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Tegevusaruanne

Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine

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

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

Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse
organisatsioonina EKAKi ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste
organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti
(liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja
sotsiaalkomisjoni (ECOSOC) juures (alatest 2014) ja oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua
liikmena, alatest märtsist 2018 a. Euroopa (AMATEO) kultuurivõrgustiku liikmena ning alatest
oktoobrist 2018 a. Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) täisliikmena.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse üldpõhimõtted

Sillamäe Lastekaitse Ühing:

• väärtustab iga last

• lähtub lapse ja noorte huvidest

• väärtustab lapse parima kasvukeskkonnana perekonda

• toetab oma tegevusega lapse ja noorte osalust

• on avatud uutele ideedele

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse põhisuunad

Organisatsioon

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

Valdkond

Sillamäe Lastekaitse Ühing jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. Juhib
tähelepanu lapse õiguste rikkumistele, teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub välja ja
viib ellu uusi algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks.

Ühiskond

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

Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on

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

1. liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega

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

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

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

b. avalikkusele suunatud selgitustöö;

c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine.

3. lapse ja noore mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus

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

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

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

a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega;

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

5. organisatsiooni pideva arengu tagamine

a. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus ja/või
huvi on panustada lapsesõbralikuma ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste liitudega,
MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega UKst, Hispaaniast, Kreekast,
Saksamaalt, Belgiast, Hollandist, Slovakiast, Lätist, Leedust, Taanist, Soomest, Rootsist,
Vahemereriikidest (Tuneesist ja Egiptusest) ja Venemaalt. Osalemine ELi koostöövõrgustikes);

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

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on seotud ja eesmärgistatud LÕK põhimõtete järgimisega
ning artiklites sätestatuga. ÜRO lapse õiguste konventsioon lähtub põhimõttest, et lisaks
vanematele on ka ühiskonnal kohustus tagada ja igati kaasa aidata laste põhivajaduste
rahuldamisele ning pakkuda tuge lapse isiksuse, annete ja võimete arenguks. Eesti Vabariik,
ühinedes konventsiooniga võttis endale kohustuse need nõuded ellu viia. Laste olukorra kohta teabe
kogumine ning selle analüüsimine võimaldab selgunud probleemide põhjal teha ettepanekuid
lahendusteede leidmiseks.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeskonda kuulub 203 füüsilist isikut.

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

Sillamäe Lastekaitse Ühing on pidanud korralised koosoolekuid 24.01., 21.02., 27.03., 24.04.,
29.05., 12.06., 07.08., 28.08., 25.09., 30.10., 27.11., 25.12.2020. Koosolekutel käsitletud teemad on
hõlmanud peamiselt Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust aga ka Lastekaitse Liidu,
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku ja Ida-Viru sotsiaalpartnerite 2020.a.
tegevusvaldkondade ja programmide ning teiste koostööpartnerite/võrgustike tegevusega
seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat Euroopa Liidu, Vahemere ja Asia-Euroopa piirkondades,
laste vaba aja sisustamise ja huvikaitse temaatikat, lastekaitseliikumise ning noorte temaatilisi
üritusi ja koostöötegevusi, seminare ja konverentse (s,h. ka rahvusvahelisel tasemel), SSCW
programmide teemadel ja nendel osalemist, organisatsiooni tegevuste rahastamisega seonduvaid
küsimusi, EKAKi komisjoniga seonduvaid küsimusi, noorte osaluse edendamise küsimust, avalike
suhete ja äri partnerite koostöö temaatikat ning üldkogu ettevalmistusega ja läbiviimisega
seonduvaid küsimusi.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhiks on Irina Golikova ning nõukogu esimeheks on Stepan 
Bondarenko, bürootöötajate koosseisus Irina Golikova, Alsu Hamidulina, Raul Roosna, Vassili
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Golikov ja Aleksei Petrov. Valdkonna- ja projektijuhid ning praktikandid/vabatahtlikud
projektide/organisatsiooni juures olid Anna Liza Starkova, Jekaterina Zahharova, Roger Tibar,
Tatjana Raudsepp, Darja Kondrat ja teised.

Töötasude üldsumma 2019. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 9226
eurot (eelmisel aastal 11617 eurot). Töölepingu alusel on arvestatud 9226 eurot (eelmisel aastal
11617 eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 0 eurot (eelmisel aastal 0 eurot).

Kokku 2020 aastal otseselt võttis osa Sillamäe Lastekaitse Ühingu projektides, koolitustest ja
üritustes 2422 inimest, lisaks neile oli Ühingu pea veebilehe koos allehetedega www.sscw.ee
unikaalseid külastajaid kokku 403119.

AASTA TEGEVUS

Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2020 aastal jaotatud nelja erineva valdkonna vahel.

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

1. LIITUMINE LASTEKAITSE LIIDU PROGRAMMIDE JA PROJEKTIDEGA

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

Tegevused:

1. Kasvame koos 2020 „Olla koos lastega“

Projekti üldine eesmärk oli propageerida positiivset perekasvatust vanemate ja laste omavahelises
koostöös arendades ja tugevdades peremudelit ja seeläbi lapse arengut toetavat kasvukeskkonda,
teostades programmi koostöös vanemate ja lastega läbi laste/noorte oskuste arendamise ja uute
teadmiste/oskuste ning võimaluste loomise ja edasi andmise kogu perel.

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

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

oskusi.

