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Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine 

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

Sillamтe Lastekaitse оhingu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes 
huvides. Sillamтe Lastekaitse оhing on 9. detsembril 1989 aastal asutatud Eesti Suurperede 
оhingu õigusjтrglane.  

Sillamтe Lastekaitse оhing 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 оRO majandus- ja 

sotsiaalkomisjoni (ECOSOC) juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a. sai Eesti 

Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö 
оmarlaua liikmena. 

Sillamтe Lastekaitse оhingu tegevuse üldpõhimõtted 

Sillamтe Lastekaitse оhing: 

• vттrtustab iga last 
• lтhtub lapse ja noorte huvidest 
• vттrtustab lapse parima kasvukeskkonnana perekonda 

• toetab oma tegevusega lapse ja noorte osalust 
• on avatud uutele ideedele 

Sillamтe Lastekaitse оhingu tegevuse põhisuunad  

Organisatsioon 

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

Valdkond 

Sillamтe Lastekaitse оhing jтlgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. 
Juhib tтhelepanu lapse õiguste rikkumistele, teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub 
vтlja ja viib ellu uusi algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks. 

Ühiskond 

Lapse ja noore õigustest teavitamine ja ühiskonna vттrtushinnangute ja hoiakute kujundamine 
lapse ja noore õiguste paremaks tagamiseks. 

Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on  

Sillamтe Lastekaitse оhingu strateegilised eesmтrgid ja nende saavutamiseks vajalikud 
põhitegevused on jтrgmised: 

1. liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega 



 

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

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

2. laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele 

a. spetsialistide koolitus; 

b. avalikkusele suunatud selgitustöö; 

c. teabematerjalide ja erialakirjanduse vтljaandmine. 

3. lapse ja noore mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus 

a. toimiva mehhanismi loomine laste arvamuse vтljaselgitamiseks 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, Asia-Europe Foundation, erinevad 

võrgustikud Lттnemere, 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, MTо- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega Lтtis, 
Leedus, Soomes, Rootsis, Vahemereriikidest ja Venemaal. Osalemine ELi 

koostöövõrgustikes);  

b. pideva mitmetasandilise (juhtkond, bürootöötajad, liikmeskond ja partnerid/toetajad) 
arendustegevuse tagamine (Organisatsiooni põhivттrtuste sõnastamine, organisatsiooni 

tegevuse mõju hindamise süsteemi vтljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi vтlja 
töötamine, suhtekorraldusstrateegia, imago kujundus). 

Sillamтe Lastekaitse оhingu tegevus on seotud ja eesmтrgistatud LÕK põhimõtete jтrgimisega 
ning artiklites sтtestatuga. оRO lapse õiguste konventsioon lтhtub 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. 

Sillamтe Lastekaitse оhingu liikmeskonda kuulub 150 füüsilist isikut.  

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine, 

igapтevane organisatsioonitöö ja tegevuste juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud 
projektides püstitatud eesmтrkide saavutamisega). 



 

Sillamтe Lastekaitse оhing on pidanud korralised koosoolekuid 27.01., 23.02., 24.03., 28.04., 

26.05., 23.06., 04.08., 25.08., 29.09., 26.10., 30.11., 22.12.2017 Koosolekutel kтsitletud teemad 
on hõlmanud peamiselt Sillamтe Lastekaitse оhingu arendamise küsimust aga ka Lastekaitse 
Liidu, Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku ja Ida-Viru sotsiaalpartnerite 2017.a. 

tegevusvaldkondade ja programmide ning teiste koostööpartnerite/võrgustike tegevusega 
seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat Vahemere ja Asia-Euroopa piirkondades, 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, noorte osaluse edendamise küsimust, avalike suhete ja тri 
partnerite koostöö temaatikat ning üldkogu ettevalmistusega ja lтbiviimisega seonduvaid 
küsimusi. 

Sillamтe Lastekaitse оhingu tegevjuhiks on Irina Golikova, bürootöötajate koosseisus Irina 
Golikova, Artemi Panarin, Elizaveta Cheremisina, Vassili Golikov ja Sergei Narburtovskihh. 

Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad/praktikadid/vabatahtlikud projektide/organisatsiooni 

juures olid Alsu Hamidulina, Stepan Bondarenko, Tatjana Raudsepp, Eigo Varemтe ja teised. 

Töötasude üldsumma 2017. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 
12674 eurot (eelmisel aastal 8687 eurot). Töölepingu alusel on arvestatud 12674 eurot (eelmisel 

aastal 8137 eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 0 eurot (eelmisel aastal 550 eurot). 

Kokku 2017 aastal otseselt võttis osa Sillamтe Lastekaitse оhingu projektides, koolitustest ja 
üritustes 7672 inimest, lisaks neile oli оhingu erinevate veebilehtede külastajaid kokku üle 
148458.  

AASTA TEGEVUS 

 

Sillamтe Lastekaitse оhing tegevus on 2017 aastal jaotatud nelja erineva valdkonna vahel. 

1. Liitumine Lastekaitse Liidu programmide ja projektidega  

2. Eesmтrgipõhine projektitegevus 

3. Koostöö - kohalik ja rahvusvaheline 

4. Organisatsiooni arendamine 

1. LIITUMINE LASTEKAITSE LIIDU PROGRAMMIDE JA PROJEKTIDEGA 

Valdkonna üldine eesmтrk 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. SLо on edendab aktiivset koostööd Lastekaitse Liidu 
ja teiste laste- ning noorsootööorganisatsioonidega ja jтlgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse 

valdkonnas toimuvat ning juhib tтhelepanu lapse õiguste rikkumistele ja teeb ettepanekuid 
olukorra parandamiseks. 

Tegevused: 

1. "Kasvame koos vastutus ja kohustunne" 

Projekti peaeesmärk oli propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises 

koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seelтbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda. 



 

 

Otsesed eesmärgid: 

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

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

praktilisi oskusi. 

 

Projekti tegevuste jooksul keskenduti laste ja nende vanemate omavahelise koostöö ja 
teineteisemõistmise suurendamisele. Lisaks seminari ja koolituse vormis jagati ka teoreetilist 
informatsiooni ja propageeriti lastekaitse õiguste konventsiooni põhiseisukohti – iseseisvust ja 

toetavaid kasvatusmeetodeid ja EV laste huvikaitse programme vastavalt nende 

arenguvajadustele. Lisaks praktilised ühised tegevused pakkusid ka konkreetseid praktilisi 

oskusi. 

 

Projekti sihtgrupp: esialglselt oli plaanitud 10 peret (vanemad ja lapsed) ja  60 last, aga projekti 

jooksul osalejate arv oli korduvalt suurem kui plaanitud. Kaasatud olid nii pered 

(vтhemkindlustatud) kui lapsed lasteaiast ja koolidest lastekaitsepтeva tтhistamisel. Kokku 
osales otseselt 123 inimest (vanemad ja nende lapsed).  

Tegevuse lühikirjeldus  

 5. Mai 2017 "Teeme тra!" ühistalgud  - lastekaitsjad, noored ja vabatahtlikud  

osalesid "Mтrka last" keskuse ning ümbrususe korristamisel ning ühis perepтeva 
lтbiviimisel. 

 15. Mai 2017 toimus SSCW liikmetele, lastevanematele ja spetsialistide ühisseminar 
"Minu laste huvikaitse - hoolin ja kasvatan", mille raames toimusid vaba arutelud ja 

grupitööd (kuidas paremeni kaitsta laste huve ning teostada meie ühist huvikaitset riigi, 

тri ja meedia esindajatega). Seminari raames tõstsime osalejate teadmisi ja oskusi 

spetsialisti kaasjuhtimisel. Jagasime ka SKA ja Rajaleidja poolt valmistatud kasulike 

materjale. 

 1. Juunil 2017 toimus lastekaitse päeva tähistamine Sillamäel. Lastele pakuti mтngu- 

ja meelelahutusprogramm ning jagati erinevaid meeneid ja komme EV100 puhul. 

Lastevanematele ja spetsialistidele jagati lastekaitsetööga (laste õigustest) seotud õppe ja 
levitusmaterjale lisaks ka tutvustasime "Mтrka Last" ajakirja. 

 Seotud tegevusena toimus 02.06.2017 Sillamäel „Lapse sõber“ tiitlite välja jagamine 
erinevates kategooriates (meedia, haridus, KOV jm).  Tunnustamiskonkursi 2017 a. 

laureaatide nimekiri on leitav veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=14620 

 Lisategevusena teostasime ka väikse küsitlus- uuring "Laste heaolust Ida-Virust", mille 

tulemused saab leida SSCW veebil ning Lastekaitse оhingu kontoris. 

Projekti tulemusena valmis vтike kogumik/kтsiraamat "Koos lastega olla tark ja tugev II " vene 

keeles I.Golikova poolt. Kтsiraamat sisaldab teoreetilist ülevaadet projekti teemast ning praktilisi 
nтpunтiteid ja erinevaid praktilisi ülesandeid vanematele kuidas lтbi mтngude rттkida 
perekasvatusest, lastega nende õigustest ja kohustustest. Kõik materjalid saavad olema üleval 
organisatsiooni kodulehel www.sscw.ee 

http://www.sscw.ee/?id=14620


 

2. Märka last keskuse töö. Jтtkunud on ka SLо tegevus Sillamтel Viru 39a aadressil asuva 
„Mтrka last“ keskuses, mida juhib Irina Golikova koos oma meeskonnaga: 

 sotsiaaltöötaja vastuvõtt (vajadus põhine teenus); 
 psühholoogi vastuvõtt (vajadus põhine teenus); 
 terviseklubi 80 tundi kokku  

 tööpraktika kтivitamine SLоs ja Mтrka Last keskuses töötutele inimestele koostöö 
Töötukassaga 

 koostöö kohalike koolidega, MTоdega erinevate projektide/programmide raames 

 aasta ringselt oli avatud mтngutuba lastele tasuta, mida SLо pakub tasuta ainsana linnas 

 Jтtkuvalt osaleme Teeme иra algatuses 2017 a.  

 toetust ja abi on saanud 31 perekonda. 

 koostöös Lastekaitse Liiduga on jтtkunud ka lapsevanemate nõustamine advokatuuri 
poolt.  

Lastekaitse Liitu programmidest ning seotud tegevustest võttis 2017 aastal osa kokku üle 
400 inimese. 

2. EESMÄRGIPÕHINE PROJEKITEGEVUS  

оhingu tegevuse eesmтrkideks on liitumine laset- ja noorsootöö alaste programmidega; laste 
õiguste teadvustamine lastele ja tтiskasvanutele; lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks 
toimetulekuks igapтevaelus; probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja 

ühtne tegevus selle realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega 
seotud organisatsioonidega Eestis ja vтlismaal ja оhingu liikmete ühiste huvide eest seismine. 

Eesmтrkide tтitmiseks on SLо 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  

 Jтtkusuutliku ja sotsiaalse ettevõtluse/innovatsiivsuse arengu programm  
 Vabatahtliku jtegevuse ja kodanikuühiskonna arengu programm  
 Laste õiguste ja perearendamise programm  
 Rahvusvahelise koostöö edendamise programm 

 Sillamтe Lastekaitse оhingu ja Lastekaitse Liidu ühise keskuse „Mтrka Last“ 
kтigushoidmine ja arendamine.  

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi kooskõlas ühingu tegevuste 
eesmтrkidega.  

TEGEVUSED: 

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

 

Projekti eesmärgiks oli edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja 

motiveerida noori  huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses ning tutvustada noortele 

nende võimalusi ja vastutusi seoses just jõustunud seadusega, millega langetatakse 

http://www.sscw.ee/?id=14605
http://www.sscw.ee/?id=14605
http://www.sscw.ee/index.php?id=14685


 

hттletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. 
eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele.  
 

