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Tegevusaruanne

Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine

Organisatsiooni eesmärgiks on laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine kooskõlas ÜRO Lapse
Õiguste konventsiooniga ja Eesti Vabariigi lastekaitse seadusega.

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides.
Sillamäe Lastekaitse Ühing on 9. detsembril 1989 aastal asutatud Eesti Suurperede Ühingu
õigusjärglane.

Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse
organisatsioonina EKAKi ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste
organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti
(liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja
sotsiaalkomisjoni (ECOSOC) juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a. sai Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö
Ümarlaua liikmena.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse üldpõhimõtted

Sillamäe Lastekaitse Ühing:

• väärtustab iga last

• lähtub lapse ja noorte huvidest

• väärtustab lapse parima kasvukeskkonnana perekonda

• toetab oma tegevusega lapse ja noorte osalust

• on avatud uutele ideedele

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse põhisuunad

Organisatsioon

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

Valdkond

Sillamäe Lastekaitse Ühing jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. Juhib
tähelepanu lapse 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 paremaks tagamiseks.

Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on

Sillamäe Lastekaitse Ühingu strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud
põhitegevused on järgmised:

1. liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega

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

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

2. laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele
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a. spetsialistide koolitus;

b. avalikkusele suunatud selgitustöö;

c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine.

3. lapse ja noore mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus

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

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

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

a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega;

b. liitumine koostööpartnerite ja võrgustikute algatuste ja projektidega (Peace Child International,
EAPN, Anna Lindh Foundation, erinevad võrgustikud Läänemere, Põhjamaa, Vahemere jt);

5. organisatsiooni pideva arengu tagamine

a. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus ja/või
huvi on panustada lapsesõbralikuma ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste liitudega,
MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis,
Vahemereriikidest ja Venemaal. Osalemine ELi koostöövõrgustikes);

b. pideva mitmetasandilise (juhtkond, bürootöötajad, liikmeskond ja partnerid/toetajad)
arendustegevuse tagamine (Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine, organisatsiooni tegevuse
mõju hindamise süsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine,
suhtekorraldusstrateegia, imago kujundus).

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on seotud ja eesmärgistatud LÕK põhimõtete järgimisega
ning artiklites sätestatuga. ÜRO lapse õiguste konventsioon lähtub põhimõttest, et lisaks
vanematele on ka ühiskonnal kohustus tagada ja igati kaasa aidata laste põhivajaduste
rahuldamisele ning pakkuda tuge lapse isiksuse, annete ja võimete arenguks. Eesti Vabariik,
ühinedes konventsiooniga võttis endale kohustuse need nõuded ellu viia. Laste olukorra kohta teabe
kogumine ning selle analüüsimine võimaldab selgunud probleemide põhjal teha ettepanekuid
lahendusteede leidmiseks.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeskonda kuulub 147 füüsilist isikut.

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine,
igapäevane organisatsioonitöö ja tegevuste juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud
projektides püstitatud eesmärkide saavutamisega).

Sillamäe Lastekaitse Ühing on pidanud korralised koosoolekuid 29.01., 26.02., 25.03., 29.04.,
27.05., 24.06., 05.08., 26.08., 30.09., 28.10., 30.11., 22.12.2016 Koosolekutel käsitletud teemad on
hõlmanud peamiselt Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust aga ka Lastekaitse Liidu,
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku ja Ida-Viru sotsiaalpartnerite 2016.a.
tegevusvaldkondade ja programmide ning teiste koostööpartnerite/võrgustike tegevusega
seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat, laste vaba aja sisustamise temaatikat,
lastekaitseliikumise ning noorte temaatilisi üritusi, seminare ja konverentse ning rahvusvahelisi
seminare ja konverentse SSCW programmide teemadel ja nendel osalemist, organisatsiooni
tegevuste rahastamisega seonduvaid küsimusi, EKAKi komisjoniga seonduvaid küsimusi,
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku arendamie küsimust, noorte osaluse edendamise
küsimust, avalike suhete ja äri partnerite koostöö temaatikat ning üldkogu ettevalmistusega ja
läbiviimisega seonduvaid küsimusi.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhiks on Irina Golikova, bürootöötajate koosseisus Irina
Golikova, Andrei Tšukardin, Vassili Golikov ja Raul Roosna. Valdkonna- ja projektijuhid ning
töötajad/praktikadid/vabatahtlikud projektide/organisatsiooni juures olid Alsu Hamidulina, Julia
Sommer, Hristo Neiland, Stepan Bondarenko, Tatjana Raudsepp, Eigo Varemäe ja teised.
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Töötasude üldsumma 2016. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 8687
eurot (eelmisel aastal 2249 eurot). Töölepingu alusel on arvestatud 8137 eurot (eelmisel aastal 2174
eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 550 eurot (eelmisel aastal 75 eurot).

Kokku 2016 aastal otseselt võttis osa Sillamäe Lastekaitse Ühingu projektides, koolitustest ja
üritustes 4651 inimest, lisaks neile ka üle 117134 veebilehe külastajad.

AASTA TEGEVUS

Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2016 aastal jaotatud nelja erineva valdkonna vahel.

1. Liitumine Lastekaitse Liidu programmide ja projektidega
2. Eesmärgipõhine projektitegevus
3. Koostöö - kohalik ja rahvusvaheline
4. Organisatsiooni arendamine

1. LIITUMINE LASTEKAITSE LIIDU PROGRAMMIDE JA PROJEKTIDEGA

Valdkonna üldine eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujundamisele, kus lapse inimõigused on
teadvustatud ja tunnustatud ning lapsi puudutavate poliitkate ja strateegiate vastuvõtmisel on
esikohale seatud laste huvid ja vajadused. SLÜ on edendab aktiivset koostööd Lastekaitse Liidu ja
teiste laste- ning noorsootööorganisatsioonidega ja jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse
valdkonnas toimuvat ning juhib tähelepanu lapse õiguste rikkumistele ja teeb ettepanekuid olukorra
parandamiseks.

Tegevused:

1. Projekt: Kasvame koos 2016: tugev pere ja turvaline lapsepõlv

Projekti peaeesmärk oli propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises
koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda.

Otsesed eesmärgid:
• Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd.
• Tutvustada lastekaitse konventsiooni ja lapse õigusi ning kohustusi.
• Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele ja

perekasvatuse põhimõtetele.
• Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi

oskusi.

Sihtgrupid ja huvigrupid: Otseseid osalejaid oli 20 peret (vanemad ja lapsed) ja umbes 100 last
lastekaitse päeval. Huvigrupid on kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäel ja teistest linnadest kui
ka KOV erinevad asutused (Lasteaed „Päikese“, Lasteraamatukogu).

Projekti raames viidi ellu järgmisi tegevusi:
• Vanemate ühine seminar "Koos lastega elab õnn"– arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja

oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel ning olukorra kaardistamisel.
• Lastele seminari raames toimus 21.05.2016 Laste mäng "Minu töö - õigused ja kohustused"
• Perekool - kolme kordne seminaride sari vanematele järgmistel teemadel: pere vägivald ja laste

õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas, laste arengu toetamise alused A-Oni., LÕK´i
põhimõtete tutvustamine ja teised teemad. Kaasatakse eksperdid ja spetsialistid: Tartu Ülikooli
Narva Kolledzist, Innove, Rajaleidja keskus, Ida-Virumaa vaimse tervise keskus, Ida-Virumaa
naiste tugikeskus-varjupaik ja teised.

• Ühine Perepäev "Teeme ara!" - 1.06.2016 Lastekaitse päeva tähistamine Jõhivis. Lastekaitse
tööga seotatud materjalide esitlemine ja Märka Last ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised
materjalid laste õigustest, lastekaitseseadusest jm.

• Seotud tegevusena toimus 04.06.2016 Sillamäel „Lapse sõber“ tiitlite välja jagamine
erinevates kategooriates (meedia, haridus, KOV jm). Lisaks toimus ka lastekaitse tööga seotud
materjalide esitlemine ja Märka Last ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid laste
õigustest, tööseadusest jm.

http://www.sscw.ee/?id=14263
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Projekti tulemusena valmis väike kogumik/käsiraamat "Perekasvatus koos lastega" vene keeles
I.Golikova poolt. Käsiraamat sisaldab teoreetilist ülevaadet projekti teemast ning praktilisi
näpunäiteid vanematele kuidas läbi mängude rääkida perekasvatusest, lastega nende õigustest ja
kohustustest. Kõik materjalid saavad olema üleval organisatsiooni kodulehel
http://www.sscw.ee/?id=14263

2. Märka last keskuse töö. Jätkunud on ka SLÜ tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva
„Märka last“ keskuses, mida juhib Irina Golikova koos oma meeskonnaga:.
• sotsiaaltöötaja vastuvõtt (vajadus põhine teenus);
• psühholoogi vastuvõtt (vajadus põhine teenus);
• terviseklubi 100 tundi kokku
• tööpraktika käivitamine SLÜs ja Märka Last keskuses töötutele inimestele koostöö Töötukassaga
• koostöö kohalike koolidega, MTÜdega erinevate projektide/programmide raames
• aasta ringselt oli avatud mängutuba lastele tasuta, mida SLÜ pakub tasuta ainsana linnas
• Jätkuvalt osaleme Teeme Ära algatuses 2016 a.
• toetust ja abi on saanud 26 perekonda.
• koostöös Lastekaitse Liiduga on jätkunud ka lapsevanemate nõustamine advokatuuri poolt.

Lastekaitse Liitu programmides ning seotud tegevustest võttis 2016 aastal osa kokku üle 200
inimese.

 

2. EESMÄRGIPÕHINE PROJEKITEGEVUS

Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laset- ja noorsootöö alaste programmidega; laste
õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks
toimetulekuks igapäevaelus; probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne
tegevus selle realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud
organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine.

Eesmärkide täitmiseks on SLÜ loonud programme, mille raames viib ellu erinevad projekte.

Tänaseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingul käimas järgmised programmid:
• Aktiivse kodaniku programm
• Soolise võrdõiguslikkuse programm
• Lõimumise programm
• Noorte osaluse ja co-managemendi programm
• Jätkusuutliku ja sotsiaalse ettevõtluse/innovatsiivsuse arengu programm
• Vabatahtliku jtegevuse ja kodanikuühiskonna arengu programm
• Laste õiguste ja perearendamise programm
• Rahvusvahelise koostöö edendamise programm
• Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja Lastekaitse Liidu ühise keskuse „Märka Last“ käigushoidmine ja

arendamine.

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi kooskõlas ühingu tegevuste eesmärkidega.