Projekti tegevuste jooksul keskenduti laste ja nende vanemate omavahelise koostöö ja
teineteisemõistmise suurendamisele. Lisaks loovtöötubadele, suvepäevadele 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: kokku oli kaasatud 10 peret (vanemad ja lapsed) ja 60 last, aga projekti
jooksul osalejate arv oli korduvalt suurem kui plaanitud. Kaasatud olid nii pered
(vähemkindlustatud) kui lapsed lasteaiast ja koolidest lastekaitsepäeva tähistamisel. Kokku osales
otseselt 115 inimest (spetsialistid, vanemad ja nende lapsed).

Tegevuse lühikirjeldus

05.08.2020 Loominguline töötuba lastekaitse päeva auks: „Lapsepõlv“ toimus koostöös MTÜ
Ida-Virumaa Käsitöö liiduga. Muinasjutu teraapia tööst ja laiskusest. Konkurss: "Minu lemmik
meene"; ühise piduliku söögilaua valmistamine toimub lasteaiades Rukkilill ja Päikese.

http://www.sscw.ee/
http://www.sscw.ee/index.php?id=14914
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06.08.2020. Pere suvepäev toimus lastekaitse päeva tähistamine Narvas koostöös MTÜ Igale
laste oma kodu, Narva Paju kool ning Narva Keeltelutseumiga (Perepäev sisaldab nii teadlikuse
tõstmise üritused kui ka lastele erinevad ühismängud kasutades aktiivseid metodeid). Koolitus
lastevanematele tutvumine ja läbiviimine, küsimustik lastevanematele, (laps peres ja kasvatus
koolis ning peres, laste õigused ja kohustused, laste ja peredega kasvatuse aktiivsed meetodid) ning
lastele suunatud arengukava ning ühised tegevused (peremängud ja toidu valmistamine).

07.08.2020 Koolitus „Lapse kõrval elab õnn“ ja tunnustamisüritus "Laste Sõber 2020";
Tunnustamiskonkursi autasude jagamine ja Sillamäe LÜ 2020 a. sügise tegevuse ülevaade.
Tunnustamiskonkursi 2019 a. laureaatide nimekiri on leitav veebilehel:
http://www.sscw.ee/?id=14897 Lastekaitse tööga seotatud materjalide esitlemine ja „Märka Last“
ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid laste õigustest, tööseadusest jm.

Projekti tulemusena valmis väike kogumik/käsiraamat “Peremuudelid ja kasvatus“ vene keeles,
autor I.Golikova. Käsiraamat sisaldab teoreetilist ülevaadet projekti teemast, traditsioonilistest ja
kaasaegsetest peremudelitest ning kasvatamise protsessidest/väljakutsetest ning praktilisi
näpunäiteid ja erinevaid praktilisi ülesandeid vanematele kuidas läbi mängude rääkida
perekasvatusest, kodumaast lastega nende õigustest ja kohustustest ning tunda ennas vabana kuid
olla vastutustundlik. Kõik materjalid saavad olema üleval organisatsiooni kodulehel www.sscw.ee

2. Märka last keskuse töö on peatanud, kuid jätkati mõned teenused e-keskonna kaudu ja
telefoni ja muude kanalite kaudus, mida juhis Irina Golikova koos oma meeskonnaga:
• sotsiaaltöötaja vastuvõtt (vajadus e-põhine teenus);
• psühholoogi vastuvõtt (vajadus e-põhine teenus);
• tööpraktika käivitamine SLÜs töötutele inimestele koostöö Töötukassaga
• koostöö kohalike koolidega, MTÜdega erinevate projektide/programmide raames
• toetust ja abi on saanud 17 perekonda.
• koostöös Lastekaitse Liiduga on jätkunud ka lapsevanemate nõustamine advokatuuri poolt

e-kanaalite kaudu.

Kuid, juhatuse arutelul ning ressurside piiretletud arvu puhul, Sillamäe LÜ juhatus otsustas
peatada/lõpetada hetkeseisuga Märka Last keskuse teenuste pakkumist ja arendamist Sillamäel ning
tuli ettepanekuga otsida ruumid Jõhvis ning loodetavasti koostöö KOViga sujub tulevikus hasti
ning nad nõustavad kaasrahastama vajalike teenuseid ning avibajavate perede toetamist, kuna ilma
KOVI toetuseta ei ole võimalik edasi jätkusuutlik teenusi pakkuda. Organisatsiooni juhtkond tegi
ettepaneku läbi uute teenuste ja KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru kaudu suurendada enda
võimekust teenuste osutamisel.
Lastekaitse Liitu programmidest ning seotud tegevustest võttis 2020 aastal osa kokku üle 276
inimest.

2. EESMÄRGIPÕHINE PROJEKITEGEVUS

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

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

Tänaseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingul käimas järgmised programmid:
• Laste õiguste ja perearendamise programm
• Erivajadustega noortele suunatud programm
• Soolise võrdõiguslikkuse programm
• Noorte loovuse anreguprogramm
• Lõimumise programm
• Noorte osaluse ja co-managemendi programm
• Jätkusuutliku ja sotsiaalse ettevõtluse/innovatsiivsuse arengu prog ramm
• Vabatahtliku tegevuse ja kodanikuühiskonna arengu programm
• Rahvusvahelise koostöö edendamise programm

http://www.sscw.ee/?id=14897
http://www.sscw.ee/
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• Sillamäe Lastekaitse Ühingu keskuse “Märka Last” käigushoidmine ja arendamine (programm
on peatatud)

• Eritegevus: Sillamäe Lastekaitse ühingu 30 aastapäeva tähistamine (2019 a.)

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi kooskõlas ühingu tegevuste eesmärkidega.

 

TEGEVUSED:

1. ÜRO75 aastapäeva tähistamine säästvaarenguteematiliste konverentside sari ning „Global
Conversation kampaania“ kaudu 2020 aastal.