Projekti „Co-Management“ raames viidi lтbi 10 kodanikuhariduse seminari eesti ja vene keeles, 

3 dialoogisessiooni kohalike omavalitsuste esindajatega (linnapea, abilinnapea, linnavalitsuste 

ametnikud). Kõige suurem ja mтrkamisvттrseim üritus oli V Ida-Virumaa Noortefoorum 2017 

"Co-management: teel koostöö poole" mis tõi kokku 182 inimest. Noorte osalus oli 

traditsiooniliselt aktiivne ning kтidi vтlja palju hтid ettepanekuid ja mõtteid, mida saaks 

tulevikus arutleda ja võimalusel ka ellu rakendada. Projekti raames toimus ka traditsiooniline 
tunnustusüritus „Noor sтdemeke“ kus Sillamтe Lastekaitse оhing koos oma partneritega 
tunnustavad noorte arengusse panustajaid. Seekordse konkursi peamisteks mтrksõnadeks olid 
innovatiivsus ja noorte algatuste toetamine. 

 

Iga osaleja sai kodanikuhariduse seminaride, dialoogisessiooni ja foorumi lõpus ka allkirjastatud 
osalemise sertifikaadi, kus toodi vтlja kтsitletud teemad ja nende maht.  
 

PROJEKTI ELLUVIIMINE: 

Viisime mõned kodanikuhariduse seminarid teistesse kohtadesse kui algselt planeeritud (Rakvere 
asemel korraldasime Tapas) ja toimus ajakavalisi muudatusi, aga muidu oli projekti elluviimine 

sujuv.  

 

Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:  10 Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid   3 Dialoogi sessiooni (Narvas, Jõhvis ja Lünanuse vallas)  V traditsiooniline Ida-Virumaa Noortefoorum 2017    Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sтdemeke” 2017 (aasta noortetegu, 
noorsootöötaja ja noorte arengutoetaja).  Uuring "Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi 

elurakendamist Ida- ja Lттne-Virus". 

 

MITTEFORMAALSED KODANIKUHARIDUSE SEMINARID 

Kodanikuhariduse seminaridel oli paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon. 

Kodanikuhariduse seminaridel jagati teoreetilist informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse 

ja tegevuse kohta ning viidi lтbi rollimтngul põhinevad harjutused, tutvustati "Co-management" 

metoodikat noortele ja osalenud õpetajatele/noorsootöötajatele, et luua uusi praktilisi oskusi ja 
lтbi mтngida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapтevaelus kasuks, arvestades et 2017 a. 
noored osalesid kohaliku omavalitsuste valimistel ning kodanikuhariduse roll õpilaste 
kodanikuühiskonnaga lõimumisel ja nende silmaringi avardamisel suurenes veelgi. Noored 
valmistasid ette ka oma ettepanekud kohalikuelu parendamiseks, ning hiljem lтbi mтngu püüdsid 
need ideid ellu rakendada ja teostada "simuleerides valla/linnavolikogu istungit". 

Kodanikuharidus edendab ka ettevõtlikust ning kriitlist mõtlemisviisi. Seminari eesmтrgiks oli 
tõsta teadlikkust nende võimalustest, anda lisa teadmisi ja oskusi ning kaasata neid toimuvasse 
protsessi (kohalikul ja regionaalsel tasemel). Seminaride raames kaasasime vajalikke eksperte ja 

koostööpartnereid noortevabaühendusest, kohalikest omavalitsusest/volikogudest ja mujalt. 
Paljud noored tõid oma tagasisides vтlja, et on seminaride tulemusena avardanud oma 
mõttemaailma, et olla aktiivsemad ja võtta vastutust oma kogukonna elu korraldamise eest ja olla 

valmis pakkuma ja teostama paremaid lahendusi ise, koostöös partneritega. 
 

 

Kodanikuhariduse seminarid käsitlesid kõiki planeeritud alateemasid:  Co-managementi ja noorte ja KOVi koostöö mõisteid.   Co-managementi teooria ja praktika 



 

 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus  Noortele tutvustati kogumik "Co-management: Teel koostöö poole"  Kohalikud algatused ja koostöö võimalused  Noorte osalemine KOVi valimistel 2017a.  Noorte ja noorteorganisatsioonide algatused 

 

Kodanikuhariduse seminarid toimusid järgmiselt: 
1. Seminar - Narva Soldina Gümnaasiumis, 14.09.17 osales 40 inimest 
2. Seminar - Tartu оlikooli Narva Kolledž 20.09.16 ja Narva Keeltelütseum 15.09.16, kokku 
osales 82 inimest. 

3. Seminar - Sillamтe Gümnaasium ja Sillamтel Kannuka kool 06.09.17, kokku osales 42 
inimest. 

4. Seminar - Jõhvi Vene Põhikool 18.09.17 ja Jõhvi Gümnaasium 19.09.17, kokku osales 75 
inimest. 

5. Seminar - Kiviõli Vene Kool 12.09.17 osales 46 inimest 
6. Seminar - Iisaku Gümnaasiumis, 05.10.16, osales 36 inimest. 
7. Seminar - Kohtla-Jтrve Maleva Põhikool 12.09.17 ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus Jõhvis 
11.09.17, osales 61 inimest  

8. Seminar - Kohtla-Jтrve Kesklinna Põhikool 12.09.17, osales 32 inimest 
9. Seminar - Narva-Jõesuu Põhikool 13.09.17, osales 22 inimest 
10. Seminar - Tapa Vene Põhikool 17.10.17 , osales 28 inimest 
 

Kokku kodanikuhariduse seminaridest võttis osa 464 inimest. 
 

DIALOOGI SESSIOONID 

Dialoogisessonide eesmтrgiks oli tuua kohaliku omavalitsuse esindajad noortele lтhemale ja 
anda noortele võimalus esitada küsimusi ja avaldada arvamust kohaliku omavalitsuse töö ja 
tegevuste kohta ning edendada dialoogi traditsiooni, et kohaliku omavalitsuse esindajad nтeksid 
noori ja noorteühendusi kui võrdvттrseid partnereid kelle arvamusega peab arvestama ja kellega 
peaks rohkem koostööd teha. Kokku viidi lтbi 3 dialoogisessiooni, kuhu oli kutsutud mitmete 
koolide/ noorteorganisatsioonide noored ja noortepoliitikaga tegelevad eksperdid ja kohaliku 

omavalitsuse (võimu) esindajad.  
 

Noortel oli võimalus tutvuda KOVi tööga, ning lтbi lühike simulatsioonimтng, pidada 

kohalikuomavalitsuse/ või volikogu istungit kaasates reaalseid poliitikuid/ ametnikke  (s.h. ka 

linnapea), ettevõtjaid ja ka meedia esindajaid. Dialoogi sessioonil viisime lтbi ka  fokusseeritud 
paneeldiskussiooni (KOVi esindajaga) koostöövõimaluste ja olulisemate noori puudutavate 
teemade (murede) ümber, nagu hariduse rahastamine, vaba aja võimalused, noorte kaasatus 
poliitikas, noorte tööpuudus ja teised. Ning KOVi esindajal oli võimalus anda praktilisi 
nõuandeid noortele kohaliku omavalitsuse toimimisest. Eriti suure tтhelepanu all oli toimuv 
haldusreform ning arutleti põhjalikult kuidas ja kas haldusreform mõjutab noorte muresid ning 
mida saaks teha paremaks. 

 

Dialoogisessioonid toimusid Narvas, Jõhvis ja Kiviõlis  Jõhvi Dialoogisessioon toimus 13.11.2016 Jõhvi Vene Põhikoolis ning 10.11.16 Jõhvi 
Gümnaasiumis ning kokku osales 95 inimest. Jõhvi dialoogisessioonis võimu esindajate 
poolt osales Aleksei Naumkin  (Jõhvi vallavanem) ja  Irina Šulgina (Jõhvi Vallavolikogu 
liige ning noortele toeks oli ka Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi õpetajad 
ning kutsutud eksperdid ja moderaator.  Kiviõli dialoogisessioon toimus 04.11.2016  Kiviõli Vene Koolis ning kokku osales 89  
inimest. Kohtla-Jтrve dialoogisessioonis võimuesindaja poolt osales Dmitri Dmitrijev  
(Kiviõli endine linnapea, praegune Lüganuse Vallavolikogu liige). 



 

 Narva dialoogisessioon toimus 03.11.2017 Narva Soldina Gümnaasium ja  osales 93 
inimest, nende hulgas ka Narva Linnavolikogu (Galina Vologdina).  

 

Kokku dialoogisessioonidest võttis osa 277 inimest 
 

Co-managemendi koostööstrateegijate ellurakendamise plaanid 

Narva, Jõhvi, Kiviõli noorte, ekspertide, noorteühenduste ja kohalike omavalitsuse 
esindajate ühiselt kokkupandud koostööstrateegijate elurakendamisplaani välja töötamin. 

– Eesmтrgiks oli luua eelnevates kokkupandud koostööstrateegiate puhul konkreetne 
tegevuskava (arutletud kodanikuhariduse seminaride ja dialoogisessioonide kaudu omavalitsuste 

esindajatega koostöös) mis tтidaks koostööstrateegiate eesmтrke, mis kajastab võimalikku teed 
efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas, ning noorte osaluse parandamiseni, noorte 

algatuste mõju tugevdamiseni ja noortele suunatud tegevuste efektiivsuse parandamiseni.  
 

Ellurakendamisplaani üle vaatamisel arvestasime olemas olevaid meetmeid ja tegevusi, mis juba 

toetavad koostööstrateegia eesmтrke. Valminud elurakdendamisplaan edestatakse elektrooniliselt 
otsuste tegijatele, tagasiside saamiseks ning ka pakutud plaani ellurakendamise võimaluste 
otsimiseks. Koostööstrateegia ellurakendamisplaani koostamiseks kasutasime Sillamтe Lо 
varasema co-managemendi alase projekti raames valminud kтsiraamatut „Co-management Ida-

Virumaal“ ning eelmise projekti koostatud koostööstrateegiat alusdokumendina. Co-

management kтsiraamat 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 

V Ida-Virumaa Noortefoorumil 2017 “Co-management: teel koostöö poole” toimus reedel, 

24. novembril kell 11.00 – 16.30 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Kokku noortefoorumil 

osales 182 inimest.  
Ida-Virumaa Noortefoorum oli mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes 

soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma hтid mõtted teoks teha. 
Noortefoorumi eesmтrgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka 
kogu riigi tegevuses kaasarттkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid tтiustama ja ellu 
viima. Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt 

efektiivseid vтljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel. 
 

Foorumi programm oli jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustasid temaatilised 

ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale 
ettekandele jтrgnevalt oli võimalik esitada küsimusi. Ettekannetele jтrgnevalt toimus laiema 
huvigruppide ringiga paneeldiskussioon ning pтeva lõpetasid  praktilised töötoad eksperdist 

juhendajaga, kus oli võimalik vтiksemas ringis spetsiifilisemat lahata ühte konkreetset teemat 
koos teiste osalejatega. Programmi erikülaline – Vassili Golikov, kodanikuühiskonna aktivist, 
noorte huvide kaitsja, ning Sillamтe Lо programmide juht ning noortefoorumi pikaajaline 
eestvedaja. Foorumi lõpus toimus tunnustamiskonkursi "Sädemeke" võitjate tunnustamine. 

 

Foorumi esimesest osast võtsid osa järgmised eksperdid:  Kristjan Tedremaa, Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees - ettekandega "Noored ja 

kohaliku omavalitsus peale haldusreformi: noorte vтljakutsed ja võimalused"  Anton Pratkunas, Narva Linnavolikogu Liige, kodanikuühiskonna aktivist - ettekandega 

"Miks ma kтisin valimas ja kuidas see muutab minu keskonda?" 