 

TEGEVUSED:

1. Projekt "Teadlik ja salliv noor kodanik 2"

Käesolev projekt tõi kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore
inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid nagu kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja
kultuuridevaheline dialoog. Tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu
riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima.
Noorte kommunikatiivse ja analüütiliste oskuste arendamiseks korraldati väitlus turniir Jõhvi
Gümnaasiumis. Projekti kulminatsioon oli korraldatud Noortefoorum kodanikupäeva raames, kuhu
olid kaasatud erinevas vanuses noored inimesed ja tähelepanu on neil endil, mitte ekspertidel, kelle
noorusajad jäid kaugesse minevikku.

http://www.sscw.ee/?id=14263
http://www.sscw.ee/?id=14070
http://www.sscw.ee/?id=14397
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Projekti eesmärgiks oli luua ja haarata noorte nägemus kodakondsusest kui mõistest ja
institutsioonist ning efektiivsest multikultuursest ühiskonnast, mis Eesti paratamatult on. Seetõttu
on kindlasti eesmärgiks kaasata ka nii emakeelena eesti keelt kõnelevaid noori kui ka emakeelena
vene keelt kõnelevaid noori; kogu projekti puudutav info levitatakse nii eesti kui vene keeles, kõik
valmivad õppematerjalid koostatakse nii eesti kui vene keeles ja foorum viiakse läbi kakskeelsena,
et edendada kahe kogukonna omavahelist sallivust ja julgustada tihedamat läbikäimist.

Projekti tegevused:
• 2 seminari kodanikuharidusest - Ida-Virumaal (Kohtla-Järvel/Jõhvis ja Narvas) Septembris 2016
• 2 seminari kodanikuharidusest - Tallinnas - Oktoobris/Novembris 2016
• Väitluspäev/turniir Jõhvis, November 2016
• IV Noortefoorum - 24. November 2016 Narvas

Projekti sihtrühmaks olid 14 kuni 26 aastased noored inimesed erinevast vanuseklassist, erineva
etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Kogu projekt viidi läbi nii eesti kui vene keeles, kõik
õppematerjalid, kaasa arvatud avaldatav kogumik valmisid nii eesti kui vene keeles.

Kokku võttis projektist osa üle 469 inimese.

Projekti tulemused: Projektis osalejad said uusi teadmisi ja kogemusi, ning oskavad paremini
realiseerida uusi teadmisi edasises elus ja kasutavad aktiivselt oma uusi oskusi igapäevaelus
multikultuurses ühiskonnas, demokraatia ja aktiivse ühiskondliku positsiooni arendamiseks.
Noored on saanud uusi kontakte teiste rahvuste ja kultuuridega, seda nii koostöö läbi kui isiklikul
tasandil, ning seeläbi suhtuvad erinevustesse sallivamalt.

Projekti toetasid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Haridus- ja
Teadusministeerium.

2. "Co-management - Ida-Virumaa 2016“

Projekti eesmärgiks oli edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja
motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses ning tutvustada noortele nende
võimalusi ja vastutusi seoses just jõustunud seadusega, millega langetatakse
hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16.
eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele.

Projekti „Co-Management“ raames viidi läbi 8 kodanikuhariduse seminari eesti ja vene
keeles, 3 dialoogisessioonid kohalike omavalitsuste esindajatega (linnapea, abilinnapea,
linnavalitsuste ametnikud). Kõige suurem ja märkamisväärseim üritus oli IV Ida-Virumaa
Noortefoorum 2016 "Noorte sotsiaalne kaasatus" mis tõi kokku üle 190 inimese. Noored
osalesid aktiivselt ka essee- ja fotokonkursil. Traditsiooniliselt Sillamäe Lastekaitse Ühing ja
Ida-Viru Maavalitsus tunnustavad noorte arendajat iga aasta ja ka seekord korraldati
projekti raames korraldati traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke",
peamisteks märksõnadeks olid hoolivus ja noorte algatuste toetamine. Iga osaleja sai
kodanikuhariduse seminaride, dialoogisessiooni ja foorumi lõpus ka allkirjastatud osalemise
sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht.
Projekti elluviimine:

Projekti elluviimine toimus vastavalt esitatud projektile aga väiksed korralduslikud
ümberkorraldused ja uued läbirääkimised olid siiski vajalikud elluviimise edukuse tagamiseks.
Lõppkokkuvõttes asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest saadava kasu
võrdluse ja osalejate võimalikult suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi tulemuseks oli see,
et me viisime mõned kodanikuhariduse seminarid teistesse kohtadesse kui algselt planeeritud (Toila
asemel korraldasime Iisakus). Projekt algas juba maikuus, aga kokkuleppel koolidega otsustasime
teostada kodanikuhariduse seminarid alates septembrikuust, s.t uuel õppeaastal, et mitte jagada
projekti tükkideks ja tagada terviklikkust ja loogilisus.
Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:

• 8 Mitteformaalset kodanikuhariduse seminari
• 3 Dialoogi sessiooni
• Neljas traditsiooniline Ida-Virumaa Noortefoorum 2016
• Essee,- ja Fotokonkurss

http://www.sscw.ee/?id=14270
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• Tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2016 (aasta noortetegu, noorte arengutoetaja).

Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid

Kodanikuhariduse seminaride oli paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon.
Kodanikuhariduse seminaridel jagati teoreetilist informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse ja
tegevuse kohta ning viidi läbi rollimängul põhinevad harjutused, tutvustati "Co-management"
metoodikat noortele ja osalenud õpetajatele/noorsootöötajatele, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi
mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks, arvestades et 2017 a. noored
tulevad kohaliku omavalitsuste valimistele ning kodanikuhariduse roll õpilaste
kodanikuühiskonnaga lõimumisel ja nende silmaringi avardamisel suureneb veelgi.
Kodanikuharidus edendab ka ettevõtlikust ning kriitlist mõtlemisviisi. Seminari eesmärgiks oli
tõsta teadlikkust nende võimalustest, anda lisa teadmisi ja oskusi ning kaasata neid toimuvasse
protsessi (kohalikul ja regionaalsel tasemel). Seminaride raames kaasasime vajalikke eksperte ja
koostööpartnereid noortevabaühendusest, kohalikest omavalitsusest/volikogudest ja mujalt.
Kodanikuhariduse seminarid käsitlesid kõiki planeeritud alateemasid:

• Co-managementi ja noorte ja KOVi koostöö mõisteid.
• Co-managementi teooria ja praktika
• Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
• Noortele tutvustati kogumik "Co-management: Teel koostöö poole"
• Kohalikud algatused ja koostöö võimalused

Kodanikuhariduse seminarid toimusid järgmiselt:

1. Seminar - Narva Soldina Gümnaasiumis, 13.09.16 osales 45 inimest
2. Seminar - Tartu Ülikooli Narva Kolledž 19.09.16 ja Narva Kesklinna Gümnaasium 15.09.16,

kokku osales 52 inimest.
3. Seminar - Sillamäe Gümnaasium 14.09.16 ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus Sillamäel 27.09.16,

kokku osales 67 inimest.
4. Seminar - Jõhvi Vene Põhikool 10.10.16 ja Jõhvi Gümnaasium 10.10.16, kokku osales 85

inimest.
5. Seminar - Kiviõli Vene Kool 11.10.16 osales 40 inimest
6. Seminar - Iisaku Gümnaasiumis, 04.10.16, osales 40 inimest.
7. Seminar - Kohtla-Järve Maleva Põhikool 04.10.16 ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus Jõhvis

29.09.16, osales 62 inimest
8. Seminar - Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool 110.16, osales 35 inimest

Kokku kodanikuhariduse seminaridel võttis osa 426 inimest.

Kodanikuhariduse seminaride lõpus viidi osalejate seas läbi tagasisideküsitlus osalenud õpilaste
seas. Küsitluse kaudu kogutud andmed näitasid, et õpilaste reaktsioon püstitatud teemadele ja
materjalile oli positiivne, nad leidsid, et said uut informatsiooni (Co-management metoodika ning
ka kaasamise ja osalemise võimalustest) mida nad enne ei teadnud/või et teadvustanud ning on
nüüd rohkem huvitatud kaasa lööma kohalikul tasemel kogukonna arendamises ning just läbi
koostöö KOVidega ja noorteühendustega noorte probleemidele lahendusi otsimas, ning ka teistes
noori puuduvates teemades kaasa rääkimas, rahul oldi ka koolitajate ja õpetajate ning koolitusseeria
struktuuriga ning jagatud materjalidega.
Dialoogi sessioonid

Dialoogisessonide eesmärgiks oli tuua kohaliku omavalitsuse esindajad noortele lähemale ja
anda noortele võimalus esitada küsimusi ja avaldada arvamust kohaliku omavalitsuse töö ja
tegevuste kohta ning edendada dialoogi traditsiooni, et kohaliku omavalitsuse esindajad näeksid
noori ja noorteühendusi kui võrdväärseid partnereid kelle arvamusega peab arvestama ja kellega
peaks rohkem koostööd teha. Kokku viidi läbi 3 dialoogisessiooni, kuhu oli kutsutud on mitmete
koolide/ noorteorganisatsioonide noored ja noortepoliitikaga tegelevad eksperdid ja kohaliku
omavalitsuse (võimu) esindajad.
Noortel oli võimalus tutvuda KOVi tööga, ning läbi lühikese simulatsiooni mängu pidada kohaliku 
omavalitsuse/ või volikogu istungit kaasates reaalseid poliitikud/ ametnike (s.h. ka linnapea), 
ettevõtjaid ja ka meedia esindajat. Dialoogi sessioonil viisime läbi ka fokusseeritud
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paneeldiskussiooni (KOVi esindajaga) koostöövõimaluste ja olulisemate noori puudutavate
teemade (murede) ümber, nagu hariduse rahastamine, vaba aja võimalused, noorte kaasatus
poliitikas, noorte tööpuudus ja teised. ning KOVi esindajal oli võimalus anda praktilisi nõuandeid
noortele kohaliku omavalitsuse toimimisest.

Dialoogisessioonid toimusid Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

• Narva dialoogisessioon toimus 19.10.2016 Narva Soldina Gümnaasium ja osales 101 inimest,
nende hulgas ka Narva Linnavolikogu (Nadežda Tšerkašina) ja Narva Linnavalitsuse esindajad
(abilinnapea Vjatšeslav Konovalov).

• Jõhvi Dialoogisessioon toimus 02.11.2016 Jõhvi Vene Põhikoolis ning 10.11.16 Jõhvi
Gümnaasiumis ning kokku osales 98 inimest. Jõhvi dialoogisessioonis võimu esindajate poolt
osales Eduard East (Vallavanem) ja Ingar Dubolazov (Jõhvi Valla haridus-, kultuuri- ja
noorsootöö nõunik) ning noortele toeks oli ka Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad
ning kutsutud eksperdid ja moderaator.

• Kohtla-Järve dialoogisessioon toimus 14.11.2016 Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis ning
kokku osales 95 inimest.Kohtla-Järve dialoogisessioonis võimuesindaja poolt osalesid Vadim
Vilde (Kohtla-Järve Õigusnõunik) ja Anton Diev (Kohtla-Järve linnavolikogu liige)

Kokku võttis dialoogisessioonidest osa 294 inimest

Co-managemendi koostööstrateegiad

Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve noorte ja kohalike omavalitsuse esindajate ühiselt kokkupandud
koostöö strateegiad. – Eesmärgiks oli luua kodanikuhariduse seminaride ja dialoogisessioonide
kaudu omavalitsuste esindajatega koostöös koostööstrateegiate dokument, mis kajastab võimalikku
teed efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas, ning noorte osaluse parandamiseni, noorte
algatuste mõju tugevdamiseni ja noortele suunatud tegevuste efektiivsuse parandamiseni. Luua
süsteemne noorte osaluse vorm otsuste tegemises ja elluviimises. Otsida optimaalsemaid
dialoogivorme ja parimaid koostööpraktikaid ning luua tee efektiive praktilise koostööni. Valminud
strateegidokument avaldatakse ja levitatakse elektrooniliselt. Koostööstrateegia koostamiseks
kasutasime Sillamäe LÜ varasema co-managemendi alase projekti raames valminud käsiraamatu
„Co-management Ida-Virumaal“ alusdokumendina mida edasi arendada (sest vastavast
käsiraamatust on tänaseks möödas juba aastaid). Käsiraamat oli co-managemendi alane hariduslik
ressurss, mis sisaldab co-management metoodikat ning ka üldülevaadet hetkeolukorrast ja
mitteformaalsel haridusel põhinevaid õppeplaane, mida saab kasutada ja võimalusel integreerida ka
koolitundides.
Ida-Virumaa Noortefoorum

IV Ida-Virumaa Noortefoorumil 2016 “Noorte sotsiaalne kaasatus” toimus neljapäeval, 24.
novembril kell 11.00 – 17.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Ida-Virumaa Noortefoorum oli mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes
soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha.
Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu
riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima.
Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid
väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel.

