruse pandeemia on aruande koostamise ajaks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid 

majandustegevuses. Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande
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koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Raha kontol 983 2 228

Sularaha 550 0

Kokku raha 1 533 2 228

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Mittesihtotstarbelised tasud    

Liikmemaksud 550 700 3

Kokku liikmetelt saadud tasud 550 700  

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 78 720 25 480

Kokku annetused ja toetused 78 720 25 480

Tallinna Haridusamet 10 580 0

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 2 500 0

Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet 1 400 0

Tallinna Linnakantselei (Kodurahuprogramm) 12 100 0

Tallinn Keskkonna- ja kommunaalamet 3 040 0

Eesti Kultuurkapital 3 050 0

Briti Nõukogu 16 850 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 29 200 0

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 78 720 25 480

Kokku annetused ja toetused 78 720 25 480
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Palgakulu 2 797 500 7

Sotsiaalmaksud 1 468 214  

Pensionikulu 89 13  

Tulumaks 858 125

Töötuskindlustusmakse 71 16

Kokku tööjõukulud 5 283 868  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 868  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1  

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 016 450

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI (registrikood: 80282739) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EIGO VAREMÄE Juhatuse liige 06.07.2022

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud üldkogu poolt.

ANTON REINGOLDT Management board member 06.07.2022

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud üldkogu poolt.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Yes

Sidevahendid
Liik Sisu

Cellular phone +372 55602993

Cellular phone +372 53084991

E-mail address info@peacechild-estonia.org

Website address www.peacechild-estonia.org