 

 

 



 

Paneeldiskussioon 

Teemal: Kas noorte hттlt on kuulda ühiskondlikult olulistel teemadel? (haridus ja vabaaeg, 
noorte kaasatus ja poliitika, noorte ettevõtlikkus ja tööotsing) 
Oma mõtteid jagasid ja vastasid noorte küsimustele jтrgmised eksperdid/asutuste esindajad:  Karl Sprenk, Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik ("Noored 

valimisvalvurid")  Dmitri Dmitrijev, Lüganuse vallavolikogu ja Riigikogu liige  Dan Tõnus, SEV, Changemakers Academв kaasvedaja  Jelena Krivodonova, Kohtla-Jтrve noortekeskuse noorsootöötaja  Jelena Kulpina, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse karjттrinõustaja 

 

Foorumi viimane osa (töötoad) toimusid järgmiste ekspertide juhtimisel: 
1.(Kultuuridevaheline dialoog) Multikultuurne ühiskond – tema võimalused ja vтljakutsed? – 

Eduard Odinets, Kultuuriministeerium  

2. (Kodanikuharidus) Noored poliitikas: tтna otsustan mina! (Noorte muutuv roll KOVis ning 
noorte huvikaitse) – Anton Pratkunas, Narva Linnavolikogu liige; Dmitri Dmitrijev, Riigikogu 

liige/ Lüganuse Lüganuse vallavolikogu liige. 
3. (Ettevõtlikkus ja Töö) Noorte ettevõtlikkuse ja innovatiivsuse arendamine ning tööotsing – 

Jelena Kulpina, Ida-Virumaa Rajaleidja keskus; Dan Tõnus, SEV, Changemakers Academв 
kaasvedaja 

4. (Praktiline töötuba) Noored kui kodanikuühiskonna eestvedajad – minu esimene kogemus. -  

Eliгaveta Cheremisina, noorteühendus Peace Child Eesti; Eigo Varemтe, Sillamтe Lastekaitse 
оhing noorsootöötaja. 
 

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti foorumi lõpus. Töötubades 
kaardistati  5 probleemi ja 5 lahendust, mõned arutlesid kuidas luua liidrite kooli, ettevõtlikkuse 
arendamist lтbi KOVi toetuse, mitmekesisuse teemal arutleti kuidas kommunikatsiooni oskused 
ja usaldusvттrus saaks parendada teine teise mõistmist ja koostöövõimet ning noored tegid ka 
muid praktilisi ettepanekuid. Töötubade tulemusi võeti arvesse ka tuleviku foorumi kava 
koostamisel. 

 

TUNNUSTAMISKONKURSS "NOOR SÄDEMEKE” 2017  
Traditsiooniliselt Sillamтe Lastekaitse оhing ja tema partnerid tunnustavad isikut, noort, 

ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud 
toetustegevusega.  

24. Novembril 2017 Noortefoorumi raames toimus laureaatide vтljakuulutamine ja auhindade 
jagamine aasta parimate konkursil, mille eesmтrgiks oli tunnustada Ida-Virumaal edukalt 

tegutsevaid noori/asutusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja noorte elu ja  
kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Seelтbi teadvustada maakonna 
inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Ida-Viru 

maakonna elukeskkonna arendamisse. 

 

Auhindu anti välja kahes kategoorias:  Aasta vabaühendus 2017: MTÜ Debüütkaader (Toilast) noorte loovuse, ja Ida-Virumaa 

populariseerimise eest ja MTÜ Pereprojekt (Narvast) vähemkindlustatud laste heaolu 
arendamise ja abivajavate laste ja noorte tugiteenuse osutamise eest  Aasta kodanikuühenduste tegu 2017: Tunnustust ei määrata  Aasta vabatahtlik 2017 Vabatahtlik: Lilian Männi ja Anna Baškirova  Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2017: Toila Spa Hotell, Tartu Ülikool Narva Kolledž ja 
Dmitri Dmitrijev  “Sädemeke “noorte  arengutoetajad 2017”: Kiviõli Vene kool, Jelena Ragni ja Maidla 
Põhikool, Evely Press 



 

 “Sädemeke” noorsootöötaja 2017: Ainikki Seppar (Järve Avatud Noortekeskus)  “Sädemeke” aasta noortetegu 2017: Rahvusvaheline konverents “Youth.Media.World”. 
Nikita Lumijõe  “Sädemeke” aasta noortetegu 2017:  Noorte ettevõtlikkuse programm 

“Starter@virumaa2017” Denis Larchenko 

 

UURING ("Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi 

elurakendamist Ida- ja Lттne-Virus") 

Uuringu eesmärgid: 
• Kaardistada ja selgeks teha kuidas noorte osaluse toetatakse ja noori kaasatakse 

otsustusprotsessidesse peale haldusreformi ellurakendamist Ida- ja Lттne-Virus" 

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

otsustusprotsessidesse. 

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

neutraalsest või pigem passiivsest) - nende teadmistest ja võimalustest, mis noortel hetkel 
olemas, nende kaasamisest kohaliku omavalitsuse tegevusse ja sotsiaalse-poliitilise elu 

kujundamisse. Lisaks oleme teinud analüüsi kohalike noortekogude tegevustest ning 

noortekeskuste atraktiivsusest (teenustest), kuidas need asutused/algatused panustavad  noorte 

osaluse ja otsustusprotsessidesse kaasatusse.  

Oleme küsinud noorte arvamust - kuidas haldusreform mõjutas nende elu, muutused, mis 

toimuvad kohalikul tasemel ning kas kohalik omavalitsus arvestab noorte huvidega, ning 

missugusel viisil. Koostatud küsimustik oli jagatud kõikidele noortele ning avalikustatud 
elektrooniliselt vastamiseks. Kokku vastas 988 inimest. 

 

Uurimuse tulemused näitasid järgmisi olulisi aspekte: 
Noored vajavad eriprogrammi (kooli vтlist), mis toetaks nende oskuste ja teadmiste arengut 
(soovitavalt praktilise) kommunikatsiooni valdkonnas, huvikaitse edendamises, sotsiaalsete ja 

kultuuridevaheliste kompetentsuste arendamisel. Küsitlusele vastajad mainisid, et hetkel noortel 
puudub selgem pilt, mis toimub kohalikus omavalitsuses, neil puudub tihti seetõttu ka huvi 

poliitikaga tegelemiseks ning ka usaldusvттrsus ja austus võimu kui ka poliitilise kultuuri vastu, 
aga nтhtav on ka, et kui noortel oleks vajalikud kommunikatsiooni oskused ja võimalused kaasa 
lüüa erinevates võrgustikutes, siis sellega kaasneks ka suurem huvi ühiskondliku poliitiliste 
vттrtuste ja teemade jтrgi, et oma edaspidises elus saada osaluse võimalust erinevatest sotsiaal - 

poliitilistes kodanikualgatustes.  

 

Uuringu teostajad: 

Uuringu pandi kokku koostöös KOVi esindajatega, noorteühenduse Peace Child Eestiga ning 
Tallinina оlikooli noorsootöö tudengitega kaasatest ka eksperte. Uuring oli teostatud Vassili 

Golikovi kaasjuhtimisel (Euroakadeemia õppejõud, Tallinna оlikooli vilistlane, magistrikraad 
poliitikateadustes). 

 

PROJEKTI VÄLJUNDID: 
Kogu otsene osalejate arv 923 inimest  10 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminarid (2 Narvas, 1 Jõhvis, 1 Iisakus, 1Kiviõlis, 

2 Kohtla-Jтrvel, 1 Sillamтel, 1 Narva-Jõesuus, ning 1 Tapas), kokku 464 osalejat  3 Dialoogisessiooni (Narvas, Jõhvis, Kohtla-Jтrvel), kokku 277 inimest  Ida-Virumaa Noortefoorum kust võttis osa 182 osalejat  4 co-managemendi koostööstrateegiate ellurakendamisplaani (meetmed/tegevused oli 

arutletud ning esialgselt kooskõlastatud KOVidega -Narva, Jõhvi, Kohtla-Jтrve ja Kiviõli 
(Lüganuse valla) jaoks). - kokku dokumentide valmistamisel osales üle 100 noore ja 

eksperdi. 



 

 Tunnustamiskonkurss "Noor sтdemeke” 2017 tunnustas 11 laureaati ja 4 kandidaati 

tтnukirjaga.  Uuring "Noorte osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides peale haldusreformi 

ellu rakendamist Ida- ja Lттne-Virus" - uuringust võttis osa 986 osalejat/küsitletut. 
 

Meedia kajastus ja tuleviku plaanid 

Projekti meeskond on teinud ka sotsiaalmeedias ning raadio 4 vтikse tutvustava kampaania 
projektist. Info asub projekti veebilehel: http://www.sscw.ee/?id=14685 ning 

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

 

Meedialinke:  "М ё   И -В  2017" Raadio 4 - https://r4.err.ee/v/b5cef0b3-694f-

4ff4-a502-0c7644edc1d3  "Noortefoorum keskendub koostööl" Põhjarannik, nr. 194, 22 november 2017 
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20171122&e=-------et-25--1--txt-

txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------  "В  я   ч " С  П , 
nr. 194, 22 november 2017 - http://dea.digar.ee/cgi-

bin/dea?a=d&d=severnojepob20171122&e=-------et-25--1--txt-

txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA----------- 

 

Sillamтe Lо plaanib uuendada Co-managment programmi ning pakkuda noortele talvel-kevadel 

uuendatud versiooni, mis keskenduks siis noorte huvikaitsele ning ühendaks Põhja Eesti noori 
(Ida-, Lттne Virumaalt ning Tallinna/Harjumaa) Haridus- ja Teadusministeeriumi toel lтbi 
Hasartmтngumaksu Nõukogu. 

2. Kasvame koos 2017 - Virumaal 

Projekti üldine eesmärk oli toetada positiivset vanemlust; arendada laste ja vanemate 

omavahelisi toetavaid suhteid/oskuseid; arendada lapse heaolu toetavat kasvukeskkonda.  

 

Otsesed eesmärgid  Tugevdada spetsialistide koostööd laste ja perede heaolu tagamisel.  Kaasata lapsi ja vanemaid neid puudutavate otsuste tegemisse.  Tõsta kogukonna teadlikkust laste heaolust.  Positiivse vanemluse toetamiseks korraldada seminare.  Viia lтbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid 
praktilisi oskusi.  

 

Sihtgrupp: 30 peret Virumaa piirkonnast (Ida-Virumaa kui Lääne-Virumaa) vanemad ja 

lapsed ehk 50 last/noort, ning ja umbes 25-30 spetsialiste (KOVide sotsiaaltöötajad, 
lastekaitse spetsialiste, SKAst, Töötukassast, Rajaleidjast, Politsei-ja Piirivalveametist, 

noortekeskused ja muud sotsiaalasutused, kes pakuvad peredele suunatud teenuseid. Lisaks neile 

ka vтheste vanemlike oskustega pered ja nende lapsed; lastekaitse võrgustiku liikmed. 

Huvigrupid: kõik vanemad ja nende lapsed Sillamтelt ja teistest ümbritsevatest 

linnadest/valladest (Tapa, Rakvere, Narva, Kohtla-Jтrve, Kiviõli, Vaivara, Toila ja Jõhvi Vald) 
kui ka KOVide erinevad laste ja noorte asutused. 

Projekti "Kasvame koos 2017 - Virumaal" propageeris positiivset perekasvatust vanemate ja 

laste omavahelises koostöös, arendades ja tugevdades peremudelit ja seelтbi lapse arengut 
toetavat kasvukeskkonda. 

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2017/
https://r4.err.ee/v/b5cef0b3-694f-4ff4-a502-0c7644edc1d3
https://r4.err.ee/v/b5cef0b3-694f-4ff4-a502-0c7644edc1d3
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=severnojepob20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=severnojepob20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=severnojepob20171122&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------
http://www.sscw.ee/index.php?id=14647


 

 

Tegevused: 

1. Infokampaania meedias ja e-keskkonnas  

Sillamтe Lastekaitse оhing koostöös Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse 
osakonna ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskusega ning kaasatud eskpertidega ja partneritega 

korraldasid infokampaania raames septembrist novembrini kestvat seminaride sarja „Kasvame 
koos“. Sarja raames kutsusime vabaühendusi, ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste esindajaid, 
laste ja peredega töötavaid spetsialiste ning lapsevanemaid. Seminaride eesmтgiks oli 
suurendada inimeste teadlikkust positiivsest vanemlusest ja vanemaharidusest laiemalt, 

suurendada lapse heaolu toetavate teenuste kohta info jagamist, ning tugevdada spetsialistide ja 

erinevate asutuste koostööd laste ja perede heaolu tagamiseks. (Seminaride raames oleme 
rттkinud ka jтrgmistesse teostatud kampaaniatest: „Mul on kõik OK!“, Postita Targalt, Laste abi 
telefon jt.).  