Foorumi programm oli jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa 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 erikülaline – professor ja noorte võimestaja Hr. Professor Nicolai Tsveatcov. Foorumi
lõpus toimus essee- ja fotokonkursi võitjate tunnustamine ning noore tunnustamine konkursis
“Sädemeke “.
Foorumi esimesest osast võtsid osa järgmised eksperdid:

• Eduard East, Jõhvi Vallavalitsus, ettekandega “Noored ja kohaliku omavalitsus haldusreformi
tormil”.

• Timo Torm, Eesti Noorteühenduste Liit, Osaluskogude koordinaator ettekandega “Igale noorele
osalusvõimalus”.
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• Vladimir Naumov, Programm “Noorte Tugila” MTÜ Uus Sild ettekandega “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõive parandamine Ida-Viru maakonnas”

Paneeldiskussioon

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

Oma mõtteid jagasid ja vastasid noorte küsimustele järgmised eksperdid/asutuste esindajad:
• Anneki Teelahk, Eesti Töötukassa, Ida-Viru osakonnajuhataja
• Ingar Dubolazov, Jõhvi Valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöö nõunik
• Marika Oolberg, Lohusuu Vabaajakeskuse juhataja
• Kerda Eiert, Ida-Viru Maavalitsuse arengu-ja planeeringu osakonna nõunik
• Kristjan Tedremaa, Eesti Noorteühenduste Liit, juhatuse aseesimees

Foorumi viimane osa (töötoad) toimus järgmiste ekspertide juhtimisel:

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

2. (Kodanikuharidus) Noored poliitikas: täna otsustan mina! (Noorte muutuv roll KOVis) – Hristo
Neiland Jõhvi Gümnaasium; Dmitri Dmitrijev, Riigikogu

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

4. (Praktiline töötuba) Noored kui kodanikuühiskonna eestvedajad – minu esimene kogemus. -
Nicolai Tsveatcov, Moldova Teadlaste Akadeemia; Mitrofan Slobodjan, NGO Youth Genderation,
Läti

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti foorumi lõpus. Töötubades kaardistati
5 probleemi ja 5 lahendust ning praktilised ettepanekud. Töötubade tulemusi võeti arvesse ka
koostööstrateegia koostamisel.

Essee - ja fotokonkurs (loov)

Projekti raames teostasime ka essee- ja fotokonkursi, et edendada dialoogi noorte ja kohalike
omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses,
mõjutada noori puudutavaid otsuseid ja julgustada noorte seas loovust ja arendada diskussiooni
projektiga seotud teemadel ning noorte endi ideid ja nägemust Ida-Virumaa aktiivse kodanikust
olemisest ja selle olulisusest, sallivusest, ettevõtlikkusest ja meie ühiskonna tulevikust, kaasates
erinevaid vanuseklasse. Parimad tööd on saanud tunnustust Ida-Virumaa Noortefoorumi raames,
nende hulgad tunnustasime 5 essee tööd ja 3 fototööd (Narvast, Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvest
ja Kiviõlist). Teised osalejad said tunnustatud tänukirjadega ja meenetega. Parim essee oli
kirjutatud Jelizaveta Abramenkova poolt ning ta on saanud 100 EUR stipendiumi. Töödega saab
tutvuda hiljem ametlikul veebil www.foorum.sscw.ee
Tunnustamiskonkurss "Noor Sädemeke” 2016

Traditsiooniliselt Sillamäe Lastekaitse Ühing ja tema partnerid tunnustavad isikuid, noori,
ettevõtteid või organisatsioone, kes on aasta jooksul eriliselt silma paistnud noortele suunatud
toetustegevusega.
24. Novembril 2016 Noortefoorumi raames toimus laureaatide väljakuulutamine ja auhindade
jagamine aasta parimate konkursil, mille eesmärgiks oli tunnustada Ida-Virumaal edukalt
tegutsevaid noori/asutusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja noorte elu ja
kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Seeläbi teadvustada maakonna
inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Ida-Viru
maakonna elukeskkonna arendamisse.
Auhindu anti välja kahes kategoorias:

• "Sädemeke "noorte arengu toetajad" 2016 - Narva Keeltelütseum ja Ida-Virumaa Noortekogu
• "Sädemeke aasta noortetegu"2016 - UNESCO päevade tähistamine, Narva Soldino Gümnaasium

Projekti väljundid: Kogu otsene osalejate arv 934 inimest
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• 8 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminari (2 Narvas, 1 Jõhvis, 1 Iisakus, 2 Kohtla-Järvel, 1
Sillamäel, 1 Kiviõlis), kokku 426 osalejat

• 3 Dialoogisessiooni (Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel), kokku 294 inimest
• Ida-Virumaa Noortefoorum võtis osa 194 osalejat
• 3 co-managemendi koostööstrateegiad
• Essee- ja fotokonkurssi võtjad ja nende loov tööd. - kokku võtis osa 20 inimest
• Tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2016 oli tunnustatud 3 laureaati ja 7 kandidaati

tänukirjaga.

Projekti tagasiside analüüs:

Kokku vastas 350 inimest, ning tore tõdeda, et kodanikuhariduse seminarid, dialoogisessioonid ja
foorum vastasid nii õpilaste, õpetajate ja koolitajate/korraldajate ootustele, mida näitas ilmekalt ka
keskmine hinne, mis anti tagasisides - 4,55 (5 pallist).

Tagasiside küsimus: Mis Teile meeldis kõige rohkem?

Osalejad mainisid järgmist: grupitöö ja tööde esitamine; hea loominguline koolitus; meeldis
õpilaste vaheline koostöö; seminaride/dialoogisessiooni ülesehitus ja elav diskussioon; meeldis, et
suhtlemine oli eesti keeles, aga peamised terminid on tõlgitud ikkagi ka vene keelde ja selgitatud;
erinevad ja kasulikud teemad tuleviku tööks; meeldis praktiline töö ja elukogemuse vahetus; uued
teadmised ja oskused ning ka väärtused. Koolitustes osalejad kinnitasid et pakutud koolituste
teemad olid neile huvi pakkuvad ning kasulikud tulevikus.

Tagasiside küsimus: Mis oleks võinud olla teisiti?

Osalejad mainisid oma tagasisides järgmist: Oleks tore kui saaks rohkem temaatilisi üritusi
korraldada koostöös ka Eesti noortega ja rohkem aega koolitusele, kuna aega oli vähe; sooviks
korraldada väljasõitu riigikokku ja poliitikutega kohtumisi.

Õpilased tegid ka oma kommentaare/ettepanekuid: noored tegid ettepaneku külastada Eesti
kooli ja pidada ühised üritused; mõned mainisid et sooviksid rohkem poliitilist diskusiooni ning
konstruktiivset dialoogi praktilises kontekstis; Korraldajana oli hea kuulda sõnumit: Olete väga
kompetentsed koolitajad, tulge jälle, millal on järgmine kohtumine, soovime rohkem!

Meedia kajastus ja tuleviku plaanid

Projekti meeskond on teinud ka sotsiaalmeedias ning raadio 4 väikse tutvustava kampaania
projektist. Info asub projekti veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=14270

Meedialinke:
• Saade "Tark kool" /12.09.2016 Raadio 4 -

http://r4.err.ee/v/umnaja_shkola/saated/23410968-bb0c-4e78-b1dd-01117b7fbbd7/umnaya-shkola
• Uudised "Ida-Virumaa koolilapsed rääkisid "AK", miks nad on valmis minna valimistele"-

24.11.2016 ERR
http://rus.err.ee/v/virumaa/b2de4167-e11a-43db-8ee8-61a0ac0fb116/shkolniki-ida-virumaa-rasskazali-ak-pochemu-oni-gotovy-poyti-na-izbiratelnye-uchastki

• Saade "Meie" (Narvas arutleti, kuidas olla kodanikuks - 19.12.2016 ETV+
http://etvpluss.err.ee/v/kohalik/meie/videod/6fc6de82-eb2c-4db1-a41c-8dddcb2092b7/v-narve-obsuzhdali-kak-byt-grazhdaninom-s-bolshoy-bukvy

• Projekt "Co-management" Kas noored on valmis kohalikuomavalitsuste valimisteks? - Raadio 4
- http://r4.err.ee/v/utro_dobroe/saated/977a4b93-72d8-488c-a511-6de39db6d0b0/utro-dobroe

• "Noori ergutatakse omavalitsustele kasulik olema" 7.10.2016 Põhjarannik -
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20161007&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------

Sillamäe LÜ plaanib jätkata talvel-kevadel meie edukat programmi Ida-Viru maakonnas ka ning
Tallinna koolides Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

3. Kasvame koos 2 - tark ja tugev pere Ida-Virus

Projekti üldine eesmärk oli propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises
koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda.

Otsesed eesmärgid
• Edendada laste ja nende vanemate omavahelist koostööd.

http://www.sscw.ee/?id=14270
http://r4.err.ee/v/umnaja_shkola/saated/23410968-bb0c-4e78-b1dd-01117b7fbbd7/umnaya-shkola
http://rus.err.ee/v/virumaa/b2de4167-e11a-43db-8ee8-61a0ac0fb116/shkolniki-ida-virumaa-rasskazali-ak-pochemu-oni-gotovy-poyti-na-izbiratelnye-uchastki
http://etvpluss.err.ee/v/kohalik/meie/videod/6fc6de82-eb2c-4db1-a41c-8dddcb2092b7/v-narve-obsuzhdali-kak-byt-grazhdaninom-s-bolshoy-bukvy
http://r4.err.ee/v/utro_dobroe/saated/977a4b93-72d8-488c-a511-6de39db6d0b0/utro-dobroe
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20161007&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------
http://www.sscw.ee/?id=14339
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• Tutvustada lastekaitse konventsiooni ja lapse õigusi ning kohustusi.
• Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele ja

perekasvatuse põhimõtetele.
• Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi

oskusi.

Sihtgrupp: 20-30 peret (vanemad ja lapsed) ja umbes 50+ last/noort.

Huvigrupid: kõik vanemad ja nende lapsed Sillamäelt ja teistest ümbretsevatest linnadest/valladest
(Narva, Kohtla-Järve, Kiviõli, Vaivara, Toila ja Jõhvi Vald) kui ka KOVide erinevad laste ja noorte
asutused.