Rahvusvaheliste konverentside sarja raames toimusid regionaalsed konsultatsioonid: veebruaris
2020, Tallinnas, Eestis (Euroopa piirkond); septemberis, Soussis, Tuneesias (Aafrika ja
Vahemereriikide piirkond); ning oktoobris Londonis, UKs (Üle maailmne- vitruaalkeskonnas), mis
olid pühendatud ÜRO 75. aastapäeva tähistamisele ja tema olulisele rollile globaalses koostöös.

Esimene üritus (rahvusvaheline konverents ja kõrvalüritused) toimus Tallinnas, Eestis 20. - 23.
veebruaril 2020. Sündmus toimus ÜRO “Globaalse arutelu kampaania” raames mida korraldati
koostöös erinevate riikide partneritega. Üritus oli kaasrahastatud ja toetatud Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali, Tallinna Spordi ja Noorsooameti, Eesti Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni
Sihtasutuse, Euroopa Komisjoni, Tallink Gruppi, Konrad Adenauer Foundation, Peace Child
Internationali ja teiste rahvusvaheliste partnerite poolt.

“ÜRO 75. aastapäeva globaalne arutelu 2020″ oli rahvusvaheline kõrgetasemeline üritus, mis oli
avatud huvi tundvatele organisatsioonidele ja üksikisikutele, erinevate ülemaailmsete võrgustike
liikmetele ja huvitatud osapooltele, et mälestada ÜRO 75. aastapäeva ja arutada globaalse koostöö
rolli soovitud tuleviku ülesehitamisel. Lisaks selgitasime välja peamised takistused, millega seisab
silmitsi ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel üha digitaliseeruvas ühiskonnas, kasvavas
noorte tööpuuduses ja lõhestatud ühiskonnas. Lõpuks arutasime rohelise majanduse
(kliimamuutused) ja kultuuridevahelise dialoogi rolli ühiskondade ühildamisel nende keskkonnaga
ning lõhe parandamisest, mis selle osi lahku kisub. See sündmus ühendas praktikute,
poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide, meedia ja rahvusvaheliste rahastajate
ainulaadseid piirkondlikke võrgustikke (Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika).
Rahvusvaheline kokkutulek oli nelja päevane üritus, millele järgnes kohe pärast konverentsi
korraldatud intensiivne programm (organisatsioonidele/asutustele ja noortele) koos
kõrgetasemeliste arutelude, töötubade, koolituste, õppevisiitide, projektiettepanekute ja
arendustööga.

Ürituse peaeesmärk oli arutada ülemaailmse koostöö rolli, edendada vastastikust mõistmist
ning koostööd Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ameerika vahel läbi poliitilise dialoogi, eriti
inimõiguste küsimustes. Korraldajad soovisid aidata luua ruum avatud ja mittekonfrontatiivsele
arutelule ametlike organisatsioonide esindajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja
üksikisikute esindajate vahel. Panustada globaalse sündmuse “UN 75 – Globaalne arutelu 2020”
ettevalmistamisprotsessi, mis pidi toimuma 2020. aasta oktoobris Eestis, kui lükkati augustikuusse
2021 aastal.

Lisa eesmärgina oli suurendada osalejate teadmisi ÜRO säästva arengu eesmärkidest, inimõigustest
ja digitaalsest ühiskonnast globaliseerunud maailmas ning suurendada nende suutlikkust edendada
ÜRO säästva arengu eesmärke ja inimõiguste kaitset nende igapäevases tegevustes.

Ürituse lõpuks osalejad on saanud:
• Teadmised, kuidas saaks ÜRO säästva arengu eesmärke saavutada kohalikul ja rahvusvahelisel
tasandil ning kuidas nad saaksid anda oma panuse ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030
rakendamisse.

• Omandati teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas kasutada olemasolevaid rahvusvahelisi
ja piirkondlike inimõigusi käsitlevaid vahendeid noorsõbraliku poliitika ettevalmistamisel ja
rakendamisel.
• Omandati uued oskused ja teadmised digitaalse ühiskonna teemadel ning hea valitsemistava
kohta.

https://www.unsdg.ee/eelmised-sundmused/?lang=et
https://www.unsdg.ee/eelmised-sundmused/?lang=et
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• Parem arusaam ÜRO säästva arengu eesmärkidest, ülemaailmse koostöö olulisusest,
inimõigustest ja noorte mõjuvõimu suurendamisest piirkondlike protsesside ja rahvusvahelise
poliitika kontekstis.

• On loodud Kodanikuühiskonna organisatsioonide, valitsuse esindajate ja muude asjakohaste
organisatsioonide võrgustik.

Konverentside saarja sihtgrupp:

Rahvusvahelised üritused oli avatud ÜRO süsteemi organisatsioonide esindajatele,
valitsustevaheliste organisatsioonidele, valitsustele, ministeeriumidele, rahvusvahelistele
rahastajatele, inimõigustega tegelevate riiklike ja piirkondlike inimõiguste asutustele,
noorteorganisatsioonidele, haridusasutustele ja huvitatud täiskasvanutele.

Metoodika

Kogenud koolitajad/eksperdid kasutavad erinevaid õppemeetodeid, et edendada ÜRO säästva
arengu eesmärgi ja inimõiguste teoreetiliste lähenemisviiside ning praktiliste oskuste ja teadmiste
tõhusat ja interaktiivset õppimist. Programm koosnes plenaarloengutest/kõnedest,
kõrgetasemelistest paneeldiskussioonidest, töötubadest, õppevisiitidest ja rühmatöödest. Praktiline
rühmatööd oli võtmekomponent, kus osalejad said üksteiselt õppida, luua ühiseid koostööalgatusi
ja uurida väga aktuaalseid teemasid, mis oli olulised nende riiklike ja kohalike tavade osas ÜRO
säästva arengu eesmärgikide ja oma eesmärkide saavutamisel.