Seminaride peamisteks funktsioonideks oli tõsta inimeste/spetsialistide ja vabaühenduste 
teadlikust, arendada eestkostet, kaasata huvigruppe ja tutvustada ning arutada ka teiste 

organisatsioonidega sotsiaal valdkonnas (lastekaitse seaduse, hooldekanne seadus 

uuendused/reformid, rahastamine, koostöö võimalused jt) toimuvaid muudatusi ja olemas 

olevaid probleeme 

Seminaride jooksul tutvustati jтrgmisi teemasid: riiklik lastekaitse ja perepoliitika, perevтgivalla 
ja tervishoiu olukord Ida-Virus, ohvri abi, stressist vabanemine, haridusvaldkonna avalikud 

teenused ja tugi,  KOVide laste ja perede heaolu profiil ja arengukavad, haldusreformi mõjud 
sotsiaalsete teenuste ja heaolu tagamisele, maakondlikult tтhtsad algatused/edukad 
vabaühendused ja nende mõju ühiskonnale, riiklikud ja kohalikud teenused sotsiaalvaldkonnas, 
heaoluprofiili koostamine, sotsiaalküsimused arengukavas, koostöö kohaliku omavalitsuse, 
riiklike asutuste ja vabaühenduse vahel. 

Seminarid toimusid: 

• Narvas (Tartu оlikooli Narva Kolledžis) 20.09.17 kell 11.00 (osales 42  inimest) 
• Lüganuse Vald (Maidla Põhikoolis) 04.10.17 kell 17.30 (osales 25 inimest) 
• Kiviõlis (Kiviõli Vene Koolis) 05.10.17 kell 15.00 (osales 25 inimest) 

• Kohtla-Jтrve (Kohtla – Jтrve Keskraamatukogus)15.11.17 kell 15.00 (osales 25 inimest) 
• Rakvere (Rakvere Sotsiaalkindlustusametis) 21.11.17 kell 10.00 (osales 31 inimest) 
• Jõhvi (Jõhvi Vallavalitsuses) 22.11 kell 10.00 (osales 32 inimest) 

Kampaania sõnum: "Lapsevanem küsib - meie leiame lahenduse". 

Infokampaaniat pidasime meedias rттkidest positiivsest vanemlusest ning ka võimalusest tulla 
seminaridele ja küsida küsimusi ja saada ka abi ja nõu spetsialisti poolt nii Raadio 4 

(https://r4.err.ee/v/utro_dobroe/loigud/d466ef22-8d67-4ecb-b920-63cab1093d35/roditel-

sprashivaet-my-pomozhem-nayti-reshenie) kui ka regionaalse ajalehe kaudu Põhjarannik 
(25.07.2017 Põhjarannik, lh.2; 24.08.2017 Põhjarannik, lh.7; 16.09.2017 Põhjarannik lh.14;  
12.10.2017 Põhjarannik lh. 10). Lisaks sellele oleme levitanud info ka meie facebooki veebilehel 
kaudu www.facebook.com/SSCW.ESTONIA ning ka partner võrgustikute kaudu. 

Kokku võttis seminaride sarjast osa 180 inimest ning ka meedia kaudu jõudsime üle 45000 
raadio kuulajateni / ajalehe lugejateni.  

2. Lastele/noortele suunatud kaks seminari – kasutades aktiivseid  mтnge ja treeningut, 
toimus seminar "Tugevdame perekonda". Arutelud ja grupitööd. Teadmiste ja oskuste tõstmine 
spetsialisti kaasjuhtimisel ning pere olukorra kaardistamisel lтbi laste ja noorte silmade. Lastele 

https://r4.err.ee/v/utro_dobroe/loigud/d466ef22-8d67-4ecb-b920-63cab1093d35/roditel-sprashivaet-my-pomozhem-nayti-reshenie
https://r4.err.ee/v/utro_dobroe/loigud/d466ef22-8d67-4ecb-b920-63cab1093d35/roditel-sprashivaet-my-pomozhem-nayti-reshenie
www.facebook.com/SSCW.ESTONIA


 

ja noortele pakkusime ka eriprogrammi, kus noored saaksid omavahel suhelda ning lтbi mтngu 
ning erinevate metoodikate rттkida positiivsest lapsepõlvest, laste ja perevтgivallast ning kuidas 
ühiselt koos tugevdada oma perekonda, aidata vanemaid raskel ajal ning arendada enda oskusi. 

Seminarid toimusid 22.02.2017 Jõhvi Kontserdimajas (kokku osales 32 noort) ning 17.10 Tapa 
Vene Põhikoolis (kokku osales 28 noort). Kõige tтhtsamad teemad noorte jaoks olid: kooli 

kiusamine, perevтgivald ning kuidas leida ennast koolis ja peres (vaimne tugi lastele nende 

arengul ning ka mтrkasime, et paljud lapsed ei rттgi oma vanematele oma muredest ja 
hirmudest). Kokku laste/noorte seminaridest võttis osa 60 noort 

3. II Virumaa Suvekool  - 19. augustil 2017 Toila Spa Hotellis -  ühe pтevane sisukas ja 
ühistegevusestt rikas Virumaa suvekool “Kasvame koos: Tark ja tugev pere” lastele ja nende 
lastevanematele jтrgmistel teemadel: varajane sekkumine, laste muredest teavitamine, lapse 
vттrkohtlemine ja laste õigus kasvada vтgivallavabas keskkonnas. Toimus ka praktiline töö lтbi 
mтngude, erinevate ülesannete ja motiveerimist tõstvate ja usaldusvттrsust toetavate meetoditele. 
Rттkisime veel ka lapse ja vanema omavahelistest suhtest, tervishoiust ning tegime ka 
meeskonnatöö (esmaabi koolitus).Kaasatati eksperdid ja spetsialistid: Sotsiaalkindlustusameti 

lastekaitse osakonnast, SA Innove, Rajaleidja keskusest, Punasest Ristist, Kogukonna Arengu 

оhingust ja Peace Child Eestist. Suvekool jтtkas eelmise samateemalise projekti raames 

alustatud tööd.  

Sihtgrupp: Lastega pered ning kuni 5-liikmelised seltskonnad Ida- ja Lттne Virumaalt 
vabaühendustest ja asutustest. Suvekool toimus nii eesti kui ka vene keeles. 

Suvekoolis osales kokku 85 inimest nende hulgas 35 eesti keelset ja 50 vene keelset osalejat.  

Sillamтe Lastekaitse оhing jтtkuvalt arendab ja viib elu oma positiivse kasvatamise programmi 
ning on kindlasti korraldamas tтnaseks juba traditsiooniks saanud Virumaa Suvekooli ka tuleval 

2018a (nüüd siis jтrjekorras kolmanda). 

Projekti toetasid Hasartmтngumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium ning Toila Spa Hotel. 

3. Sooline Võimestamine noorteprogramm 

Projekt „Sooline Võimestamine noorteprogramm“ oli noortele suunatud projekt, mis 
käsitles eelkõige soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas 
olukorras nii otsustusprotsessis, töövõimalustes, peremudelites ja teistes olulistes küsimustes 
ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse. Projekt koosnes 

interaktiivsetest hariduslikest tegevustest, viidi lтbi infokampaania ja koolitused kohalikes 
koolides ning projekti peaüritusena oli lõplik noortekonvernets Tallinnas. 

Koolituste seeria koosnes 10st  kahekordsest koolitustest ja kogu koolitusseeriast võttis osa üle 
876 inimest. Koolituste seeriat viisid lтbi koolitajad Peace Child Eestist, ENUT, Inimõiguste 
Keskusest ja teised, kellel on pikaajaline teoreetiline ja praktiline kogemus soolise võrdõiguliku 
ja võrdsekohtlemise teemades. Koolitused viidi lтbi Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virus, 

erinevates haridusasutustes ning kaasatud olid ka erinevate 

noorteorganisatsioonide/vabaühenduste esindajad. Koolituse sisu sisaldas nii teoreetilist kui ka 
praktilist tegevust ning põhines 3R (representation, resources, realia) meetodil, kasutati ka 

tutvustavaid videoid ja veebilehti (http://stereotyyp.ee/) ja teisi interaktiivseid meetodeid, ning 

kaasasti mõlema soo esindajaid võrdselt. Pakuti soolise võrdõiguslikkuse alaseid teadmisi ning 
oskusi mis andsid noortele võimaluse vahetada omavahel kogemusi ja ideid nii eesti kui vene 
keeles.  

http://www.sscw.ee/?id=14136


 

Projekti lõplik üritus oli juba traditsiooniline noortekonverents "Tee soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdse kohtlemiseni" - ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste 
tegemiseks. Konverentsist võtsid osa nii eesti keelsed noored (Tallinnast, Tartust, ja Ida-Virust) 

kui ka vene keelsete koolide õpilased Tallinnast ja Ida-Virust ja eksperdid /huvitundjad 

(esmajтrjekorras need kes iga pтevaliselt tegelevad soolise võrdõiguslikkuse teemade 
edendamisega ning hariduse valdkonna eksperdid). Kokku osales 104 nimest, nende hulgas on 

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

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

soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendavaid materjale projektist, seal hulgas ka 

Mitmekesisuse pтeva tutvustavaid materjale ja brošüüre palgalõhest, kui ka sotsiaalmeedias, kus 
enamusti noored saavad tтnapтeval peamiselt infot. 

 

Koolitused toimusid järgmistes koolides: 
IDA-VIRUMAA  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (15.03, 5.04, 19.04)  Kiviõli Vene Kool (01.03 ja 16.04)  Narva Soldina Gümnaasiumis,  (07.03 ja 4.04)  Kohtla-Jтrve Kesklinna Põhikool (27.03 ja 27.04)  Iisaku Gümnaasium ( 6.03 ja 28.03 )  Jõhvi Vene Põhikool (13.04 ja 26.04)  Maidla Põhikool (10.03 ja 28.04) 

lisaks neile ka Kohtla-Jтrve Maleva Põhikool,  Narva Keelte Lütseum  ning ka Ida-Virumaa 

erinevad vabaühendused. 
 

HARJUMAA  Tallinna Õismтe Vene Lütseum  (14.03. ja 2.05)  Tallinna Lasnamтe Vene Lütseum (11.04 ja 2.05)  Tallinna Pae Gümnaasium  (10.04 ja 27.04 )  Kose Gümnaasium (16.03 ja 06.04)    Euroakadeemia (17.03 ja 20.04) 

 

Projekti muud partnerid: Eesti Naisteühenduste оmarlaua SA, Sotsiaalministeerium, Soolise 
Võrdõiguslikkuse Volinik, SA Inimõiguste Keskus, Peace Child Eesti ning eksperdid Ene Urbala 

ja Ene Maidla, Reet Laja jt. 

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

toimus Tallinnas Tallink Conference & Spa Hotelis (Sadama 11a) kell 10.00 - 17.00. 

Konverentsi eesmтrgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunudsoolisest 
ebavõrdsusest igapтevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda 
toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vтhendamiseks. Edendada soorollide ja –
stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Pakkuda 
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi 
haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.   

Projekti toetasid Hasartmтngumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium ning Tallink Hotels. 