Projekti "Kasvame koos 2016" on teostatud täies mahus, vastavalt esitatud plaanile. Projekti
propageeris positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises koostöös, arendades ja
tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda.

Projekti raames viidi läbi erinevaid praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakkusid uusi
teadmisi ning ka konkreetseid praktilisi oskusi, mis propageerivad posiitivset vanemlust nagu
Vanemate ühine seminar "Koos lastega elab õnn" – Viidi läbi Sillamäel, Märka Last Keskuses
(http://www.sscw.ee/index.php?id=14446), aktiivsetel ja teistel interaktiivsetele meetoditel.
Seminar käsitles teemasid nagu positiivne kasvatamine ja loomingu roll laste kasvatamisel.
Lastele/noortele teostati kaks seminari, mille raames tutvustati neile Laste õiguste konventsiooni
ning kasutati aktiivseid mänge ja grupitööd, et tugevdada perekonda ja koostööd. Esimene seminar
toimus 17.09.2016 Sillamäe Gümnaasiumis (27 inimest) ning teine 6.10.2016 Sillamäe Märka Last
Keskus 24 last/noort. Suvekool "Meie tark ja tugev pere" toimus 2-3.09.2015 Remnikus oli sisukas
ja ühistegevusterikas kava suunatud vanematele ja lastele.
Projekti tegevused:

1. Vanemate ühine seminar "Koos lastega elab õnn" – viidi läbi Sillamäel, Märka Last
Keskuses (http://www.sscw.ee/index.php?id=14446), aktiivsetel ja teistel interaktiivsetele
meetoditel. Seminar käsitles teemasid nagu positiivne kasvatamine ja loomingu roll laste
kasvatamisel. Seminari raames jagasime häid praktikaid USAst teemalt: "Kooli, tänava ja pere
koostöö laste kasvatamisel." Ning võimaldasime vanematel vahetada omavahel kogemusi, häid
nõuandeid ja ideid. Semianari viisid läbi koolitajad Jane Snaith, Irina Golikova, Svetlana Sazhina,
Tatjana Vashborn, Maarika Tarum jt, kellel on pikaajalised teoreetilised ja praktilised kogemused
positiivse pere ja laste kasvatamisel ning perevägivalda puudutavates teemades. Seminari
põhimeetodid mida kasutati oli ettekandeid, seminaril olid ka arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja
oskuste tõstmine spetsialisti kaasjuhtimisel - kaardistati perede olukorrad ning koostati
lahendusettepanekud probleemidele. Vanamete ühine seminar toimus 6.08.2016 Sillamäe Märka
Last Keskus kus võtis osa kokku 32 inimest.
2.Lastele/noortele teostati kaks seminari, mille raames tutvustati neile Laste õiguste
konventsiooni ning kasutati aktiivseid mänge ja grupitööd, et tugevdada perekonda ja koostööd.
Tore on kinnitada, et laste/noortel seminarid pakkusid huvi sihtgrupile ning tagasisides tuli välja, et
noored soovivad rohkem rääkida oma vanematega oma muredest s.h. ka interneti turvalisusest,
kooli vägivallast, kodanikuharidusest ning ka vaimse tervise küsimustest. Esimene seminar toimus
17.09.2016 Sillamäe Gümnaasiumis (27 inimest) ning teine 6.10.2016 Sillamäe Märka Last Keskus
(24 last/noort).
3. Suvekool "Meie tark ja tugev pere" oli 2 päevane sisukas ja ühistegevusterikas kava suunatud 
vanematele ja lastele järgmistel teemadel: Positiivne lastekasvatus, Laste arengu ja heaolu 
tagamine, pere ja kooli vägivald, laste õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas, laste arengu 
toetamine, LÕK´i põhimõtete tutvustamine., Hooldusõigus, ohvriabi, vaime tervis, Kiindumussuhte 
olulisus,Karjääri planeerimine, Turvaline internet - turvaline laps ja pere, Kultuuridevaheline 
dialoog kui vahend enesearendamiseks. Suvekooli alguses viidi läbi meeskonna koolitus, ehk 
Ida-Virumaa Perekonna mängud, mis pani vanemaid ja lapsi koos töötama ühtse meeskonnana, et 
panna tugev alus edasisele tegevusele. Lisaks selle peredele pakuti Testi läbiviimist "Missugune 
vanem sa oled?". Suvekooli lõpus viidi läbi Praktiline mäng "Positiivne, tark ja tugev pere". Lastele 
ja noortele pakuti praktilist tööd läbi mängude, erinevate ülesannete ja motivatsiooni tõstvate ja 
usaldusväärsust toetavate meetodite. Suvekooli raames korraldati koostöö kaasatud ekspertidega ja 
ja spetsialistidega järgmistest asutustest: Lastekaitse liit, Sotsiaalkindlustusamet, Ida-Virumaa 
rajaleidja keskus, Ida-Virumaa laste ja noorte Vaimse Tervise keskus, Ida-Virumaa naiste 
tugikeskus-varjupaik, Ida Prefektuur, MTÜ igale lapsele oma pere, Kogukonna Arengu Üühing,

http://www.sscw.ee/index.php?id=14446
http://www.sscw.ee/index.php?id=14446
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Peace Child Eesti, Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Vvõrgustik ja MTÜ Allium ja teised. 
 
Kokku osales Remniku suvekoolil 87 inimest nendest 36 last/noort ning 51 vanemat/täiskasvanut.
Suvekooli päevakava: http://www.sscw.ee/index.php?id=14412

4. Valminud on projekti kogumik "Perekasvatus koos lastega" ja esitletud PDF formaadis
(hetkel vene keeles).

Projekti partnerid: Lastekaitse liit, Sotsiaalkindlustus amet, Ida-Virumaa rajaleidja keskus,
Ida-Virumaa laste ja noorte Vaimse Tervise keskus, Ida-Virumaa naiste tugikeskus-varjupaik, Ida
Prefektuur, MTÜ igale lapsele oma pere, Kogukonna arengu ühing, Peace Child Eesti, Ida-virumaa
kodanikuühiskonna võrgustik, MTÜ Allium, MTÜ Ida-Viru koolituskeskus, MTÜ Tuuleveski ja
teised.

Kogu võttis projektist osa 170 inimest.

Projekti toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium

4. Kodanikuühiskond Eestis - noored tulevad I ja II osa

Projekti "Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad 1 ja 2" raames viidi läbi samanimeline
koolituste seeria eesmärgiga anda osalejatele ülevaade kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna
arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi ning demonstreerida
kodanikuühiskonna praktilist väärtust ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise
olulisest osast, milleks on projektikirjutamine ja – juhtimine. Seda just venekeelsete
üldhariduskoolide õpilastele, eesmärgiga tekitada neis sügavamat huvi Eesti kodanikuühiskonna
vastu ning seeläbi integreerida vene noori tugevamalt Eesti ühiskonda. Koolitusseeria läbiviimise
lõpus viidi osalejate seas läbi tagasisideküsitlus osalenud õpilaste seas. Küsitluse kaudu kogutud
andmed näitasid, et õpilaste reaktsioon materjalile oli positiivne, nad leidsid, et said uut
informatsiooni mida nad enne ei teadnud (või ei olnud praktilist arusaamist kuidas saab neid
tulevikus kasutada) ning on nüüd rohkem huvitatud kodanikuühiskonna teemadest, rahul olid ka
koolitajate ja koolitusseeria struktuuriga ning jagatud materjalidega. Iga osaleja sai koolitusseeria
läbides ka koolitus materjalid ning allkirjastatud sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud teemad ja
nende maht. Lisaks sellele võib olulise tulemusena välja tuua selle, et projektis osalenud noored
olid Jõhvi Gümnaasiumist, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium, Jõhvi Põhikoolist,
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolist, Jõhvi Vene Põhikoolist, Narva Soldina Gümnaasiumist,
Sillamäe Kutsekooklist, Narva 6. Põhikoolist, Sillamäe Kannuka koolist, Narva Kesklinna
Gümnaasiumist, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest ja osalenud Narva Keeltelütseum ning
Tallinnna piirkonnast Tallinna Õismäe Vene Lütseumist, Tallinna Ehte Gümnaasiumist, ja
Tallinna Mustjõed Gümnaasiumist, ning Lasnamäe Linnamäe Vene Lütseumist. Lisaks
sellele Sillamäe Lastekaitse Ühing on algatanud hea koostöö ka Euroakadeemiaga, et
võimaldada ka üliõpilastele suurendada oma teadmisi ja oskusi Eesti kodanikuühiskonnast,
kodanikuharidusest ning aktiivse kodaniku olemusest ning plaanib juba kolmas kord pidada
kodanikuhariduse programmi kaasate ka üliõpilasi. Lisaks sellele võib olulise tulemusena välja
tuua selle, et projektis osalenud Narva Keeltelütseum ja Kohtla-Järve Maleva Põhikool ja nende
juhtkond on planeerimas kodanikuühiskonna teema sügavamalt sisse viia enda õppekavasse
(valikainena).
Projekti elluviimine:

Vastavalt esialgsest plaanist suuresti vähendatud toetusele tuli teha projekti struktuuris
ümberkorraldusi ja läbi viia uusi läbirääkimisi elluviimise edukuse tagamiseks. Lõppkokkuvõttes
asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest saadava kasu võrdluse ja
osalejate võimalikult suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi tulemuseks oli see, et me
viisime projekti läbi kahes osas Kohtla-Järve ja Narva linnas. Koolitusseeria käsitles kõiki
planeeritud alateemasid:
• Kodanikuühiskonna mõiste.
• Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses
• Vabaühendused ja nende roll
• Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline

koostöö
• Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria ja Praktika
• Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine

http://www.sscw.ee/index.php?id=14412
http://www.sscw.ee/?id=14467
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• Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa
rahastus.

• Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited (Noored kohtusid Ida-Virumaa
Kodanikuühiskonna Võrgustiku esindajatega).

• Kodanikuühiskonna tulevik

Logistiliselt tuli aga toimumiskohtade ja koolitajatega läbi rääkides ellu viia struktuuriline
muudatus – mõlemas linnas jagati kogu koolitusmaterjal kolmeks suuremaks osaks. Neist kaks
esimest hõlmasid kogu teoreetilist materjali ja kolmas viidi läbi seminari vormis ning hõlmas
sisuliselt ka grupitöid ja praktilise ülesandena oma projektiidee väljatöötamist ning ettekandmist.
Koolituste seeria oli 100% samamahuline võrreldes planeerituga ning seda nii sisuliselt kui ajalises
mahus (10 tundi).

"Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad - 1 osa"

Kohtla-Järve linn

Kohtla-Järve linnas osales kogu koolitusseerias 135 inimest. Nad olid pärit suures osas
Kohtla-Järve Maleva Põhikoolist kuid osa võtsid ka huvitatud teistest ümbruskonna koolidest Jõhvi
Gümnaasiumist, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumist, Jõhvi Põhikoolist ja mujalt.

Kohtla-Järve linnas toimus koolitusseeria neljas osas:
1. koolitus 29.01.2016 (2 koolitust järjest, ehk 4 tundi) - 30 inimest
2. koolitus 25.02.2016 - 24 inimest
3. koolitus 29.03.2016 - 25 inimest
4. koolitus 20.04.2016 - 26 inimest

Narva linn

Narva linnas osales kogu koolitusseerias 280 inimest. Kõik osalejad olid Narva Keeltelütseumist ja
mõned osalejad olid teiste koolidest (Narva Soldina Gümnaasiumist, Sillamäe Kutsekoolist, Narva
6. Põhikoolist, Sillamäe Kannuka koolist) eri klasside õpilased.