Konverentside saarja peamised teemad:
- ÜRO ja globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel
- ÜRO reform
- ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamine
- Lõhestatud ühiskond ning rahvusvaheliste kogukondade tervendamine kultuuridevahelise dialoogi
kaudu
- Majanduskasvu saavutamine noorte töötuse vähendamise kaudu
- Digitaalne ühiskond ja väljakutsed globaalses maailmas
- Kliimamuutustega kohanemine, investeerides rohelisse majanduskasvu, keskkonnasäästlikku
energiasse ja keskkonnatehnoloogiasse.
 

ELLURAKENDAMINE
Eesti konvrentsil esimesel päeval toimus rahvusvahelien konverents „Globaalse koostöö roll
soovitud tuleviku ülesehitamisel“, mis moodustas temaatilised ettekanded antud valdkonna
spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Igale ettekandele järgnevalt oli võimalik esitada
küsimusi ning hiljem laudkonades arutelda käsitletud teemad koos kaasatud ekspertidega.
Laudkonda arutelud ning ekpsertide esinemised said konverentsi kokkuvõtte aluseks mida
hakkatakse hiljem kasutada suure rahvusvahelise konvernetsi aruteludes mis pidi toimuma
oktoobris 2020, kuid lükkas 2021 aastale.

Konverentsi pea kõnelejad ja kõrgedkülalised:
T.E. Ambassador Hatim Atallah (Tuneesia),
Jüri Seilenthal, Eesti Valisministeerium
Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni esindus Eestis
T.E. Amb. Herman Quarles van Ufford, ÜRO peakontorist (USA)
Eili Lepik, Riigikantselei
David Woollcombe, Peace Child International (UK).
 

Kaasatud eksperdid: Jean Kostrzewski (Londoni Ülikool, UK), Anahita Parsa (SCRAP 
campaign/ SOAS, UK/Iran), Susanne Kallanvara (Burgårdens gymnasium, Sweden), Liis Paloots, 
(International Organization for Migration, Estonia), Anis Boufrikha (Anna Lindh Foundation 
Tunisian Network, Tunisia), Agne Kuimet, (AKÜ, Eesti), Benjamin Welling (European Democrat 
Students, Germany), Rudy Raes (D’broej Centrum West, Belgium), Liis Seeme (STEP programm, 
Eesti), Ouafa Belgacem, (Culture Funding Watch, France/Tunisia), Ekaterina Aleksejeva (Civic 
chamber of the Republic of Karelia, Russian Federation), Aliine Lotman (Mondo, Eesti), Marten 
Kaevats (Riigikantselei, Eesti), Liia Hänni (e-Riigiakadeemia), Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit, 
Eesti), Jonathan Hart, (UNICEF, UK) Katrin Isotamm, (Telia Eesti AS), Toma Moran (Londoni
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Ülikool, Pratsusmaa) Eva Lennuk, (Eesti Noorteühenduste Liit), Kadi Kenk ( Let`s Do it SA, Eest),
Jane Õispuu (Euroopa Komisjoni esindus Eestis ), Patrik Björehag, (Burgårdens gymnasium,
Sweden), Bruno Felgentreu (RCDS, Germany) ja Kristi Klaas (Eesti Keskonnaministeerium).

Vaata rohkem veebil: https://www.unsdg.ee/konverents2020/?lang=et

Teisel päeval (22.02.2020) toimus põhjalik tööprotsess töötubades (4 teemal) ning õppevisiidid Tallinnas ENLi ja MONDO vabaühendusse, et

jagada/vahetada kogemust/oskusi ja arutelda koostöö võimalusi. Õhtu poolel toimus ürituse kokkuvõtte tegemine ning tuleviku tegevuste

ajakava paikapanek ning kojusõit/või võrgustamine.

TÖÖTOAD:

Konverentsi järgnevalt toimusid praktilised töötoad, kus oli võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat lahata ühte konkreetset teemat koos teiste

osalejatega. Selles programmis osalesid nii noored kui ka kutsutud väliseksperdid ja esinejad ning kohalikud huvigruppid.

 

Töötoad toimusid järgmiste ekspertide juhtimisel:

1. Ränne: sillutades teed positiivsele rändejutustusele ja kogemustele (Moderaator ja ekspert: Liis Paloots (IOM) ja Meelis Niine (MTÜ

Mondo)

2. Jätkusuutlikkus: jätkusuutliku majanduskasvu saavutamine ja noortele töökohtade loomine rohelisse majanduskasvu ja

ressursitõhususse investeerimise kaudu (Moderaator ja eksperdid: Aivar Kamal (ENL) ja Liis Seeme (STEP program) ning Rusalina

Gassõmova (Peace Child Eesti)

3. Inimõigused ja digitalisatsioon: digitaalühiskond ja 21. sajandi reaalsuseks sobiv inimõiguste režiimi loomine (Moderaator ja

ekpsert: Mikk Tarros (ENL) ja Eva Lennuk (ENL)

4. Kliimamuutused: globaalse kütte peatamine ja ümberpööramine, muutes globaalseid tarbimisharjumusi ning investeerides puhta

energia ja keskkonnatehnoloogiasse (Moderaator ja eksperdid: Vassili Golikov (SSCW) ja David Woollcombe (PCI) ning Dmitri Krasnov

(Euroakadeemia)

Konverentsil võttis osa kokku 162 inimest ning konverentsi tulemused ja ülevaade leiab ametliku veebilehle: www.unsdg.ee

Lisa üritusena toimus eraldi noorte jaoks arvamusfestival.