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

http://www.muusikal.sscw.ee/


 

Suur projekt "Märka inimeses imet" sisaldas erinevate rahastajate poolt kaasrahastatud 

väiksemaid projektide ning, et ühtlustada teksti selle suure projekti kohta toome kõik 
seotud väiksemad projektid ühe suure sektsiooni alla mille nimeks jääb "Märka inimeses 
imet" või noortemuusikal "Aelita 2.0". Selle projekti eesmärgiks oli luua Eesti 

tulevikuvisiooni kтsitlev haridus - ja kultuuriüritus  tuues kokku erineva taustaga, erinevatest 
kohtadest, erinevast rahvusest lapsi ja noori, et luua võimalusi koostööks ja ühiselt leida 
lahendusi riigi tulevikku mõjutavatele probleemidele nagu kõigi ühiskonnaliikmete võrdne 
osalus ja kaasatus ühiskonna tтhtsate küsimuste otsustusprotsessidesse, salliv suhtumine 

erinevustesse ja kultuuridevaheline dialoogi lтbi kultuuride ja hariduse arendamise ning ka 
teaduse populariseerimine ning noorteosaluse suurendamine. Noori julgustati olema ja loovad, 

ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust Eesti ühiskonnas valitsevate probleemide kohta, aga ka 
olema sallivad teiste inimeste ja rahvusgruppide sõnaõiguse suhtes.  

Projekti peaürituse, muusikali “Mтrka inimeses imet” loomisesse on kaasatud Eestis elavad 

lapsed ja noored (nii eesti kui vene keeles)  ning neile abiks ka spetsialistid (erinevatest kultuuri 

ja haridusasutustest: n.n. Teater Vanemuine, Tallinna Georg Otsa Muusikakool, erinevad tantsu- 

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

Muusikali loomisprotsess toimus lтbi multikultuurse ürituste seeria, mis hõlmas kontsert-
võistlusi osalejate valikuks, aruteluseeriat hariduse, kultuuridevahelise suhtlemise ja lõimumise 
tuleviku üle Eestis, et tutvustada kultuure, ja populariseerida erinevaid noorte võimalusi 
(kutseharidust, kõrgharidust) ning edendada lõimumist ja sallivust ühiskonnas ning 
teineteisemõistmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda.  

Projekti sihtrühmaks on 14 - 26 aastased noored ja kaasatud on ka tтiskasvanud inimesed (eesti 
ja vene keelt kõnelevad noored ning ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku 
taustaga. Kaasatud on võimalikult lai hulk noori suurtest ja vтiksetest linnadest/valdadest, 

küladest, vтhemusrahvuste seltse ja vтhemusrahvuste kultuurivтljundeid (koore, 
nтitemтnguseltse, kunstiringe, audiovisuaalkunsti esindajaid, lauljaid, muusikuid, amatööre, jne). 
Projekt lõppes ametlikult 2018 alguses, aga juba 2017 lõpus võis vтlja tuua, et otseselt osales 

projektis üle 1086 inimese, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, 
muusikalil ja aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasati оle Eesti, aga 
ikka põhiliselt 4 suurest piirkonnast Virumaa (Ida), Tartumaa (Lõuna), Pärnumaa (kaasa 
arvatud Saared ja Läänemaa) ja Harjumaa (Harju vallavalitsused ja Kesk-Eesti piirkond). 

Kaudne kasusaajate arv on üle 10 000 inimest. 

Projekti "Märka inimeses imet" raames oli loodud interdistsiplinaarsena (põimides 

omavahel haridus, kultuur ja sotsiaal valdkonnad), haarates erinevaid inimesi erinevatelt 

kunstialadelt, nii kirjanikke, nтitlejaid, lavastajaid, kunstnikke, amatööre, noori loov inimesi, kui 

ka haridusealadelt õpetajad, kooli õpilasi, tudengeid, noorsootöötajaid kui teisi. Projektist sai 

Eesti hariduse ja kultuurialase koostöö põhivedajaid – ületades barjттre, edendades mobiilsust 
kultuuri, hariduse ja noorsoosektoris, luues sidemeid Eesti erinevate kogukondade vahel ja 

julgustades hariduse, kunsti ja kultuuri tsirkulatsiooni. Kokku toimus 4 casting-kontserti,  

Noortemuusikali "Aelita 2.0" esilavastus ning hariduslikud seminarid (6 tükki), projekti lõpuks 
valmis õppejuhend õpetajate ja noorsootöötajate jaoks ning toimus ka tunnustamis üritus. 



 

Muusikali põhi teemad:  
- Mitmekesisus ühiskonnas 

- Vттrtused ja õigused 

- Koostöö ja osalus/ kaasatus 

- Teaduse populariseerimisele 

- Kultuuridevaheline dialoog ja keele vттrtustamine 

- Eesti Vabariigi ja noorte tulevik (hariduse ja töövaldkonnas) 
- Teineteist mõistmist 
- Võrdne kohtlemine 

- EV100 

Sihtgrupid: 14-26 aastaste noorte seas on suurenenud teadlikkus kultuuridevahelise ja 

põlvkondade vahelise dialoogist, noored saavad uued oskused ja teadmised hariduse ja kultuuri 
valdkonnas, suurendavad oma loovust ja ettevõtlikust, pakkuvad uued algatused ning lтbi selle 
tekkivad uued võrgustikud ja koostöövorme, lisaks sellele projekt panustab ka lõimumis 
protsessile ja inspireeriv noori panustama ja osaleda omavalituses tegevuses. Otsene mõju 2367 
noort, kes osalevad projekti tegevustes. 

Organisatsioonid, kellega on tehtud koostööd projekti läbiviimise käigus: 

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

Shate, MTо Dance Boб Studio, MTо Columbiana, Narva Sümfooniaorkester, Grimmi Kool, 
Tallinna оlikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut jt.  

Äripartnerid: Jõhvi Kontserdimaja, Nokia Kontserdimaja, Tallink Grupp. 

Info ja meedia toetajad: EV100 meeskond, Töötukassa, Rajaleidja, Lastekaitse Liit, Eesti 
Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste оhendust, EMSL, Postimees, Delfi, ERR 
portaalid, ETV+, Raadio 4, Kuku raadio, Terevisiooni saade ETVs, ajaleht Põhjarannik, ajakiri 

"Kodu ja pere", Lastekaitse Liidu "Mтrka Last" ajakiri, Facebook, Solariskeskus, ааа.teater.ee, 
kultuur.info, jt.   

Hariduslikud asutused: Tartu оlikooli, Tartu оlikooi Narva kolledž, Tallnina оlikool, Tallinn 
Tehnika оlikool, Euroakadeemia, Eesti koolide võrgustik. 

Toetajad: Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Tallinna Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Sillamтe 
Linnavalitsus ja Narva Linnavalitsus, SEB Heategevusfond. 

Rahastajad: EV100, Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, 

Haridus-ja teadusministeerium, Kultuurkapital ja Kodanikuühiskonna Sihtasutus. 

Püsitatud eesmärgi saavutamisega oleme väga rahule jäänud. Positiivset mõju nтitab 
projektis osalenud noorte arv ja ka see, et noored olid pтrit erinevatest piirkondades. Positiivne 

muutus, et noored said rohkem avatud, sallivad ja nтevad teine teist kui sõbrad. Noored: "Oli 

elav ja lõbus; oli sisukas ja mitmekesine". Noored mainisid oma tagasisidedes, et nad on vтga 
rahul tehtud tööga ning eriti tтnasid kogu loovmeeskonda, kaasatud eskperdid ning projekti 

toetajaid.  

PROJEKTI ELLUVIIMINE: 



 

Projekti tegevused olid jägatud viie osa vahel: 

1. Meediakampaania (Meediakajastus ja maakondlik reklaamikampaania) ja osatäitjate 
tunnustamine ehk. Laiema üldsuse kaasamiseks projekti ja ühiskondliku taseme saavutamiseks. 
(veebileht www.muusikal.sscw.ee ja reklaamkampaania).  

Meediakampaania info oli levitatud erinevate võrgutikute kaudu seal hulgas ka IVEK, EMSLi, 
ANK, Lastekaitse Liidu, Tallinna Spordi ja Noorsooameti, meie ametlike koostööpartnerite 
kaudu: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, Shate Tantsukool, teadusteater "Kolm 

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

tegevused ja pea vтljundid lтbi ametliku meedia (ajalehed, TV, Raadio ja veebiportaalid): 
Põhjarannik, Pere ja Kodu, Lastekaitse Liidu ajakiri "Mтrka Last", Ajakiri "Pere ja Kodu",  
Postimees, Delfi,  ERRi uudiste portaal, KUKU raadio, Raadio 4, ETV+ saadetes, Tallinna TV, 

www.kultuur.info, EV100 veebilehel, www.teater.ee jt. Solarise kaubanduskeskuses 

vтlisekraanides, sise raadio ning Nordea kontserdimaja ja Piletilevi veebilehel.   

2. Seminarid, tutvustavad üritused ning diskussioonid erinevates koolides ja 

noorteorganisatsioonides, mille kaudu leidsime lisaks ka lauljad, nтitlejad kui ka neid kes 
soovisid kaasa lüüa lavastamisel ja stsenaariumi kirjutamisel ning avalikus arutelus. Kokku 

korraldati 6 seminari kus võttis osa 325 inimest  koos projekti meeskonnaga. Seminari sarja 

nimeks panime "Noorte ja Eesti Vabariigi tulevik – meie 2100. aastal", ning osalejate seas olid 

nii eesti kui vene keelsed noored, ühel seminaril tegime ka erandi inimeste jaoks kelle töökeel oli 
inglise. 

Seminarid /arutelud toimusid: 

 Narvas, Tartu оlikooli Narva Kolledžis 13. Oktoober 2017   Tartus, Tartu Aleksandr Puškini kool, 29 November 2017   Tallinnas, Tallinna оlikoolis 2. Detsembril 2017   Pтrnus, Strand SPA & Conference Hotel, 15. Detsember 2017  Tallinnas, Pirita Spa Hotellis, 5. Jaanuaril 2018   Tallinnas, Euroakadeemias, 12. Veebruaril 2018. 

 

3. Muusikal " Märka inimeses imet" produktsioon  

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

Loovmeeskonna liikmed olid:  

- Hariduslik ja kultuuriline ekspert: Irina Golikova 

- Libreto ja laulutekstid: Loone Ots 

- Lavastajad: Reeda Toots ja Kaarel Orumтgi 
- Muusikajuht: Siim Aimla 

- Koreograaf: Natalja Šabartšina 

- Kunstnik: Maarja Pabunen 

- Kostüümide kuntsnik:  Liisi Vтljaots  
- Videoinstallatsioonid: Marek Soo 

- Grimm: Janika Olup 

- Heli- ja Valgusinstallatsioonid: Margus Jaago 

- Eriefektide tiimi juhendaja: Omari Loid (Teadus teater "Kolm Põrsakest") 
- Produtsent: Vassili Golikov 



 

- ning Tehniline meeskond: Event Centre meeskond, Event Enterteiment meeskond, 

Sillamтe Lо vabatahtlikud, Nordea kontserdimaja meeskond.  
- Hariduse, kultuuri ja noorsoo küsimustes kasutasime jтrtmiste ekspertide abi: Eduard 

Odinets, Maire Merioja, Kellв Grossthal, Kari Kтsper, Kristjan Tedremaa, Aarne 

Saluveer, Tiina Adamson, Kristina Kallas ja teised. 

 

оks tтhtsamaid osi muusikali ettevalmistamisel oli osalejate vтrbamine (Kontsert-Võistlused 
(tantsijate, lauljate ja nтitlejate jaoks) ehk Castingute raames Jõhvis, Tartus ja Tallinnas. 

- Casting - kontsert "Tantsutтht" 22.09.2017 Jõhvis, Jõhvi Kontserdimajas 

- Casting - kontsert "Nтitlejatтht" 30.10.2017 Tartus, Vanemuine Teater 
- Casting - kontsert "Muusikatтht" 4.11.2017 Tallinnas, Lindakivi kultuurikeskuses 

- Lisa casting Georg Otsa Muusikakoolis Novembris (5.11, 11.11.2017) 

Kokku castingutes võttis osa 435 inimest.  

5. Õppejuhend õpetajatele, noorsootöötajatele ning huvitundjatele noorte osalemisest, 
mitmekesisusest, dialoogist kodanikuühiskonnas ja koostööst. (eesti ja vene keeles). Valmis 

õpetajate ja noorte koostöös, seminaride ja koostöökohtumiste ja toimetajate koosoleku raames. 