Narva linnas toimus koolitusseeria viies osas:
1. koolitus 10.02.2016 Narva Keeltelütseumis - 48 inimest
2. koolitus 12.02.2016 Narva Keeltelütseumis - 58 inimest
3. koolitus 04.03.2016 Narva Keeltelütseumis - 47 inimest
4. koolitus 21.04.2016 Narva Keeltelütseumis - 65 inimest
5. koolitus 06.05.2016 Narva Keeltelütseumis - 62 inimest

Kokku võttis 10-st koolituste seeria osast osa 415 inimest.

"Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad - 2 osa"

Tallinna linn

Tallinna linnas osales kogu koolitusseerias 415 inimest. Nad olid pärit Tallinna Õismäe Vene
Lütseumist Tallinna Ehte Gümnaasiumist ning lisaks neile osalesid noored ka Tallinnna  Mustjõe
Gümnaasiumist, ning Lasnamäe Linnamäe Vene Lütseumist.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis toimus koolitusseeria ja iga loeng oli 3 tundi:
1. koolitus 20.09.2016 - 45 inimest
2. koolitus 11.10.2016 - 41 inimest
3. koolitus 15.11.2016 - 45 inimest
4. koolitus 13.12.2016 - 45 inimest

Tallinna Ehte Gümnaasiumis toimus koolitusseeria ja iga loeng oli 3 tundi
1. koolitus 27.09.2016 - 62 inimest
2. koolitus 13.10.2016 - 55 inimest
3. koolitus 23.11.2016 - 60 inimest
4. koolitus 21.12.2016 - 62 inimest
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Jõhvi linn

Seoses kooli õppekavadega koormusega, pöördusime Jõhvi Vene põhikooli juhatuse poole
ettepanekuga viia nende koolis läbi koolituste seeria. Jõhvi linnas osales kogu koolitusseerias 141
inimest. Nad olid pärit suures osas Jõhvi Vene Põhikoolist kuid osa võtsid ka huvitatud teistest
ümbruskonna koolidest - Jõhvi Gümnaasiumist üksikud noored, Kohtla-Järve Maleva Põhikoolist
ja mujalt.

Jõhvi linnas toimus koolitusseeria ja iga loeng oli 3 tundi
1. koolitus 12.09. 2016 – 34 inimest
2. koolitus 27.09.2016 – 36 inimest
3. koolitus 20.10.2016- 36 inimest
4. koolitus 10.11.2016 – 35 inimest

Narva linn

Narvas osales kogu koolitusseerias 137 inimest. Nad olid pärit Narva Kesklinna Gümnaasiumist
ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest (Narva osakond) ning mõned noored ka Narva Keelte
lütseumist.

Nava linnas toimus koolitusseeria ja iga loeng oli 3 tundi
1. koolitus 19.09.2016 – 37 inimest
2. koolitus 07.10.2016 – 32 inimest
3. koolitus 17.10.2016 – 36 inimest
4. koolitus 03.11.2016 – 32 inimest

Kokku võttis osa 10-st koolituste seeria osast kokku 693 inimest.

Tagasiside analüüs:

Kokku vastas 91 inimest, ning tore tõdeda, et koolituste seeria vastas õpilaste ootustele, mida näitas
ilmekalt ka keskmine hinne, mis anti tagasisides - 4,67 (5 pallist).

Tagasiside küsimus: Mis Teile meeldis kõige rohkem?

Osalejad mainisid järgmist: grupitöö ja tööde esitamine; projekti kaitsmine; hea loominguline
koolitus; meeldis õpilaste vaheline koostöö; koolituse ülesehitus; meeldis, et koolitus oli eesti
keeles, aga peamised terminid on tõlgitud ikkagi ka vene keelde ja selgitatud; erinevad ja kasulikud
teemad tuleviku tööks; meeldis praktiline töö ja elukogemuse vahetus; uued teadmised ja oskused
ning ka väärtused. Koolitustes osalejad kinnitasid et pakutud koolituste teemad olid neile huvi
pakkuvad ning kasulikud tu.levikus.

Tagasiside küsimus: Mis oleks võinud olla teisiti?

Osalejad mainisid oma tagasisides järgmist: Oleks tore kui saaks rohkem temaatilisi üritusi
korraldada ja rohkem aega koolitusele, kuna aega oli vähe; sooviks korraldada väljasõitu riigikokku
ja poliitikutega kohtumisi; rohkem videotunde; tore kui oleks ikka meie üks klass; klassis oli müra,
ning teised õpilased segasid; kahju, et aega ei olnud nii palju.

Tagasiside küsimus: Hinda ekspertide/lektorite tööd?

Lektorite ja koolitajate tööd hinnati 4,77 (5 pallist). Koostöö Peace Child Eestiga jätkub alatest
2012 a. ning oleme rahul nii ekspertide kompetentsusega, paindlikkusega kui ka, mis kõige
tähtsam, tulemustega mida noored saavad tänu ekspertide panusele.

Õpilased tegid ka oma kommentaare/ettepanekuid: noored tegid ettepaneku külastada Eesti kooli ja
pidada ühise seminari; mõned mainisid et sooviksid rohkem poliitilist diskusiooni ning
konstruktiivset dialoogi; tore kui meil oleks rohkem aega ja me saaksime veelgi rohkem kasutada
erinevaid arendavaid mänge; mõned noored pakkusid ka pidada koolitused värskes õhus. Aga meile
korraldajana oli hea kuulda sõnumit: Tulge jälle, soovime rohkem!

Meedia kajastus ja tuleviku plaanid
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Projekti meeskond on teinud ka sotsiaalmeedias ning raadio 4 väikse tutvustava kampaania
projektist. Info asub projekti veebilehel: www.sscw.ee/?id=14022. Tore tõdeda, et ka paljud
Ida-Virumaa koolid olid huvitatud sellest, et jätkata programmi läbi viimist järgmisel õppeaastal
2016/2017, arutlesime ka Tallinna koolidega koostöö algatamist ning leppisime kokku, et
programm algab järgmisel õppeaastal ka Tallinna koolides. Tuginedes tagasiside analüüsile, kooli
juhtkonna jätkuvale soovile jätkata koostööd, leiame vajalikuks jätkata Sillamäe Lastekaitse
Ühingu aktiivse kodaniku programmi raames kodanikuhariduse edendamist Ida-Viru maakonna ja
Tallinna nii eesti kui vene koolides. Sillamäe LÜ plaanib jätkata sügisel meie edukat programmi
Ida-Viru maakonna ning Tallinna koolides Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi
Hasartmängumaksu Nõukogu.
Kokku I ja II projekti osast võttis osa 2016 õppeaastal 1108 õpilast (nii eesti kui vene keelse
õppekeelega noored).

5. Sooline Võimestamine noorteprogramm

Projekt „Sooline Võimestamine noorteprogramm“ oli noortele suunatud projekt, mis käsitles
eelkõige soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii
otsustusprotsessis, töövõimalustes, peremudelites ja teistes olulistes küsimustes ning Eesti
ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse. Projekt koosnes interaktiivsetest
hariduslikest tegevustest, viidi läbi infokampaania ja koolitused kohalikes koolides ning projekti
peaüritusena oli lõplik noortekonvernets Tallinnas.

Projekti eesmärgiks oli edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest
ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis
seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja –
stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda
soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada
varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti sihtgrupiks oli Tallinna ja Ida – Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside
õpilased ja noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid ja
mittetulundusühendused läbi eelnevate projektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku.

Tegevused:
• Koolitused - Viidi läbi Tallinnas (Harjumaal) ja Ida-Virus, erinevates haridusasutustes ja

noorteorganisatsioonides, mis põhinevad 3R (representation, resources, realia) meetodil ja teistel
interaktiivsetele meetoditel ja pakuvad soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi ja
annavad noortele võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid. Koolituste seeria koosneb
10st ühepäevalist koolitustest ja osaleb 40 inimest. Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad kellel
on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolisevõrdõisguliku teemades (Kokku 400
inimest)

• Lisaks toimus ka kohaliku tasandi noorte hoiakute uuring - eesmärgiga kaardistada noorte
suhtumine soorollidesse ja stereotüüpidesse. Viiakse läbi paralleelselt koolitustega. (Noorte
hoiakute uuringus osalejd umbes 600 noort)

• 19.05.2016 Noortekonverents (Tallink Spa & Konverents hotelis - 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 seminar teemale uue dimensiooni tunnustatud
ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole
pealt. (Noorteseminarist võttis osa 60 inimest).

Esialgselt olid kaardistatud partnerkoolid kus toimusid koolitused. Koolituste seeria koosnes 10st
ühepäevalisest koolitustest ja kogu koolitusseeriast võttis osa üle 425 inimese.

Koolituste seeriat viisid läbi koolitajad Peace Child Eestist kellel on pikaajaline teoreetiline ja 
praktiline kogemus soolise võrdõiguliku teemades ning kes on väljastanud inglise keelse raamatu 
"Gender Jorney". Koolitused viidi läbi Tallinnas ja Ida-Virus, erinevates haridusasutustes ning oli 
kaasatud erinevate noorteorganisatsioonide esindajad. Koolituse sisu sisaldas nii teoreetilist kui ka 
praktilist tegevust ning põhinesid 3R (representation, resources, realia) meetodil ja teistel 
interaktiivsetele meetoditel, ning kaasasid mõlema soo esindajaid võrdselt ja pakkusid soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning oskusi mis andsid noortele võimaluse vahetada omavahel

file:///C:\Users\Taisi\Downloads\www.sscw.ee\%3fid=14022
http://www.sscw.ee/?id=14136
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kogemusi ja ideid.

Paralleelselt koolitustega tehti ka kohaliku tasandi noorte hoiakute uuring, eesmärgiga kaardistada
noorte suhtumine soorollidesse ja stereotüüpidesse. Noorte hoiakute uuringu tulemused on
avalikustatud projekti veebilehel: http://www.sscw.ee/index.php?id=14269 (Noorte hoiakute
uuringus osales 614 noort, 400 vastasid trükitud küsitlustele ning 214 elektroonselt).

Kolmas ja projekti lõplik üritus oli noorte konverents "Tee soolise võrdõiguslikkuseni" - ideede
konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Konverentsist
võtsid osa nii eesti keelsed noored (Tallinnast, Tartust, ja Ida-Virust) kui ka vene keelsete koolide
õpilased ja huvitundjad (esialgselt need kes iga päevaliselt tegelevad soolise võrdõiguslikkuse
teemade edendamisega ning hariduse valdkonna eksperdid).

Kokku osales 85 inimest, nende hulgas on 28 meest ja 57 naist.

Lisa tegevustena oli tehtud ka mini infokampaania soolise võrdõiguslikkuse muredest ja
vajalikusest raadios ning levitatud ka erinevaid trükimaterjale ja plakateid projektist ja viidud
kampaania läbi kaa sotsiaalmeedias, kus enamasti noored saavad infot.

Kokku osales projekti tegevustes otseselt 1124 inimest.