“ÜRO 75 – NOORTE ARVAMUSFESTIVAL 2020“,

ÜRO 75 – Noorte arvamusfestival toimus 21-22. veebruaril 2020 Tallink Spa & Conference Hotelis. Kokku ÜRO 75 – Noorte arvavusfestvili

programmis võttis osa 139 inimest.

Üritusteseeria eesmärgiks oli kaasata noori ühiskonna lõimumiseks ja tervendamiseks, suurendada noorte teadlikust säästva arengu

eesmärkidest ning pidada praktilist arutelu Eesti noorte jaoks tähtsatest teemadest: ühiskonda/kogukonna tervendamine läbi kultuuridevahelise

dialoogi, noorte töötus, digitaalne ühiskonna väljakutsed – võistlemine cyber kiusaminest. Lisaks sellele õpetada juurde sotsiaalsed ja

kommunikatiivsed oskuseid ja motiveerida noori luua ühis koostöö tegevused/algatused.

 

Noorte arvaamusfestivali sihtgruppiks oli üle Eesti pärit noored vanuses 17+ eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistid. Üritus viidi läbi

mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele

kaasamõtlemisele suunatud programm.

Ürituse raames tähistati ÜRO 75 aastapäev, kus noor osalejad arutlesid Eesti noore jaoks tähtsat teemad, mis oli seostatud ÜRO

säästva arengu eesmärkidega. Üritus viidi läbi peamiselt eesti ja inglise keeles (oli tagatud sünkroontõlge), kuid osalejate abiks toetamist ka

vene keelse osalejad osa võtma, kuna meie eesmärk oli lõimida noori ja tugevdada nende keele praktikat ja koostöö võimet. Ürituse raames

toimusid nii ametlikud esitlused kui ka töötoad, kuna nad pakkusid noortele vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline

kogemus tippspetsialistide poolt ning ka isiklik koostöö kogemus teiste noortega. „ÜRO 75 – Noorte arvamusfestivali“ programm oli

jagatud kokku kahe päevaks.

Pea ürituse programm koosnes kahes tööpäevast:

Esimene päeval (21.02.2020) hommikul toimus osalejate registreerimine ja päev avas
rahvusvaheline konverents “Globaalse koostöö roll soovitud tuleviku ülesehitamisel ning
konverentsile järgnesid töötubade tutvustamine, teemadel „Ülemaailmsed säästva arengu
eesmärgid“ ning pidulik õhtune programm ja võrgustamine.

Teisel päeval (22.02.2020) toimusid töötoad ja grupitööd, mille tulemusi esitleti arvamusfesivali 
lõpus ning hiljem kasutatati järel üritustes. Töötubades kaardistati nelja valdkonna olukorraa ning 
suurimaid väljakutseid ning tutvustati noorte arvamused millele nad tundsid huvi ja muret. Noortel 
oli võimalik teha ettepanekuid rahvusvaheliste ning riiklike arengustrateegiate täiendamiseks. 
Väliskülaliste abil arutleti ka erinevate äärmuslike lähenemiste mõju inimõiguste ja

https://www.unsdg.ee/konverents2020/?lang=et
http://www.unsdg.ee/
https://www.unsdg.ee/ajakava/?lang=et
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digitaliseerimise valdkonnas ning kas ja kuidas saaksid noored parandada sallivust ühiskonnas ja
edendada kultuuridevaheline suhtlemine oma kogukonnas. Töötubade tulemusi võeti arvesse ja
kasutatakse Globaalse ürituse ettevalmistamisel ning kava koostamisel.

Noorte arvamusfestivali pratilised väljundid:

• Projektis otseselt võttis osa 139 inimest ning 10 koostööpartner organsiatsioonidest.

• Meedia ja sotsiaalmeedias kampaania "ÜRO 75 – noorte roll säästva arengu eesmärkide saavutamisel”, mille kaudu jõume 10 000

inimesteni.

• Pidasime sisuka diskussiooni noortega säästva arengust ning noorte tööpuudusest, digitaalse ühiskonna ja tema väljakutsetest (s.h. cyber

kiusamisest, privaatsusest, õigustest), kliimamuutustega kohanemine ja keskkonnasäästlikkuse edendamine ning kogukonnade

tervidamisest/lähinemisest ehk kultuuridevahelie dialogist.

• on korraldatud tipptasemel ÜRO 75 Noorte arvamusfestival (mis sisaldas rahvusvaheline konverents + töötoad ja õppevisiidid)

• Ürituse materjalid jäädvustatud veebilehel www.unsg.ee , ning video ja pildid üritusest

• Ürituse raames on edasi arendatud noorte võrgustik ja facebooki grupp (kuhu kuuluvad nii ürituses osavõtnud noored, kui ka huvitundjad ja

kaasatud eksperdid)

• Tunnustamis üritus, et tänada aktiivsed osalejad ja toetajad ning partnerid.

Eesti ürituste tagasiside analüüs:

Arvamusfestivali järgselt on noortele/osalejatelt saadetud tagasiside küsimustik. Vastuste põhjal on
ürituse keskmiseks hindeks antud hinngang “4,5“. Osalejatele meeldis konverentsil käsitletud
teemad ning ekspertide mitmekesisus. Töötoad olid sisukad ning pakutud võimalused andsid
noortele võimaluse ühes valdkonnas enda teadmisi põhjalikumalt arendada. Arenguvõimalustena
toodi välja noorte eesti ja inglise keele oskus ning tõlke tagamine noortele konverentsi ja töötubade
ajal, et kõigil oleks võimalik läbivalt kogu sisust aru saada ja tunda ennast mugavalt

Aafrika ja Vahemereriikide regiooni konsultatsioonid "UN75: “Building Together the Future
UN We Want” ja ülemaailmse festival „What next for the United Nations? Building a more
secure world?“