4. novembrist 2017 kuni veebruar 2018 projektimeeskond koos kaasatud noortega, ekspertidega 

ja asutustega (organisatsioonidega) tegid тra suure töö õppejuhendi ettevalmistamiseks. 
Õppejuhendit esitleti ametlikult esilavastusel ning tehti kтttesaadavaks PDFi ja ühe 
trükiversiooni kujul Tallinnas. Kõik materjalid toimetatakse, tõlgitakse ja avaldatakse eesti ja 

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

kokku kaasatud 54 inimest (eksperdid, sisulised panustajad, tehniline meeskond ning toimetuse 

juhtkond). 

 

6. „Aelita 2.0“ muusikali pealavastus toimus 22. Veebruaril 2018 kell 18.00 Tallinnas 

Nodea Kontsedimajas, Tallinnas, mis oli pühendatud ka EV 100.  Detsemberist 2017 kuni 

veebruar 2018 toimusid proovid (Jõhvis, Tartus ja Tallinnas) nende hulgas ka kaks peaproovi 
04.02.2018 ja 21.02.2018, igast peaproovist võttis osa üle 136 inimese (lauljad, tantsijad, 

näitlejad, muusikud ja muu muusikali personal) Kokku toimus 16 proovi pтeva. Otseülekande 

videot saab vaadata siin: http://muusikal.sscw.ee/video/ . Lavastuse tagasiside nii pealtvaatajatelt 

kui ka kutsutud külalistelt (suursaadikud, ministeeriumi esindajad, erinevate haridusliku, sotsiaal 

ja kultuuri asutustel) oli vтga positiivne.  

Projekti koduleheküljel www.muusikal.sscw.ee arhiveeriti stsenaarium ja muusika ning video 

materjalid eesti ja vene keeles autoritasust vabalt allalaadimiseks.  

Projekti mõõdetavad tulemused: 

 Korraldatud infokampaania riiklikul kui ka kohalikul tasandil.  Projekti lõpus on jтtkusuutlikult töötamas muusikali veebileht, kust saab saada infot: 

allalaadida muusikat, libreto ning tutvuda kogu projektiga, s.h. vaadata muusikali ametlik 

video salvestus.  SLо võimekus on tugevdatud ja koostöövõrgustik  veelgi laiem ja mitmekesisem.  Osalejad on saanud uusi teadmisi ja oskusi kultuuridevahelisest haridusest, 

mitmekesisusest, lõimumisest ning erinevate huvigruppide kogemusest, mida saavad 

kasutada oma igapтevatöös võta arvesse õpitud ja kogetud. Osalejad said inspiratsiooni 
teaduse populariseerimisel ning edasi õppimisel.  Osalejate vahel on tekkinud algatusi, uusi koostöö kontakte ning võrgustike. 

http://muusikal.sscw.ee/video/
file:///C:/Users/hp/Desktop/%20www.muusikal.sscw.ee


 

 

Projekti praktilised väljundid:  

 Projektist võttis otseselt osa 2367 (1086 inimest ning üle 850 pealtvaatajat + 431 noorte 

oskuste pтeval osalejad ning 25 koostööpartnerid erinevatest organsiatsioonidest 

(teaduse, hariduse, kultuuri, sotsiaal ning noorsootöö valdkonndadest).  Meedia ja sotsiaalmeedia kampaania "Mтrka inimeses imet", mille kaudu jõusime üle 50 
000 inimesteni  6 Seminari ja diskussiooni kodanikuhariduse/noorte küsimuste üle (hariduse, kultuuri 
valdkondadest), mille tulemusi kasutati lõpliku lavastuse stsenaariumis kus osales 325 

inimest  Muusikali "Aelita 2.0" 1 peaproov ja esilavastus 21-22.02.2018a. (136 inimest )  Tunnustamis üritus, et tтnada projekti osalejad ja toetajad ning partnerid. ning avalik 

arutelu koos osatтitjatega ja huvitundjatega enne ja peale esilavastust, et kinnistada 
projekti ideid. (136 inimest )  Projekti materjalid s.h. muusikali libreto on tõlgitud kolme keelte eesti, vene ja inglise  Projekti raames on loodud Aelita 2.0 noorte võrgustik ja facebooki grupp (kuhu kuuluvad 
nii projektis osavõtnud noored kui ka muusikali osatтitjad s.h. ka professionalid)  Trükkitud muusikali kava eesti keeles 500 tk ja lendlehed 500tk ning 400 postrid eesti ja 

vene keeles.  Projekti oluline vтljund on ka uhkus ühtse Eesti pтrimuse üle, Eesti kui ühtse kogukonna 
tunde edastamine meedia ja etenduste ning diskussioonide kaudu. 

3. KOOSTÖÖ – KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL 

Valdkonna üldiseks eesmтrgiks on edendada nii erialast kui organisatsioonilist koostööd nii 
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, et tagada organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua 

vajalikke sidemeid kтimasolevate projektide lтbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks.  
Koostöö põhitegevussuunad on jтrgnevad: 
- Valitsusinstitutsioonid kohalikul ja riiklikul tasandil nagu Sotsiaalministeerium, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Siseministeerium, Kultuuriminsiteerium, Tapa Linnavalitsus, Lüganusee 
Vallavalitsus, Kiviõli linnavalitsus, Sillamтe Linnavalitsus, Narva Linnavalitus, Jõhvi 
Vallavalitsus, Kohtla-Jтrve Linnavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja mitmed teised. 

- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Eesti 

Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit ja mitmed teised 

- Haridusasutused üle Eesti - Kiviõli Vene kool, Kohtla-Jтrve Maleva Põhikool, Jõhvi 
Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Tallinna Lasnamтe Linnamтe Vene Lütseum, Tallinna Ehge 

Gümnaasum, Tallinna Kesklinna Vene Gumnaasium ja paljud teised. 

- иriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel, Reklaamikink, Jõhvi 
Kontserdimaja, Rockstar Oо ja mitmed teised. 
- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused. 
- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med - 

vabaühendused Vahemereriikidest, koostööpartnerid laste ja noortevabaühendused Euroopa 

Liidu piirkondest, Põhjamaade koostöö jt.) 

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik www.ivkv.ee 

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi üks peamisi eesmärke lisaks üldeesmärkidele 
oli ka Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku jätkuv areng. Ida-Virumaa 

Kodanikuühiskonna võrgustik toob kokku kodanikuühendusi, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks 
on Ida-Virumaa. Nende seas on nii vabaühendusi, sihtasutusi, asumiseltse kui ka valdkondlike 

http://www.ivkv.ee/


 

organisatsioone. Võrgustik on loodud 2015. aasta veebruaris ning esialgu koordineerib selle 
tegevust Sillamтe Lastekaitse оhing. 

2017 aastal jütkati koostöö arendamist võrgustiku liikmetega. Eesmärgiks on viia Ida-

Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku tegevus uuele tasandile läbi võrgustiku liikmete 
võimestamise (koolitamine) ja võimekuse tõstmise ning võrgustiku tegevuse 

eesmärgistamise ja arengu soodustamise (ka läbi ühise projektitegevuse näiteks 
kaaskorraldades Virumaa perede suvekooli). 

Parallelselt projekti tegevustele on toimunud iga kvartal Võrgustiku koosolekud, mida juhtis 

Sillamтe Lastekaitse оhing.  

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 jтrgselt on Sillamтe Lastekaitse оhing valitud üheks üheksast 
kodanikuühenduste esindajaks EKAKi ühiskomisjoni ning ka sinna juurde loodud vabatahtliku 
tegevuse ja avalike teenuste delegeerimise töörühma. Komisjoni koosseisul puudub ajaline 
piirang. 2017 aastal on toimunud EKAKi koosolekud, mille raames SLо on seisnud 
venekeelsete vabaühenduste huvide eest, osalenud kodanikuühiskonna uue arengustrateegia 
valmimisprotsessis ja muudes EKAKi komisjoni küsimustes. оhiskomisjon koosolekud toimusid 
Siseministeeriumis 17.02, 05.05, 26.06.2017 

 

Seminar „Laste kehalise karistamise ennetamine ja tulemuslik võrgustikutöö“  

Sillamäe Lastekaitse Ühing panustas kaaskorraldajana 16.novembril Narva Kolledži 
suures saalis seminari „Laste kehalise karistamise ennetamine ja tulemuslik 
võrgustikutöö“, mida korraldas Sotsiaalministeerium. 

Alates 2016.aasta 1. jaanuarist on Lastekaitseseadusega keelatud igasugune vтgivald lapse vastu, 
sealhulgas kehaline karistamine. Seminari eesmтrgiks oli kirjeldada head võrgustikutööd 
kehalise karistamise vähendamiseks ning lastekaitse võrgustikutöö võimalusi Ida-ja Lääne-

Virumaal. Osalesid ka vтliskülalised Lттnemeremaade Nõukogu riskilaste töörühmast ning 
organisatsioonist The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, kes jagavad 

meiega oma rahvusvahelisi teadmisi. Seminari korraldajatele olid koostööpartneriteks lisaks 

Sillamтe Lastekaitse оhingule ka Sotsiaalkindlustusamet, SOS Lasteküla ja Tartu оlikooli 
Narva Kolledž. 

RAHVUSVAHELINE TASAND  

Sillamтe Lastekaitse оhingu esindajad on aasta jooksul osalenud erinevates rahvusvahelistes 
üritustes, konverentsides ja töökohtumistes, millest suurimad ja olulisimad olid jтrgnevad: 

EUROMED: Haridus ilma piirideta 

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/kodanikuuhiskond/eesti-kodanikuuhiskonna-arengu-kontseptsioon
http://euromed.sscw.ee/projektist/?lang=et


 

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

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

Projekt lõppes Rahvusvahelise suurkonverentsiga Tallinnas 9. juunil 2017, mis kaasas 

Anna Lindh Foundationi juhtkonda, eksperte, esindajaid Euroopa Komisjonist, Euroopa 

Nõukogust, Anna Lindh Founationist, Eesti erinevatest asutustes s.h. ka ministeeriumistest ja 
vabaühendustest ning saatkondadest ja mujalt.  

Projekti eesmärk oli julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust 

Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada 
usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride 

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

Spetsiifilised eesmärgid: 
 Edendada kultuuridevahelist haridust kasutades Anna Lindh Foundationi poolt vтlja 

töötatud kтsiraamatut inglise keelse pealkirjaga “Euro Mediterranean Handbook on 
Intercultural Citiгenship Education“ erinevates projekti üritustes. 

 Julgustada loovust kui vahendit kтsitleda 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) jтrgmistest partner riikidest: 
Eesti, Lтti, Rootsi, Suurbritannia, Itaalia, Morokko, Algeeria, Tuneesia ja Egiptus. Kaasatud 

eelkõige noored kellel oli juba kogemusi hariduses, noorsootöös ja loovates lтhenemistes. 

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 vттrtustele ja 
tulevikuvisioonidele. Noored mõlemast regioonist on need kellel on leidlikkust ja 
innovatsioonipüüdlusi, et viia seda ellu jтtkusuutlikult.  

Projekti tulemused: Noored osalejad eri riikidest on saanud teadmisi ja praktikat 

kultuuridevahelisest haridusest, mis toetab osalejaid nende püüdlustes rakendada oma õigusi ja 
vastutust ühiskonnas, suurendab nende kogukonda kuuluvustunnet, nii kohalikul kui globaalsel 
tasandil, ja aitab olla mõistvam eri maailmavaadete kommete jms suhtes. Kolme loovkohtumise 

kaudu osalejad on saanud uusi ideid ja vahendeid, mis aitavad kasutada loovust sotsiaalsete 

probleemide lahendamisel ja on vтlja töötanud võimalusi neid edasi arendada. Jтtkusuutliku 
lahendusena on vтlja töötatud uus loov kultuuridevahelise hariduse kтsiraamat 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). 