Projekti toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium

6. Ida-Virumaa Sotsiaalse Ettevõtluse Foorum

"Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustiku (SEV) ja
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustikuga viis ellu 25-26.11.2016 Foorumi
"Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad" Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.
Foorumit valmistasime ette ja viisime ellu suure hulge partnerite toel ja kaasabil. Foorum oli
suunatud Ida-Virumaa sotsiaalteenuste osutajatele, noorettevõtjale (kes soovib alustada
sotsiaalse ettevõtlusega) ja mittetulundusühingutele ja kohaliku omavalitsustele, kes on
kuulnud sotsiaalsest ettevõtlusest ja kes leiavad, et see teema pakub neile huvi või juba
tegutsevad professionaalselt sotsiaalteenuste osutamisega. Foorumile panime paika põhjaliku
ajakava, et pakkuda informatsiooni sotsiaalse ettevõtluse (sotsiaalteenuste) olemusest ja sellega
tegelemise eripäradest ning anda ka konkreetsemaid juhiseid ja näpunäiteid kuidas just nende
organisatsioon saaks sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda ja algatada koostööd KOViga või riigi
asutusega. Projekti asukohaks sai valitud Ida-Virumaa, sest maakonnas on teadlikkus sotsiaalsest
ettevõtlusest üldiselt väike ja sotsiaalteenuste osutamise kompetentsust veel madal ja vähe on
eeskuju ning praktilisi juhiseid kuidas Ida-Virumaal edukalt sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda (eriti
vene keeles).
Projekti partnerite lõplik nimekiri: MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik,
Sotsiaalkindlustusamet, Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Ida-Virumaa laste ja noorte Vaimse
Tervise keskus, Ida-Virumaa naiste tugikeskus-varjupaik, MTÜ igale lapsele oma pere, Kogukonna
Arengu Ühing, Ida-Viru Maavalitsus, Ida-Virumaa kodanikuühiskonna võrgustik, MTÜ Allium,
MTÜ Ida-Viru koolituskeskus, MTÜ Tuuleveski, MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus, MTÜ
Päikesekiir jt.

Foorumist võttis kokku osa 47 inimest kahe päeva jooksul.

Projekti toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium ning Tartu Ülikooli Narva
Kolledž.

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, Ida-Viru Maavalitsus, Kiviõli linnavalitsus, Sillamäe
Linnavalitsus, Narva Linnavalitus, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet ja mitmed teised.

http://www.sscw.ee/index.php?id=14269%20
http://www.sscw.ee/?id=14271
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- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Eesti
Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit ja mitmed teised

- Haridusasutused üle Eesti - Kiviõli Vene kool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva 6. kool,
Narva Keeltelütseum, Tallinna Lasnamäe Linnamäe Vene Lütseum ja paljud teised.

- Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel, Reklaamikink, Rockstar OÜ ja
mitmed teised.

- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused.

- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med -
vabaühendused Vahemereriikidest, koostööpartnerid laste ja noortevabaüehndsued Euroopa Liidu
piirkonadest, Põhjamaade koostöö jt.)

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik www.ivkv.ee

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi üks peamisi eesmärke oli Ida-Virumaa
Kodanikuühiskonna Võrgustiku jätku arenge. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna võrgustik tõi
kokku kodanikuühendusi, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks on Ida-Virumaa. Nende seas on nii
vabaühendusi, sihtasutusi, asumiseltse kui ka valdkondlike organisatsioone. Võrgustik on loodud
2015. aasta veebruaris ning esialgu koordineerib selle tegevust Sillamäe Lastekaitse Ühing.

2016 aastal jatkati tööd projektis „Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda“
eesmärgiks on viia Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku tegevus uuele tasandile läbi
võrgustiku liikmete võimestamise ja võimekuse tõstmise ning võrgustiku tegevuse
eesmärgistamise ja arengu soodustamise.

Parallelselt projekti tegevustele on toimunud iga kuulised Võrgustiku koosolekud, mida juhis
Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Projekti raames 2016 a, viidi läbi tegevusi kahel peamisel suunal:

I Võrgustiku siseste oskuste arendamine: Liikmetele viiakse läbi koolitusprogramm, mis hõlmab
muu hulgas kommunikatsioonioskuseid, koostööoskuseid, projektikirjutamise/juhtimise oskuseid ja
huvikaitse arendamise oskuseid, et võimestada organisatsiooni ennast ja tugevdada tema rolli
võrgustikus.

II Võrgustiku arengu soodustamine: projekti raames pannakse paika võrgustiku missioon,
visioon ja arengustrateegia (koos tegevuskavaga), arendatakse koostööd ning tutvustatakse
võrgustiku tegevuste ja eesmärke laiemalt. Võrgustiku alakomisjonide töö väljaarendamine läbi
temaatiliste kaasamise ja kommunikatsiooni seminaride.

Projekti tegevuste ülevaade:
• Võrgustiku üldkogu ja I arenguseminar 30.01.2016.a
• II Võrgustiku arenguseminar 05.03.2016 Kohtla-Järvel
• III Võrgustiku arenguseminar 28.05.2016 Toilas
• IV Võrgustiku arenguseminar Remnikus (suvekooli raames) 2-4. September 2016
• V viimane arenguseminar toimub 30.09 Kohtla-Järve Linnavalitsuses
• I Kaasamise ja kommunikatsiooni seminar 28.01.16 Jõhvis tõstis sotsiaalse ja majadusliku

probleemide lahendamise tähtsust kaasates Ida-Viru Kodanikuühiskonda.
• II Kaasamise ja kommunikatsiooni seminar teemal "Keskonnakaitse ja linnaruum Ida-Viru

maakonnas" Kiviõlis 30.03.16
• III kaasamise ja kommunikatsiooni seminar teemal "Edendades haridust, kultuuri, sporti ja

noorteelu Ida-Virumaal" 29.04.16 Narva Keeltelütseumis
• IV kaasamise ja kommunikatsiooni seminar "Sotsiaalne ettevõtlus ja loovmajandus Ida-Virumaal

täna ja homme" 27.05.16 Toila Spa Hotelis
• V kaasamis ja kommunikatsiooni seeminar teemal "Õigus ja korrakaitse" Remnikus (suvekooli

raames) 2-4. September 2016
• Kodanikuühiskonna ümarlaud 28.10.2016, Ida-Viru Maavalitsuses.

Kokku 2016 a. projektis võttis osa: 543 inimest.

 

http://www.ivkv.ee
http://www.sscw.ee/index.php?id=14083
http://www.sscw.ee/index.php?id=14211
http://www.sscw.ee/index.php?id=14299&highlight=Toilas
http://www.sscw.ee/index.php?id=14497&highlight=suvekool
http://www.sscw.ee/index.php?id=14473
http://www.sscw.ee/index.php?id=14167
http://www.sscw.ee/index.php?id=14167
http://www.sscw.ee/index.php?id=14227
http://www.sscw.ee/index.php?id=14227
http://www.sscw.ee/index.php?id=14250
http://www.sscw.ee/index.php?id=14250
http://www.sscw.ee/index.php?id=14299
http://www.sscw.ee/index.php?id=14299
http://www.sscw.ee/index.php?id=14497&highlight=suvekool
http://www.sscw.ee/index.php?id=14497&highlight=suvekool
http://www.sscw.ee/index.php?id=14482
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MUU KOHALIKU TASANDI TEGEVUS

EKAKi tegevus

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) kiitis Riigikogu heaks 2002. aasta
detsembris. Kontseptsioon sõnastab kodanikuühenduste ja avaliku võimu partnerluse alused ja
raamistiku kodanikuaktiivsuse elavdamiseks ja demokraatia tugevdamiseks Eestis. Selle
rakendamiseks loodi ka Vabariigi Valitsuse ja kodanikühenduste vaheline ühiskomisjon. 2012
aastal toimunud avaliku konkursi järgselt on Sillamäe Lastekaitse Ühing valitud üheks üheksast
kodanikuühenduste esindajaks EKAKi ühiskomisjoni ning ka sinna juurde loodud vabatahtliku
tegevuse ja avalike teenuste delegeerimise töörühma. Komisjoni koosseisul puudub ajaline piirang.
2016 aastal on toimunud EKAKi koosolekud, mille raames SLÜ on seisnud venekeelsete
vabaühenduste huvide eest, osalenud kodanikuühiskonna uue arengustrateegia valmimisprotsessis
ja muudes EKAKi komisjoni küsimustes. Ühiskomisjon koosolekud toimusid Siseministeeriumis
04.03.16 ja 31.10.16
 

RAHVUSVAHELINE TASAND

Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad on aasta jooksul osalenud erinevates rahvusvahelistes
üritustes, konverentsides ja töökohtumistes, nende hulgas järgmised tähtsad üritused:

Eesti - Moldova arengukoostöö algatamine ning kodanikuühiskonna vaheline dialoog

Sillamäe Lastekaitse Ühing võttis osa Moldova õiguse – ja poliitikauuringute teaduste akadeemia
poolt korraldatud rahvusvahelisest konverentsist "Republic Moldova in the contet of EU
association: opportunities and challanges" 11-12.05.2016 Chisinaus, Moldovas ettekandega
"Estonia`s way into the European Union: civil society input", et tutvustada Eesti edu Euroopa
Liidu suunal ning tutvustada kodanikuühiskonna arengut ja panust Euroopa Liiduga
liitumisel. Sillamäe Lastekaitse Ühingu kutsuti konverentsile Moldovasse, et tutvuda kuidas
kodanikuühiskond on panustanud Eesti liitumisele Euroopa Liiduga ning millisel viisil arenes
samaajaliselt Eesti kodanikuühiskond, missugused intitutsioonid ja regulatsioonid Eestis olemas
olid, mis aitavad arendada riiki.
Lisaks sellele Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja Public Association European Center "Pro-Europe"
(Moldovast) ja teiste organisatsioonide ja Moldova kohalikuomavalitsuse vahel oli valmimas
ühine rahvusvaheline projekt nimega "Moldova NGO empowerment and capacity building"
mis kuulus esitamisele Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö programmi ja EL
toetusemehanismide raames (tähtaeg jaanuar 2017).

Projekti otseseks eesmärgiks oli Moldova vabaühenduste potentsiaali ja kompetentsuse
tõstmine monitooringu valdkonnas ning osalemine otsustusprotsessis. Lisaks sellele kohaliku
dialoogi ja usaldusväärsuse loomine erinevate "stakeholderite" (ühiskonna, võimu ja
ärisekotori) vahel ning vabaühenduste kaasamine otsustus protsessides. Projektitaotluse
ettevalmistamiseks Eesti, ja Moldova MTÜd ning kohalikuomavalitsused, kes oli projekti
põhipartnerid, organiseerivad eelviimase töökoosoleku Moldovas 11.05.2016 (hommikul),
Comratis, Gagauzia, Moldova ja 13.05.2016 Orheis, Moldova, et võimaldada projekti
partneritele eelviimast korda kohtuda silmast silma, arutada projekti põhikontserptsiooni ja
kinnitada projekti tegevusi, jätkutsuutlikkust, vastutust ja eelarvet.
Sillamäe Lastekaitse Ühingul on olemas kogemused rahvusvahelisest koostööst ja jätkuv huvi seda
pidevalt edendada. Ka Ida-Euroopa riikidega nagu Moldova, kus kodanikuühiskond on alles
arenemas. Varasemate kohtumiste käigus Moldova organisatsioonide esindajatega on nad näidanud
üles suurt huvi teema ja koostöö vastu, mis pakub praegu ainulaadset võimalust Eestis seni vähe
tähelepanu saavutanud teemat arendada.