Aafrika ja Vahemereriikide regiooni konsultatsioonid toimusid kovnerentsi raames "UN75:
“Building Together the Future UN We Want”, 6-11. September 2021 Soussis, Tuneesias, mille
korraladajad on We Love Sousse, Kondradn Adenauer Foundation, Sillamäe Lastekaitse Ühing,
Peace Child International ja Anna Linh Foundation. Sillamäe Lastekaitse Ühingut oli esindatud
kolme esindajatega: Aleksei Petrov, Maria Rajala ning Vassili Golikov. Kokku Tuneesia
konverentsil võttis osa 87 inimest (Aafrikast ja Euroopast).
Ülevaade Tuneesias toimunud regionaalsete konsultatsioonidest leiab veebil: www.unsdg.ee

Kokkuvõtted ülemaailmse festivali/arutelu „What next for the United Nations? Building a more
secure world?“ kohta mis on toimunud 24. Oktoobril 2020 aastal leiad veebilehel:
http://www.peacechildthemusical.com/un75/

Kõikide konverentside seeria korraldasid tihekoostöö raames kolm strateegilised partnerid:
Sillamäe Lastekaitse Ühing (Eesti), Peace Child International (UK) ning We Love Sousse
(Tunisia).

Kõikide konventside pildid: https://www.unsdg.ee/gallery/

Konverentside meediakajastud: https://www.unsdg.ee/media

 

2. Noorte loovuse arenguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored 2020“

Suur projekt “Loomingulised Eestimaa noored 2020” sisaldas erinevate rahastajate poolt
kaasrahastatud väiksemaid projektide, et ühtlustada teksti selle suure projekti kohta toome
kõik seotud väiksemad projektid ühe suure sektsiooni alla mille nimeks jääb “Noorte loovuse
arenguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored 2020“.

Projekti eesmärgiks oli edendada noorte vahel loovust ja luua 1 Galakontsert tuues kokku erineva 
taustaga erinevast rahvusest noori, et edendada koostööd eesti kultuuri arendamiseks ning luua 
võimalusi ühiselt leida lahendusi kultuuri ja noori mõjutavatele probleemidele. Noori on 
julgustatud olema loovad, ettevõtlikud ja avaldama oma arvamust kultuuridevahelise dialoogist,

http://www.unsg.ee/
https://www.unsdg.ee/teine-kohtumine/?lang=et
http://www.peacechildthemusical.com/un75/
https://www.unsdg.ee/gallery/
https://www.unsdg.ee/media
https://loovus.sscw.ee/projektist/
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Eesti kultuuriruumi arengust ning kultuuri kättesaadevust

Projekti sihtrühmaks on 16+ aastased noored ja loov inimesed, erineva etnilise kuuluvuse ja
majandusliku taustaga (s.h. ka erivajadustega noored). Otseselt plaani järgi pidi osalema projektis
kuni 600 inimest, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem (pealtvaatajad võistlustel, muusikalil ja
aruteludel ning meediakajastuse kaudu osa saajad). Noored kaasati põhiliselt 4 suurtest
piirkondadest Tallinnas, Sakus ja Saues Harjumaal; (Kärdla) Hiiumaal ja (Rakvere) Lääne-Virumaa
ja (Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve) Ida-Virumaa piirkondades. Sihtrühma kaasamisel
arvestame sooline, geograafiline representatiivsus ja võrdsus. Kasusaajad on kogu ühiskond ja
hariduse,kultuuri ja noorsootöös tegelevate asutuste ja spetsialistid
Projekti tegevused:

• 4 - Info- ja arutelupäevad

• 4 - Loovtöötubade saarja

• Galakontsert: „Meie Muusika“

Kõik organisatsioonid, kellega on tehtud koostööd projekti läbiviimise käigus 2020a.:

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

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

• Info ja meedia toetajad: Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust, EMSL, Postimees, Delfi, ERR

portaalid, ETV+, Raadio 4, Kuku raadio, Terevisiooni saade ETVs, ajaleht Põhjarannik, Facebook, kultuur.info, jt.

• Hariduslikud asutused: Tartu Ülikooi Narva kolledž, Tallina Ülikool, Tallinn Tehnika Ülikool, Euroakadeemia, IVKHK, Tallinna Ehte

Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Gümnaasium, Saku Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Hiiumaa Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium,

Narva Soldina Gümnaasium ja Narva Keeltelütseum.

• Rahastajad ja toetajad: Briti Nõukogu People to People programm, Briti Nõukogu, Tallinna Kodurahu programm, Tallinna Spordi- ja

Noorsooamet, Tallinna Kultuuriamet, Kultuurkapital, Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ja Tallink Hotels.

Püsitatud eesmärgi saavutamisega oleme väga rahule jäänud. Positiivset mõju näitab projektis
osalenud noorte arv ja ka see, et noored olid pärit erinevatest piirkondades. Positiivne muutus, et
noored said rohkem avatud, sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad. Noored: “Oli elav, huvitav ja
lõbus; oli sisukas, loovalt ja mitmekesine; oli ja loodad tulevikus jääb ka teistele arengu võimalusi
teistes piirkondades”. Noored mainisid oma tagasisidedes, et nad on väga rahul tehtud tööga ning
eriti tänasid kogu loovmeeskonda, kaasatud eskperdid ning projekti toetajaid.

PROJEKTI ELLUVIIMINE

Projekti tegevused olid jägatud kolme osa vahel:

Info-ja arutelupäevad

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

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

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

Koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu oleme sunnitud muutma ka natuke tegevuskavat.

Tegevused oli teostatud järgmiselt:
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Mai – Oktoober 220 toimusid läbirääkimised, ettevalmistustused, kooskõlastused ning COVID 19
meetmete täidetav plaani ettevalmistamine.