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

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

http://www.euromed.sscw.ee/


 

Foundationi loodud kultuuridevahelise suhtlemise kтsiraamatul „Intercultural Citizenship 

Education Handbook“.   III Loovkohtumine , 7-10.04.17, Sousse, Tuneesias  - kust võtsid osa projekti partnerite 
esindajad (noored, eksperdid). Koosolekul lõpetati kтsiraamatu loomisega ning arutleti ka 
veebiressursi küsimusi.  Käsiraamatu peatoimetajate ning veebiressursi administraatorite kohtumine ja 

eelhindamise koosolek - 28.04-01.05.17, Alexandria, Egypt - Kõik materjalid ja 
metodoloogia toimetati ja kinnitati lõplikult, vajalikud parandused viidi sisse ning tehti 

lõplikud otsused kтsiraamatu disainimiseks ning veebiresursi viimase toimetamiseks. 
Kõik materjalid laaditi projekti veebilehele.   Rahvusvaheline konverents ja hindamiskoosolek - 8-11 Juuni 2017 Tallinnas, Eestis 
(konverentsiga saab tutvuda eraldi teise projekti raames mida rahastasid Anna Lindh 

Foundation, KоSK, Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium ning 

aitasid kaaskorraldada mitmed partnerid nende hulgas ka Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna 
keskus).   Lõplik pressikonverents Sillamäel 27. juulil 2017  

 

Projekti väljundid: 

Kokku osales projektis 273 inimest 10 partnerriigist, nendest 172 sihtgrupi liiget koolitatud 3 

loovkohtumise ja toimetajate koosolekute raames. Toimunud on rahvusvaheline konverents 

projekti mõju tagamiseks. Kтsiraamat ja elektroonne veebiressurss loodud ja kтtte saadav 
inglise, prantsuse ja araabia keeltes, külastajate arv tтnaseks 113477 isikut. Koostöövõrgustik 
Põhja ja Lõuna vahel (Euro-Arabian Educational Network) on loodud kuhu kuuluvad liikmed 

10st riigist. 

Rahvusvaheline konverents: EuroMed: Education without Borders. 

Projekti "EuroMed: Education without Borders" raames toimunud rahvusvahelisest konverentsist 

kujunes loomisprotsessi kтigus eraldi projekt, mis küll vastas igati sama projekti eesmтrkidele ja 
kaasas sama sihtgruppi kui projekt mille raames ta toimus, aga üritas saavutada veel suuremat 
mõju ja haardeulatust kui algse projekti raames planeeritud, kaasates ka tтiendavaid vahendeid.  

 

Konverents sisaldas: 

– Kolm peakõnet kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi ning kultuuridevahelise 
kodanikuhariduse ekspertide poolt. Eesmтrgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele 
(konverents on avatud ka vтljaspoolt projekti tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust. 
– Kahte Euro-Vahemere ülest dialoogi sessiooni. оks kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi 
teemal, teine kodakondsuse ja inimõiguste teemal. Tegemist oli paneeldiskussioonidega kust 

võtavad osa vтga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe 

vajadust ja vттrtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et tтita ühiseid eesmтrke. 
– Praktilised töögrupid. Projektil on kaks peamist vтljundit EUROMED: Education Without 
Borders kтsiraamat ja veebiressurss. Töögrupid on jagatud eri spetsiifiliste teemade vahel, aga 
on lõppkokkuvõttes suunatud sellele kuidas siit punktist edasi minna. Kuidas rakendada projekti 
tulemusi praktikas ja eri tingimuste korral. 

 

Konverentsi esinejad ja eksperdid: 

Konverentsi ettevalmistamist ja lтbi viimist toetasid jтrgmised koostöö partnerid/eksperdid 
jтrgmistest asutustest:  Paavo Palk (Euroopa Komisjoni Eesti Esindus), Marju Lauristin, 

(Euroopa Parlamendi saadik, Tartu оlikooli), Piret Hartman (Kultuuriministeerium), Irene 

Käosaar (Haridus ja Teadusministeerium), Liis Tamman (Tallinna Spordi ja Noorsooamet), 

http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/education_handbook_pages_2_-_3_-_2017.pdf
http://www.annalindhfoundation.org/sites/annalindh.org/files/documents/page/education_handbook_pages_2_-_3_-_2017.pdf


 

Agu Laius ja Evelyn Valtin (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Kari Käsper (SA Eesti 

Inimõiguste Keskus), Kristi Ockba (MTо MONDO), Heidi Paabort (Eesti Avatud 

Noortekeskuste оhendus) lisaks nendele konvernetsil sisuliselt töögruppide raames panustasid 
Maire Merioja (SA Innove),  Marianna Makarova (Integratsiooni SA) ning vтlis eksperdid 
Miguel Silva (Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus), Suursaadik Hatem Attalah,  (Anna 

Lindh Foundation), Mahmoud Ezzat (Bibliotheca Alexandrina, Egiptus), Marwa Mahmoud 

(Mondinsieme Foundation, Itaalia), Anis Boufrikha (We love Sousse, kodanikuühenduste 
võrgusti Tuneesias) ja Susanne Kallanvaara (Munkebтcksgвmnasiet). 
 

Konvernetsil võtsid osa inimesed ka teistest riikidest: Leedust, Hiinast, Pranstusmaalt, Soomest, 
Lтtist jne. Tore oli nтha, et konverentsile tulid inimesed mitte ainult Tallinnast, vaid ka muudest 

piirdkondadest nt Viljandist, Tartust, Narvast. 

 

Konverentsi tulemused 

Konverentsi raames noored ja spetsialistid eri riikidest said teadmisi ja praktikat 

kultuuridevahelisest haridusest (arutlesid kriitlised teemade üle mida nii Euroopas kui ka Araabia 

riikides arutletakse), mis toetab osalejaid nende püüdlustes rakendada oma õigusi ja vastutust 
ühiskonnas, suurendab nende kogukonda kuuluvustunnet, nii kohalikul kui globaalsel tasandil, ja 
aitab olla mõistvam eri maailmavaadete kommete jms suhtes.. 
 

Projekti raames: 

- Osalejad said kohtuda ja oma arvamust avaldada koos otsustuste tegijatega ning 

huvigruppide esindajatega. Kтsitleti nii olemas olevad vтljakutseid ja toimuvaid arenguid 

kultuuridevahelisest haridusest kui ka hariduse rolli Euroopa Liidu ja Vahemere regiooni 

julgeoleku tagamisel.  

- Osalejad said uusi teadmisi ja oskusi kultuuridevahelisest haridusest ning teiste riikide 

kogemusest, mida saavad kasutada oma igapтevatöös. 
- Osalejate vahel on algatusi, uusi koostöö kontakte ning võrgustike (Eesti- Eesti, Eesti - 

vтlismaa partnerid) 

- Edendatud on teadlikkust kultuuridevahelise hariduse teemast (ja lтbi see julgeoleku 
tтhtsusest) ja praktilistest õppe- ja töö vahenditest nagu Anna Lindh Foundationi poolt 
vтlja töötatud kтsiraamat inglise keelse pealkirjaga “Euro Mediterranean Handbook on 

Intercultural Citiгenship Education“ ja Sillamтe Lastekaitse оhingu (koostöös 
partneritega) projekti EUROMED Education Without Borders raames vтlja töötatud 
samanimeline kтsiraamat (ja toetav veebiresurss www.euromeduc.com mis hakkab 

ühendama esmajтrjekorras 10 riigist pтrit koostööpartnereid ning mille laiendamisega 
tehakse jтtkuvat tööd). 

- On tugevdatud Euroopa Liidu ja Vahemere (s.h. Lтhis-Ida) regioonide vahelist 

haridusalast ja kultuuri koostööd ja organisatsioonide vahelist koostöövõrgustikku 
(koostöövõrgustik, millele pandi alus Sillamтe Lastekaitse оhingu eelmise projekti 
raames on suurenenud ja koostööpunktid on tihenenud) ning teadlikkust toimuvast 

poliitikast.  

 

Konverentsilt võttis osa 101 inimest (nende hulgas 28 välismaalt) ning 70 organsiatsiooni  

Konverntsi jтrgsel pтeval 20 noort/eksperti osalesid koostöökoosolekul, et ühiselt arutada 

jтtkuvat koostöö plaanid ja tegevused.  
 

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

4. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE 
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Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamiseks, mida saaks kasutada 

organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks, osales Sillamтe Lastekaitse оhing erinevatel koolitustel 
nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.  

1. Sillamтe Lastekaitse оhing osales jтrgnevatel koolitustel ja konverentsidel:   Tallinna noorsootöö arengukava koostamise seminar 5.01.2017 Euroopa Hotellis  "Clean World Conference" in framre of Lets do it World Campain 27.01.2017 Tallinnas 

27.01.2017   Euro-Mediterranean Living Libraries koolitus programm 19-25.01.2017 Tallinnas  Ida-Virumaa sotsiaal koostööpartnerite ühiskoosolek 1.02.2017 Jõhvis, Sotsiaalkindlustus 
ametis  KUSKi Koostöövõrgustike lõpuseminar 21.03.2018, Tallinna Arhitektuurikeskuses  KоSKi infopтev, Tallinnas 24.03.2017 Euroopa Hotellis  Lastekaitse Liit üldkogu 23.04.2017 Tallinnas  Foorum „Vттrtusdilemmad noorsootöös" 05.05.2017 Tallinnas  Rahvusvaheline konverents "Kvaliteetne haridus = kestlik maailm?" 05.05.2017  

Telliskivi Loomelinnakus  Vabaühenduste Liit EMSLi korraldatud IX kaasamise kevadkool "Koostöövormid 
valdades ja linnades". 10.05.2017  Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kvaliteedi "Vтlishindajate koolitus"  10.05.2017 
Tallinnas  Kultuuriministeeriumi vene keelse kodanikuühiskonna aktiviseerimise juhtivtöögruppi 
kohtumine 22.05.2017 Kultuuriminsiteeriumis   EMSLi оldkoosolek 26.05.2017, Tallinnas  Official high level discussion “Todaв’s children – Latvia’s neбt centenarв" 29.05.2017, 
Riga Lossis  Kohtumine Eesti kultuuriministriga Indrek Saarega "Eesti ja Vahemereriikide vaheline 

kultuuriline koostöö". Esindatud, Kultuuriministeerium, Anna Lindh Foundation, 

kutsutud erinevad organisatsioonid 10 riikidest ning Dmitri Dmitrijev, Riigikogu liige ja 

Sillamтe Lastekaitse оhing -09.06.2017 Tallinnas   Koosoleks ja arutelu " Sotsiaalhoolekande seaduse muutmisest" Sotsiaalkindlustusamet, 

Ida-Viru Lastekaitse оksus 14.06.2017, Jõhvis  Töökohtumine Piret Hartmaniga Kultuuriministeerimi asekantsler 24.08.2017 
Kultuuriministeeriumis  Kohtumine Sotsiaalkindlustusamet, Lastekaitse оksus (Kasvame koos seminaride sarja 

raames) 01.09.2017, Jõhvis   EuroMed Education Conference  9-10 October 2017, Piran, Slovenia  Rahvusvaheline koostöökohtumine SSCW ja PCI  18-23.10.2017 Londonis  "EaP Civil Society Conference 2017 - 9th Annual Assembly of the EaP Civil Society 

Forum" meeting, 25-27 October 2017, Tallinn, Estonia.  17th Informal ASEM Seminar on Human Rights: “Human Rights and Children”, 7-9 

November 2017, Sofia, Bulgaria  Rahvusvaheline konverents “Kogukonnagarantii” 09.11.2017, Tartus  "Forum on State of Civil Society and Civic Space in Europe" 16.11.2017, Tallinnas  Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ on keskmes lapse heaolu hindamine" 23.11.2017, 
Tallinna оlikoolis    Lastekaitse Liidu aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“  

24.11.2017 Tallinnas.   KоSKi Rahvusvahelise koostöö konverentsil 7.-8.12.2017 Tallinnas  Tallinna noorsootöö tunnustuskonkursi "Suured teod 2017" pidulikul auhinnagala 