Reisi tulemusest: eelkõige on arusaadavalt esmaseks tulemuseks projektitaotluse esimise versiooni 
valmimine ja seejärel selle edukas esitamine Eesti Välisministeeriumile. See on ka esmase 
jätkusuutlikkuse tagaja, mis kindlustab, projekti enda eduka elluviimise (küll rahastuse saamise 
korral). 
 

http://www.siseministeerium.ee/?id=30410
http://www.sscw.ee/?id=14296
http://www.inno-center.md/?p=1824
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Anna Lindh Vahemere Foorum 23 -25 Oktoobril 2016 Valletta, Malta

Foorum tõi kokku rohkem kui 1000 kultuuridevahelist liidrit, noorte valdkonna liidrit ja
kodanikuühendust, lisaks mõjukatele poliitikakujundajatele ja rahvusvaheliste doonoritele ja oli
märkimisväärne üritus, mille eesmärgiks oli uuendada suhteid Euroopa ja Lõuna Vahemere
regiooni vahel.

Foorumi korraldaja on Anna Lindh Foundation ja Malta Välisministeerium ning foorum
toimub iga kolme aasta tagant eesmärgiga pakkuda kaasav koht aruteluks, võrgustikutööks ja
parimate praktikate vahetamiseks kultuuridevahelise dialoogi alal.

Foorumi peaeesmärgiks on edendada Fondi rolli kultuuridevahelise dialoogi edendamisel kõigis
ühiskonna tasandites, toetades kogukonna mobiliseerimise ja osalemise kaudu kodanikualgatuste
elluviimist ning Foorum on suunatud nii neile kes juba tuttavad ALFi tegevusega kui ka kolmanda
sektori toimijatele laiemalt üle Vahemere regiooni. Erilist rõhku pannakse kohalikul tasandil
tegutsejatele. Suurim osa osavõtjaid on noored. Kokku 300 osavõtjatest on korraldaja riigist ning
800 mujalt Vahemere ülestest riikidest.

Anna Lindh Foorum 2016 koosnes järgmistest osadest - AGORA (paneelsessioonid ja
strateegilised seminarid jms), ja MEDINA (töötoad parimatest praktikatest ja seotud metoodikatest
jms). Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas programmide ja koostööjuht Vassili Golikov.

EUROMED: Haridus ilma piirideta

Projekt toimub 4-sest septembrist 2016 kuni 4 juuli 2017 Eestis, Lätis, Rootsis, Marokos, Tuneesias
ja Egiptuses, Eesti juhtimisel.

Projekti tegevuste hulka kuuluvad ettevalmistav kohtumine, kolm loovat töötuba, toimetuse
kohtumine ja teised tegevused eesmärgiga luua projekti lõpuks EUROMED: Haridus ilma
piirideta käsiraamat ja veebiresurss.

Projekt lõppeb Rahvusvahelise suurkonverentsiga Tallinnas 9. juunil 2017, mis kaasab Anna
Lindh Foundationi juhtkonda, eksperte, esindajaid Euroopa Komisjonist, Euroopa Nõukogust,
Anna Lindh Founationist, Eesti erinevatest asutustes s.h. ka ministeeriumistest ja vabaühendustest
ning saatkondadest ja mujalt.

Projekti eesmärk on julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust
Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada
usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese
koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik. Projekti sihtgrupiks on noored
eri riikidest kellel on kogemusi hariduses, noorsootöös ja loovates lähenemistes.

Spetsiifilised eesmärgid:
• Edendada kultuuridevahelist haridust kasutades Anna Lindh Foundationi poolt välja töötatud

käsiraamatut inglise keelse pealkirjaga “Euro Mediterranean Handbook on Intercultural
Citizenship Education“ erinevates projekti üritustes.

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

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

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

Praegu on see hetk kus Euroopa ja Vahemere regioonide omavaheline koostöö on eriti tulemuslik
mõlema poole jaoks, et luua ühine pinnas, mis on ehitatud ühistele väärtustele ja
tulevikuvisioonidele. Noored mõlemast regioonist on need kellel on leidlikkust ja
innovatsioonipüüdlusi, et viia seda ellu jätkusuutlikult. Seetõttu me leiame, et projekt mis
keskendub noortele, mille väljundid on loodud noorte poolt motiveerivamaks teisi noori võtma
regioonide arendamisel juhtrolli on see, mille kaudu saame ehitada paremat tulevikku.

Kolme loovkohtumise kaudu osalejad on saanud uusi ideid ja vahendeid, mis aitavad 
kasutada loovust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja on välja töötanud võimalusi neid

http://www.sscw.ee/?id=14677
http://euromed.sscw.ee/projektist/?lang=et
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edasi arendada. Loodud metodoloogia koondatakse konkreetsesse vormi käsiraamatuna ja üles
pandud elektroonilisesse veebiressurssi mida saab kasutada haridusliku vahendita
partnerorganisatsioonides ning ka koolides ja noortekeskuses.

Projekti tulemused: Noored osalejad eri riikidest on saanud teadmisi ja praktikat
kultuuridevahelisest haridusest, mis toetab osalejaid nende püüdlustes rakendada oma õigusi ja
vastutust ühiskonnas, suurendab nende kogukonda kuuluvustunnet, nii kohalikul kui globaalsel
tasandil, ja aitab olla mõistvam eri maailmavaadete kommete jms suhtes. Jätkusuutliku lahendusena
on välja töötatud uus loov kultuuridevahelise hariduse käsiraamat ja veebiressurss, mis pakuvad
praktilisi juhiseid kommunikatsiooni ja teineteisemõistmise edendamiseks Euro-Vahemere
regioonides.
Projekti ametlik veebilehel:www.euromed.sscw.ee (Projekti põhiinfo on kolmes keeles).
Põhitegevused toimuvad ikka 2017 aastal.

Projekti raames on toimunud kaks põhi tegevust:

• Ettevalmistav kohtumine Riias, Lätis 23-26. Septembril 2016, kust võtsid osa kõik projekti
partnerid, et kinnitada kõik tehnilised ja sisulised küsimused. Tutvuda teine teisega ning
ametlikult avada projekt.

• I Loovkohtumine Göteborgis, Rootsis 8-11. Detsember 2016, kust võtsid osa projekti partnerite
esindajad (noored, eksperdid). Loovad töötoad põhinevad Anna Lindh Foundationi loodud
kultuuridevahelise suhtlemise käsiraamatul „Intercultural Citizenship Education Handbook“.

Projekti teostamist osaliselt toetavad: Anna Lindh Foundation, Kodanikuühenduse Sihtkapital,
Kultuurministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Tallink Grupp ja teised.

 

4. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamiseks, mida saaks kasutada
organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks, osales Sillamäe Lastekaitse Ühing erinevatel koolitustel nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

1. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel:

Soome Ida-Virumaa aukonsulaadi avamise üritus 11.01.16
• Konverents “Pariisi kliimakokkuleppe mõju Eestile" 12.01.16 Tallinnas
• Vaimse tervise koolitus 15.-16.01.16 Tallinn.
• Sooaspekti Integereerimine õpetaja "Haridusse ja Täiendkoolitusse" lõppkonverents - 5.02.16

Tallinna Ülikoolis
• Konverents „Nutikalt netis – kaitse ennast ja oma sõpra!“ 09.02.16
• Konverents "Reducing Corruption: Focusing on private sector" 11.02.16 Tallinnas
• Kohtumine KÜSKI juhatusega 16.02.16
• Noorteseire aastakonverentsil „Erivajadustega noored noorsootöös“, 18.02.16 Tallinnas
• Valisministeeriumi arenguhuminataarabi infopaev 18.02.16
• Kohtumine Göte Instituutiga ja Austraia Suursaatkonnaga 22.02.16
• Sillamäe Lastekaitse Uhingu juhatus võtis osa Eesti Vabariigi 98. aastapäeva pidulik kontsert ja

presidentdi vastuvõttul 24.02.16 Tallinnas
• EKAK ühiskomisjoni koosolek toimub Siseministeeriumis, 04.03.16
• ANK konverentsi "Uued lõiked noorsootöös", Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja

ettevõtluskeskuses Mektory`s , 10.03.16
• Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes

Noorteagentuuri infopäev Jõhvis, 14.03.16
• Kohtumine Peace Child Internationaliga Londonis16.03.16
• KÜSKi infopäev Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, 22.03.16
• Vene keelde kodanikuühiskonna uuringu esitlus 22.03.16 Tallinna Ülikoolis
• Erasmus plus koolitus Tallinnas 30.03.16
• Konverents ‘Immigration to the Nordic-Baltic Region: New Trends and Integration Challenges’

31.03-01.04.16 KUMUs

http://www.euromed.sscw.ee/
http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/education_handbook_pages_2_-_3_-_2017.pdf
http://www.sscw.ee/index.php?id=14180
http://www.sscw.ee/index.php?id=14180
http://www.targaltinternetis.ee/uudised/2016/02/2013/
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• Sotsiaalkindlustusameti teabepäeval „Lastele ning peredele suunatud riiklikud teenused ja
toetused“ 7.04.16 Narvas

• Konverents "Kiusamisvaba elutee algab meist!" Tallinnas 14.04
• 8th Regional Meeting of NGO's Children Rights Coalitions Forum in Europe in Tallinna, 19 -

21.04.16
• KultuuriFoorum "Muutused algavad kontaktidest" 22.04 Narvas
• MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu 23.04.2015 Tallinnas
• Rahvusvaheline konverents "Mõjusad sotsiaalsed ettevõtted – keerulised küsimused, praktilised

lahendused" 25.04.16 Tallinnas.
• Konverents "Mõjusad sotsiaalsed ettevõtted – keerulised küsimused, praktilised lahendused" 12.

mail Tallinnas
• SEV kutsub sotsiaalse ettevõtluse konverentsile ja maailmamuutjate registriga tutvuma 12.05.16

Tallinnas
• Konvernets "EU Policy-2030 targets and governance" 11-12.05.16 Tallinnas
• Rahvusvaheline kovnerents “Impactful social enterprises – difficult questions, practical

solutions” 12.05.16 Tallinnas.
• Lõimumisvaldkonna preemiate üleandmise tseremoonia 18.05.16 Tallinnas
• Sillamäe LÜ jagas „Lastega Sõber“ tunnustusauhindasid Sillamäel 04.06.2017
• Ühendkuningriigi suursaatkonna vastuvõtt 7.06.16 Tallinnas
• Lapse Huvikaitse Koda üldkogu 28.06.16 Tallinnas
• Valisministeeriumiga kohtumine Arengukoostöö projekt "Eesti Moldova kodanikuühiskond"

01.07.16
• Seminar "Koos lastega elab õnn" lapsevanemate jaoks 6.08.16 Sillamäe "Märka Last" Keskuses
• Konverents „Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa?” 23.08.16, Talllinnas
• ALF võrgustiku avalik seminar 20.10.16 Tallinnas
• Vabaühenduste liit EMSL 25 a. juubeli tähisatamine 20.10.16, Tallinnas
• EKAKi komisjoni Siseministeeriumis 31.10.16
• ENLi kohtumine 15.11.16 Tallinnas
• Baltic Child Wellbeing Baltic koostööprojekti koosolek 10 - 11.11.16, Riigikogus
• Konverents "Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme" 22.11.16, Tallinnas
• Sillamäe Lastekaitse Ühing tunnustas "Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eestvedajaid 2016 "