Oktoobris 2020 toimusid Info- ja arutelupäevad (6.10 Narvas, 14-15.10 Talinnas, 26.10 Sakus,
27.10 Kärdlas, 28.10 Kohtla-Järvel), mille raames tutvustasime projekti eesmärgid ja plaanitud
tegevused ning arutlesime kultuuri ja lõimumist puudutavad tähtsad küsimused, ning tutvustasie
Eesti digikultuuri ja rahvajutuaasta ning nende integreerimine loovus protsessis. Info- ja
arutelupäevad olid väike osa projekti teavitustööst, et motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa
võtta noorte loovuse arengu programmis ning tekkitada huvi Eesti kultuuri vastu, koostööside
tugevdamine erinevate rahvuste noorteesindajate vahel. Info- ja arutelupäevade raames
tutvustasime ka Eestis olemas olevaid võimalusi kuidas paremeni olla kaasatud Eesti
kultuuriruumis ning lõimuda ühiskonnaga ning tugitegevused mida riik pakkub (näiteks
vabatahtliku tegevust, keele õpimist, ühiskondlikud algatused jm). Ürituste lõpus noored
väljaendasid, et nad olid väga motiveeritud kaasalüüa teiste samaväärsete tegevustega ja teha
koostööd nii eesti kui vene keels noortega ning soovisid tulevikus kohtuda uuesti. Noored
väljendasid arutelupäeva lõppus, et oleks tore juurde õppida ja saada lisa teadmisi lavakunstis,
audiovisual küsimustes ning loovkirjutamises
Nelja info- ja arutelupäevade raames osales kokku 411 inimest.

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

Teavitus

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

Info-ja arutelupäevade kokkuvõte

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

Oktoobri lõpus - November 2020 (Narvas 29-30.10, Sakus 4-5.11, Kärdlas 9-10.11, Tallinnas 
19-20.11 ning Jõhvis 23-24.11) toimus loovtöötubade saarja, mis oli kõige tähtis loovuse koht, 
mille raames toimus neli täispäevast loovtöötuba ning 4 praktikapäevad (Narvas, Kärdlas, Sakus ja 
Tallinnas) mis oli suunatud noortele (nii muusikutele/noor lauljale, tansijale, kui ka erivajadustega 
noortele) ja noorspetsialistidele, et pidada programme õpetamisest ja jagada noortega head 
praktikat, inspireerida noori esineda teisel praktila päeval oma lühietendused/esinemised. Parimad 
valiti osalema galakontserdil Tallinnas. Loovtöötuba idee oli kasutada eri rahvuste muusikat, 
rahvalaule, rahvajute, pärimustantsu ja muinasjutte ja siduda neid kaasaegse muusikaga ja 
digitaalse lahendustega, kus me õpisime uusi laule ja tantse ning esitame neid uuel, tanapäevasel 
viisil. Kõik need kasutasime , et neist moodustada kunstiline tervik. Lootöötuba pakkus noortele 
vajalikud oskused ja teadmised ning ka praktiline kogemus tippspetsialistide (Jeremia Kangas, 
Mirjam Lepik, Siim Aimla, Artjom Jagudin, Vassilli Golikov, Natalja Varrki jt.) poolt, loovjuhi
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Siim Aimla ja loovmeeskonna ning kaasatud eskpertide juhtimisel.

Nelja loovtöötubade raames võtis osa kokku 216 inimest.

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

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

Teavitus

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

Loovtöötubade kokkuvõte

Programm arvestas osalejate vajadustega ning täielikult käsitles noorte loovtöötubade praktiline
ettevalmistus, arvestades erinevaid takkistusi ja tingimusi. Keskendusime noorte loovuse oskuste
arendamisele nii koolis kui ka mitteformaalse õppemise ajal. Loovtöötubade raames noored
osalesid järgmistes töötubades „Rütm ja trümmiõpetus”, „Loovkirjutamine“, „Rütmika ja tantsu
töötuba", „Audiovisuaal ja teadlaste suunaga praktiline töötuba“. Päeva teiseses pooles täita ka
praktilinsed ülesanned ning arutleda kõik koos mis kontsertetendus saaks neil tulla välja. Üritused
pakkusid võimalikult laiapõhjalisi teadmisi (s.h. loovmajanduse valdkonnas) ja loov kuntsi
valdkonnas erinevaid oskusi ning tutvusstati olemas olevate arengu võimalusi oma kodukohas.
Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,7 (toit ja ruumid 4.9,
ja kooltiuse sisu 4.5). Noored väljandasid soovi osaleda tulevikus samateemalistes üritustes kus
oleks rohkem vene ja eesti keelsed kaaslased ning nad on nõus tulevikus ka olla kogemus
nõustajaks. Noortega tegelevate spetsialistid said värskendada oma teamised ja oskused kuidas
töötada noortega loov oskuste arendamisel ning praktiliselt elurakendada noortega töötamisel.
Kokku kaasati 6 eksperte ja koostööpartnerid. Osalejad oli mitmekesisuse keskkonnast (erinevate
keeltega, erinevates kodukohtadest, erineva sotsiaal ja majandusliku staatusega, s.h. ka
erivajadustega). Osalejate sõnul üritus meeldis, saadud palju positiivset tagasisidet ning nad on
rõõm et said valitud et osaleda kontserti „Meie muusika“ valmistamisel.
• Otsene link: https://loovus.sscw.ee/programmist/programm-2020/

https://loovus.sscw.ee/programmist/programm-2020/
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Galakontsert „MEIE MUUSIKA“ produktsioon