13.12.2017  

https://www.letsdoitworld.org/about/overview/clean-world-conference/
https://www.letsdoitworld.org/about/overview/clean-world-conference/
http://www.trajectorya.ee/day-6-the-last-one-at-the-capacity-building-euro-mediterranean-living-libraries/
https://www.lastekaitseliit.ee/2017/04/mtu-lastekaitse-liit-uldkogu-toimub-puhapaeval-23-aprillil/
http://mitteformaalne.ee/kalender/registreeru-foorumile-vaartusdilemmad-noorsootoos/
https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2017/04/kvaliteetne-haridus-kava3.pdf
https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2017/04/kvaliteetne-haridus-kava3.pdf
http://heakodanik.ee/kevadkool/?utm_source=Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri&utm_campaign=3f6e85bf07-Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri+16%2F2017&utm_medium=email&utm_term=0_cd8d072a81-3f6e85bf07-240697245
http://heakodanik.ee/kevadkool/?utm_source=Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri&utm_campaign=3f6e85bf07-Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri+16%2F2017&utm_medium=email&utm_term=0_cd8d072a81-3f6e85bf07-240697245
https://drive.google.com/file/d/0B243xpST7XxkX2t2QjZZOFFRcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B243xpST7XxkX2t2QjZZOFFRcGM/view
http://eap-csf.eu/annual-assembly-eap-csc-2017/
http://eap-csf.eu/annual-assembly-eap-csc-2017/
http://www.asef.org/projects/themes/governance/4145-17th-informal-asem-seminar-on-human-rights
http://www.asef.org/projects/themes/governance/4145-17th-informal-asem-seminar-on-human-rights
https://ank.ee/projektid/rahvusvaheline-konverents-kogukonnagarantii/
https://heakodanik.ee/forum-state-civil-society-civic-space-europe/
https://www.lastekaitseliit.ee/2017/11/tana-toimub-ix-tasuta-seminar-sarjast-samal-poolel-lapse-poolel/
https://www.lastekaitseliit.ee/2017/11/tana-toimub-ix-tasuta-seminar-sarjast-samal-poolel-lapse-poolel/
https://kysk.ee/osale-rahvusvahelise-koostoo-konverentsil-7-8-detsembril-tallinnas
https://www.tallinn.ee/est/Suured-teod
https://www.tallinn.ee/est/Suured-teod


 

 16th ALF Heads of Network Meeting 12-15.12.2017 in Tallinn  "Euromed Award" Eesti Filmi muuseumis,  14.12.2017, Tallinnas.  Sotsiaalministeeriumi tтnuüritus 21.12.2017 Tallinnas 

2. Projekti meeskond on ka igakuuliselt kirjutanud projekte kohalikesse ja 

rahvusvahelistesse taotlusprogrammidesse ja toetanud ning andnud partnerite esitatud 

projektidele kaaskirju partnerina ning vajadusel avaldanud toetust nende esitamisele erinevatesse 

taotlusprogrammidesse nagu Hasartmтngumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 
KOP programm, Briti Suursaatkond, Eesti Töötukassa, Innove Rajaleidja Keskus, 
Sotsiaalkindlustusamet, Jõhvi Vallavalitsus, Integratsiooni Sihtasutus, KULKA, 
Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Vтlisministeerim, 
Siseministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Komisjoni rahastus programmid, 

Euroopa Nõukogu, Sаedish Institute, Anna Lindh Foundation, Asia-Europe Foundation, 

Põhjamaade Nõukogu ja mitmed teised.  

Sillamтe Lastekaitse оhingu peamised rahastajad 2017 a. aastal olid: Anna Lindh Foundation, 

Hasartmтngumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium,  Kultuuriministeerium, Haridus ja 

Teadusministeerium, Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Integratsiooni 
Sihtasutus, Dmitri Dmitrijev ja Tallink Grupp ning kindlasti ka palju annetajad ja toetajad. 

3. SSCW laste ja noorte abifond 

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

arendamises.  

MTо Sillamтe Lastekatise оhingu laste ja noorteabi fondi stipendiume jagatakse kaks korda 

aastas, mтrtsi- ja septembrikuus fondi komisjoni otsusega. Rohkem informatsiooni on lehel: 

www.foundation.sscw.ee. Fondi stipendiumite eesmтrgiks on toetada lapsi ja tugevdada nende 

võimet haridusprobleeme lahendada, soetada spordivarustust, reisida, osaleda erinevates 
võistlustes ning uute oskuste õppimises. 

Sihtgrupp on andekad lapsed lasterikastest või ilma toitjata jттnud või üksikvanemaga 
peredest vanuses alla 19. aasta. Sillamтe Lastekaitse оhingu Fondi stipendiumi taotlejalt 
eeldatakse mтrkimisvттrseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal 
(spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmтrgiks on toetada last ja noort 

ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Aastast 2016 on ühe stipendiumi 
suurus kuni 250 eurot, kui komisjon ning fondi juhatus on teinud eri otsuseid (stipendiumi 

suuruse kui ka taotleja vanuse suhtes). 

Stipendium on personaalne ning see on ette nтhtud: 
- osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistluste osalemiseksl; 
- huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks ja õpevahendite soetamiseks. 
- igakuiseks isemajandamiseks 

Sillamäe Lastekaitse Ühing jagas kokku 11 stipendiumit 2017 aastal summas 1510 eur.  

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

Uudised stipendiumite üleandmisest: 

http://www.sscw.ee/index.php?id=14095
file:///C:/Users/hp/Desktop/%20www.foundation.sscw.ee
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 Sillamтe Lо Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia 19.05.17 kell 16.00 

Tallinnas 

 Sillamтe Lо Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia 22.09.17 kell 16.00 

Jõhvi Kontserdimajas 

4. Teavitustegevus 

2017 aastal organisatsiooni pealehe www.sscw.ee kõrvale on arendatud ja toetanud endiselt ka 
teisi projektispetsiifilisi lehekülgi. Jтtkuvalt teavitab SLо oma venekeelse lugejad mis toimub 
Eesti kodanikuühiskonnas. Individuaalsete projektide raames on koostatud trükiseid ja erinevaid 

info- ja õppematerjale. 

Kogu nimekiri 2017 aasta vтljunditest on jтrgnev: 
 

Infokampaania projektide raames (sotsiaal, hariduse, kultuuri ning vabatahtliku teemal). 

 

Infovoldikud ja trükised projektidest 

 Kogumik "Perekasvatus koos lastega" 

 Projekti "Co-management 2017 Virumaa - peale haldusreformi" infovoldik ja 

õppematerjalid (eesti ja vene keeles) 

 Projekti "Kasvame koos - Virumaal 2017" ning suvekooli materjalid 

 Sooline Võimestamine noorteprogrammi õppematerjalid 

 Euromed "Haridus ilma piirideta" kтsiraamat (inglise, prantsuse ja araabia keeles) 

 Muusikali "Mтrka inimeses imet" ehk "Aelita 2.0" loov ja õppematerjalid ning 
kтsiraamat. 

 Ja muud materjalid. 

Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused) 

Foorumite veebileht koos kõikide foorumeid puudutavate 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 veebiressurss 

https://www.euromeduc.com/. Veebilehed on nii eesti, inglise, vene keeles lisaks neile 

rahvusvahelise projekti raames ka araabia ja prantsuse keeles. Erileht oli tehtud ka aasta kõige 
suurema projekti "Mтrka inimeses imet" jaoks: www.muusikal.sscw.ee kus on leitav kõik 
loovad, haridusega seotud ja muud materjalid.  

Jтtkuvalt toimetakse infot ka laste ja noorte abifondi veebilehel www.foundation.sscw.ee  

Tunnustus üritused 

 Traditsiooniline tunnustus üritus "Laste Sõber 2016" 2. juunil 2017. 

 Traditsiooniline tunnustus üritus "Ida-Virumaa Aasta 2017 vabaühendus", "Noor 
sтdemeke" tтnud meie partneritele Tallink Grupp ja Dmitri Dmitrijev, Riigikogu liige  -  
24. novembril 2017. 

Selle aasta projektide raames on selle aasta tegevuste meediakajastus jтtkuvalt laiapõhjaline ja 
toimunud endiselt nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja hõlmanud nii traditsioonilist 
meediat lтbi trükivтljaannete, raadio ja televisiooni kui veebilehekülgi ja internetivтljaandeid 
erinevate internetivтljaannete. Kajastus on toimunud eesti, vene ja inglise keeles. Eriti suurel 

http://www.sscw.ee/index.php?id=14253
http://www.sscw.ee/index.php?id=14253
http://www.sscw.ee/index.php?id=14623
http://www.sscw.ee/index.php?id=14623
http://www.sscw.ee/
http://foorum.sscw.ee/
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http://euromed.sscw.ee/
https://www.euromeduc.com/
www.muusikal.sscw.ee%20
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mттral sai kajastust II Virumaa Suvekool 2017 - Kasvame koos Toilas, V Ida-Virumaa 

Noorfoorumi ja ning suur rahvusvaheline aastane projekt "Euromed: Haridus ilma piirideta" 

10 riigi koostöös ja noortemuusikali "Aelita 2.0 ehk mтrka inimeses imet" esilavastuse jaoks 
ettevalmistamistuste tegemine 2018 a. 

 

http://euromed.sscw.ee/projektist/?lang=et
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 21 145 27 537

Nõuded ja ettemaksed 2 147 1 247

Varud 4 595 4 544

Kokku käibevarad 27 887 33 328

Põhivarad   

Nõuded ja ettemaksed 2 001 1 803

Materiaalsed põhivarad 1 713 2 099

Kokku põhivarad 3 714 3 902

Kokku varad 31 601 37 230

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 945 1 124

Kokku lühiajalised kohustised 945 1 124

Pikaajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 1 055 0

Kokku pikaajalised kohustised 1 055 0

Kokku kohustised 2 000 1 124

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 36 106 15 467

Aruandeaasta tulem -6 505 20 639

Kokku netovara 29 601 36 106

Kokku kohustised ja netovara 31 601 37 230
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 350 340

Annetused ja toetused 77 334 74 255

Tulu ettevõtlusest 14 492 5 885

Muud tulud 4 865 470

Kokku tulud 97 041 80 950

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -84 980 -44 415

Jagatud annetused ja toetused -1 510 -1 380

Mitmesugused tegevuskulud -3 883 -5 058

Tööjõukulud -12 674 -8 687

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -386 -699

Muud kulud -114 -72

Kokku kulud -103 547 -60 311

Põhitegevuse tulem -6 506 20 639

Intressitulud 1 0

Aruandeaasta tulem -6 505 20 639
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 350 340

Laekunud annetused ja toetused 77 334 74 255

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 14 492 5 885

Muud põhitegevuse tulude laekumised 4 865 470

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -1 510 -1 380

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -89 249 -50 244

Väljamaksed töötajatele -12 674 -8 687

Kokku rahavood põhitegevusest -6 392 20 639

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -699

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -699

Kokku rahavood -6 392 19 940

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 27 537 7 597

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 392 19 940

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 21 145 27 537
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 15 467 15 467

Aruandeaasta tulem 20 639 20 639

31.12.2016 36 106 36 106

Aruandeaasta tulem -6 505 -6 505

31.12.2017 29 601 29 601
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea

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

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

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelmiste perioodide võrdlusandmed on viidud vastavusse uue käsitlusega. Aruandes

esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad 2016a. majandusaasta andmetega. 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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Kontol 21 145 27 537

Kokku raha 21 145 27 537

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 350 340

Kokku liikmetelt saadud tasud 350 340

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 77 334 74 255

Kokku annetused ja toetused 77 334 74 255

Erinevad fondid (kohalikud ja rahvusvahelised) 71 719 70 042

Eraisikud ja äriettevõtted 5 615 4 213

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Kokku annetused ja toetused 77 334 74 255

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 9 352 6 102

Sotsiaalmaksud 1 930 1 675

Pensionikulu 112 68

Tulumaks 1 280 842

Kokku tööjõukulud 12 674 8 687

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
12 674 8 687

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 150 147



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2018

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING (registrikood: 80045175) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

IRINA GOLIKOVA Juhatuse liige 17.06.2018

Resolutsioon: Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

ALSU HAMIDULINA Juhatuse liige 17.06.2018

Resolutsioon: Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 3972226

Faks +372 6250059

Mobiiltelefon +372 55602993

E-posti aadress info@sscw.ee

Veebilehe aadress www.sscw.ee