Narvas 24-25.11.16
• International conference "Integration Challenges in a Radicalizing World" 29 -30.11.16, Tallinn
• Tallinna noorsootöö auhinnagala 06.12.16, KUMUS
• Konverentsist "Vaimne tervis elu alustala", 09.12.16 Jõhvi Kontserdimajas
• Kesk-Läänemere programmi tutvustus 21.12.16 Tallinnas

2. Projekti meeskond on ka igakuuliselt kirjutanud projekte kohalikesse ja rahvusvahelistesse
taotlusprogrammidesse ja toetanud ning andnud partnerite esitatud projektidele kaaskirju
partnerina ning vajadusel avaldanud toetust nende esitamisele erinevatesse taotlusprogrammidesse
nagu Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KOP programm, Briti
Suursaatkond, Eesti Töötukassa, Innove Rajaleidja Keskus, Sotsiaalkindlustusamet, Jõhvi
Vallavalitsus, Integratsiooni Sihtasutus, KULKA, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerim, Siseministeerium, Keskkonnainvesteeringute
Keskus, Euroopa Komisjoni rahastus programmid, Euroopa Nõukogu, Swedish Institute, Anna
Lindh Foundation, Põhjamaade Nõukogu ja mitmed teised.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu pamised rahastajad 2016 a. aastal olid: Anna Lindh Foundation,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium, Haridus ja Teadusministeerium,
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Integratsiooni Sihtasutus, Dmitri Dmitrijev ja
Tallink Grupp.

3. SSCW laste ja noorte abifond

Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SSCW) tegutsev Fond on asutatud 12. oktoobril 2015. aastal
Fondi eesmärgiga aidata raske olukorras lapsi/noori, kes vajavad toetust oma annete
arendamises.

http://www.sscw.ee/index.php?id=14241
http://www.sscw.ee/index.php?id=14241
http://www.sscw.ee/index.php?id=14248
http://www.sscw.ee/index.php?id=14246
http://www.sscw.ee/index.php?id=14244
http://www.sscw.ee/index.php?id=14260
http://www.sscw.ee/index.php?id=14260
http://www.sscw.ee/index.php?id=14245
http://www.sscw.ee/index.php?id=14245
http://www.sscw.ee/index.php?id=14335
http://www.sscw.ee/index.php?id=14455
http://www.sscw.ee/index.php?id=14095
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Fond ametlik avamine toimus 17. oktoobril Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11,
Tallinn). Esinejad märkisid, et tänu fondile saavad nad suunata rahalist abi otse
puudustkannatavatele peredele ja lastele.

MTÜ Sillamäe Lastekatise Ühingu laste ja noorteabi fond stipendiumid jagatakse kaks korda
aastas, märtsi- ja septembrikuus fondi komisjoni otsusega. Rohkem saab leida:
www.foundation.sscw.ee. Fondi stipendiumite eesmärgiks on toetada lapsi ja tugevdada nende
võimet haridusprobleeme lahendada, soetada spordivarustust, reisida, osaleda erinevates võistlustes
ning uute oskuste õppimiseks.

Fond töötab ka selleks, et toetada lapsi ja tugevdada nende võimet haridusprobleeme lahendada,
tegeleda spordivarustuse soetamisega, õppereiside korraldamisega, võistlustel osalemisega ja uute
oskuste õppimisega.

Sihtgrupp on andekad lapsed lasterikastest või ilma toitjata jäänud või üksikvanemaga peredest
vanuses alla 19. aasta. Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse
märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal
(spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ja noort ning
laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Aastal 2016 on ühe stipendiumi suurus
kuni 250 eurot.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

- osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistluste osalemiseksl;

- huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks ja õpevahendite soetamiseks.

- igakuiseks isemajandamiseks

Sillamäe Lastekaitse Ühing jagas kokku 16 stipendiumit 2016 aastal summas 1380 eur.

Stipendiumite saajate nimekiri: http://foundation.sscw.ee/stipendiaadid/

Uudised stipendiumite üleandmisest:
• Sillamäe LÜ Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia 31.03.16 kell 12.00 Sillamäel
• Sillamäe LÜ Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia 28.10.16 kell 16.00 Jõhvis

4. Teavitustegevus

2016 aastal organisatsiooni pealehe www.sscw.ee kõrvale on arendatud ja toetanud endiselt ka
teisi projektispetsiifilisi lehekülgi. Jätkuvalt teavitab SLÜ oma venekeelse lugejad mis toimub Eesti
kodanikuühiskonnas. Individuaalsete projektide raames on koostatud trükiseid ja materjalid.

Kogu nimekiri 2016 aasta väljunditest on järgnev:

Infovoldikud ja trükised projektidest
• Kogumik " Perekasvatus koos lastega"
• Projekti "Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna ja noortefoorumi" infovoldik (eesti ja vene keeles)
• Projekti "Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad" õppematerjalid
• Co-management Ida-Virumaa õppematerjalid
• Projekti " Teadlik ja salliv noorkodanik" õppematerjalid (väitluse meetod)
• Projekti "Kasvame koos 2 - Tark ja tugev pere Ida-Virus" ning suvekooli materjalid
• Ida-Virumaa Sotsiaalse Ettevõtluse Foorumi materjalid
• Sooline Võimestamine noorteprogrammi õppematerjalid
• Ja muud trükised.

Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused)

Foorumite veebileht koos kõikidega foorumi puudutavad materjalidega http://foorum.sscw.ee/

Ida-Virumaa kodanikuühiskonna võrgustik www.ivkv.ee, rahvusvahelise projekti "Euromed:
Haridus Ilma piirideta" http://euromed.sscw.ee/ ning rahvusvahelise võrgustiku veebiresurs
https://www.euromeduc.com/. Veebilehed on nii eesti, inglise, vene keeles lisaks neile
rahvusvahelise projekti raames ka araabia ja prantsuse keelsed.

file:///C:\Users\hp\Desktop\%20www.foundation.sscw.ee
file:///C:\Users\hp\Desktop\%20www.foundation.sscw.ee
http://foundation.sscw.ee/stipendiaadid/
http://www.sscw.ee/index.php?id=14253
http://www.sscw.ee/index.php?id=14623
http://www.sscw.ee
http://www.sscw.ee/?id=14270
http://www.sscw.ee/?id=14339
http://www.sscw.ee/?id=14271
http://www.sscw.ee/?id=14136
http://foorum.sscw.ee/
file:///C:\Users\hp\Desktop\www.ivkv.ee
http://euromed.sscw.ee/
https://www.euromeduc.com/%20
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Jätkuvalt toimetakse info ka laste ja noorte abifondi veebileht www.foundation.sscw.ee

Tunnustus üritused
• Traditsiooniline tunnustus üritus "Laste Sõber 2015" 4. juunil 2015.
• Traditsiooniline tunnustus üritus "Ida-Virumaa Aasta 2016 vabaühendus", "Noorsädemeke"

koostöös Ida-Virumaa Maavalitsusega. 24 ja 25. novembril 2016.

Selle aasta projektide raames on selle aasta tegevuste meediakajastus jätkuvalt laiapõhjaline ja
toimunud endiselt nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja hõlmanud nii traditsioonilist meediat
läbi trükiväljaannete, raadio ja televisiooni kui veebilehekülgi ja internetiväljaandeid erinevate
internetiväljaannete. Kajastus on toimunud eesti, vene ja inglise keeles. Eriti suurel määral sai
kajastust Ida-Virumaa Suvekool 2016 - Kasvame koos Remnikus, IV Ida-Virumaa Noorfoorumi ja
II Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi korraldamine ning suure rahvusvaheline aastane
projekt "Euromed: Haridus ilma piirideta" 10 riigi koostöös.
 

file:///C:\Users\hp\Desktop\www.foundation.sscw.ee
http://euromed.sscw.ee/projektist/?lang=et
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 27 537 7 597 2

Nõuded ja ettemaksed 1 247 2 075  

Varud 4 544 4 454  

Kokku käibevarad 33 328 14 126  

Põhivarad    

Nõuded ja ettemaksed 1 803 1 502  

Materiaalsed põhivarad 2 099 1 400  

Kokku põhivarad 3 902 2 902  

Kokku varad 37 230 17 028  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 124 1 561  

Kokku lühiajalised kohustised 1 124 1 561  

Kokku kohustised 1 124 1 561  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 467 8 375  

Aruandeaasta tulem 20 639 7 092  

Kokku netovara 36 106 15 467  

Kokku kohustised ja netovara 37 230 17 028  



26

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 340 340 3

Annetused ja toetused 74 255 19 993 4

Tulu ettevõtlusest 5 885 7 560  

Muud tulud 470 2 116  

Kokku tulud 80 950 30 009  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -44 415 -15 911  

Jagatud annetused ja toetused -1 380 -150  

Mitmesugused tegevuskulud -5 058 -2 876  

Tööjõukulud -8 687 -2 249 5

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -699 -998  

Muud kulud -72 -710  

Kokku kulud -60 311 -22 894  

Põhitegevuse tulem 20 639 7 115  

Muud finantstulud ja -kulud 0 -23  

Aruandeaasta tulem 20 639 7 092  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 340 340

Laekunud annetused ja toetused 74 255 19 993

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 5 885 7 560

Muud põhitegevuse tulude laekumised 470 2 116

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -1 380 -150

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -50 244 -20 518

Väljamaksed töötajatele -8 687 -2 249

Kokku rahavood põhitegevusest 20 639 7 092

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-699 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -699 0

Kokku rahavood 19 940 7 092

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 597 505

Raha ja raha ekvivalentide muutus 19 940 7 092

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 27 537 7 597
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 8 375 8 375

Aruandeaasta tulem 7 092 7 092

31.12.2015 15 467 15 467

Aruandeaasta tulem 20 639 20 639

31.12.2016 36 106 36 106
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea

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

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelmiste perioodide võrdlusandmed on viidud vastavusse uue käsitlusega. Aruandes

esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad 2015a. majandusaasta andmetega. Sillamäe Lastekaitse Ühingu arvestusvaluutaks

on euro ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

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

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

finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

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

neto realiseerimismaksumus, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

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

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

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

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

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

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

kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised 6-15%

Masinad ja seadmed 20-30%

Muu materiaalne põhivara 30%

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Kontol 27 537 7 597

Kokku raha 27 537 7 597
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Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 340 340

Kokku liikmetelt saadud tasud 340 340

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 74 255 19 993 4

Kokku annetused ja toetused 74 255 19 993  

sh eraldis riigieelarvest 0 1 711  

Erinevad fondid (kohalikud ja rahvusvahelised) 70 042 13 080

Eraisikud ja äriettevõtted 4 213 5 202

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2016 2015 Lisa nr

Kokku annetused ja toetused 74 255 19 993  

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 6 102 1 182

Sotsiaalmaksud 1 675 741

Pensionikulu 68 45

Tulumaks 842 281

Kokku tööjõukulud 8 687 2 249

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
8 687 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 147 147