Kontserti „Meie muusika“ ettevalmistamine (loova ja tehnilise meeskonna töö) toimusid iga
kuulised koosolekud ning loovprotsess käik väga tihedalt ja aktiivselt Siima Aimla juhtimisel ning
koostöös Georg Otsa Muusikakooli muusikutega (Jazzansamblid) ning Eesti noortega.
Projekti kulminatsiooni üritusena teostati ühis Gala Kontsert Tallinnas, esialselt see oli plaanitud 20.11.2020) Lindakivi Kultuurikeskuses, kui

COVID 19 mõjude all oleme teostanud Gala Kontsert 10.12.2020 Lindakivi Kultuurikeskuses. Kontsert korraldasid erinevas vanuses loovnoored

ja täiskasvanud (Harjumaa, Ida-Virumaa ja Hiiumaa esindajad) - lauljad, tantsijad, muusikud ja audiovisuaal inimesed). Kõik üritused noortele ja

noortega tegelvate spetsialistidele oli tasuta.

 

Kontsert toimus 10. detsember 2020 kell 19.00, Tallinnas Lindakivi Kultuurikeskuses. Esitusele tuli tuntud rahvusvahelised teosed: “Work Song”,

“Cantaloupe island”, “Shake Shake Shake”, “Oye Como va”, “Black or White”, ” South of the river” “Sinu hääl” ja teiste jazzi ja pop tähtede

looming. Kõik vajalikud materjalid toimetati, tõlgiti ja avaldati eesti ja vene keeles ametliku veebilehel. Facebook:

https://www.facebook.com/events/3462629190499592/

 

Tallinna esilavastusest toimus ka otseülekande, mille videot saab vaadata siin: https://loovus.sscw.ee/video/. Kontserti tagasiside nii

pealtvaatajatelt kui ka kutsutud külalistelt oli väga positiivne. Projekti koduleheküljel www.loovus.sscw.ee arhiveeriti kõik materjalid mis oli

seostatud loovprotsessiga s.h. ka video materjalid eesti ja vene keeles autoritasust vabalt allalaadimiseks.

Kokku osales kontserti ettevalmistamisel ja esinemisel 120 inimest ning pealtvaatajate arv
184 inimest (kohapeal oli 74 in ja otseülekanne kaudu 110 in).

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

Projekti mõõdetavad tulemused:

• Korraldatud infokampaania riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

• Projekti lõpus on jätkusuutlikult töötamas loovuse arenguprogrammi veebileht, kust saab saada infot: allalaadida muusikat, libreto ning

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

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

• Osalejad on saanud uusi teadmisi ja oskusi loovmajandusest, loovusest, audio-visuaal oskusi, lavastuse praktilised alusoskused,

kultuuridevahelisest haridusest, mitmekesisusest, lõimumisest ning erinevate huvigruppide kogemusest, mida saavad kasutada oma

igapäevatöös võta arvesse õpitud ja kogetud. Osalejad said inspiratsiooni oma loovuse arenemisel populariseerimisel ning edasi õppimisel.

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

• Projekti tulemused panustasid regionaal kultuuritegevuste meetmele luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi

Hiiumaal, Haarjumal ja Ida-Virumaa piirkondades. Projekt soodustas kultuurielu arengut kuna võimestas loovnoori erineva etnilise kuuluvuse,

majandusliku taustaga panustada kultuuri arengule nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel läbi ühiskoostöö ning loovuse arengu kohalikul

tasemel.

Projekti praktilised väljundid:

• Kokku otseselt projektis võtis osa 747 inimest. (Info-ja arutelupäevad 411 inimest, Loovtöötoad 216 inimest ning

kontsertetendused 196 inimest) ning kontserti pealtvaatajate arv 120 in. (nendest 74 saalis ning lisaks neile ka 110 otseülekanne

kaudu).

• Meedia ja sotsiaalmeedia kampaania, mille kaudu jõusime üle 10 000 inimesteni

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

• Läbiviidud 4 info-ja teadlikuse tõsmise seminarid

• Läbiviidud 4 kahepäevast loovtöötoad spetsialisti ja professinalide pool

• Loodud loov koostöövõrgustik (muusikutest, näiteljatest, lauljatest, tantsijatest ja loovinimestest nii harrastajate kui ka professionaalsel

tasemel) eesti ja vene keelse osalejate vahel.

• Korraldatud üks Galakontsert Tallinnas mis ühendas kõike piirkondi, et jäädvustada Eesti vaimse kultuuripärandi ja digikultuuri aasta ning

populariseerida noorte seas kultuurivaldkonna ja kaasata noori (s.h. ka erivajadustega noori);

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

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

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

• Eesti tasemel on paranenud kultuuride, haridse ja noorte valdkonnas tegutsevate organisatsioonide omavaheline kommunikatsioon ja

koostöö võime ning on loodud uued koostöökontaktid, tegevuskava praktilise ja efektiivse koostöövõrgustiku loomiseks.

https://www.facebook.com/events/3462629190499592/
https://loovus.sscw.ee/video/
http://www.loovus.sscw.ee/
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Meedia kajastus:

• http://www.sscw.ee/?id=14907

• http://www.sscw.ee/?id=14938

• https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Programme-razvitija-tvorchestva-molodezhi-2.0-ischet-uchastnikov

• https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noorte-loovuse-arenguprogramm-2.0-ootab-osalejaid

• https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Noorte-Loovuse-arenguprogrammi-2.0-Tallinna-Loovtootuba?fbclid=IwAR2DTR8M1MifA109ZtJ9vjuITkFutUTFeRvP0jE9il-uFUCiHXMt57bhRVc

• https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Besplatnyj-gala-kontsert-programmy-razvitija-molodezhnogo-tvorchestva?filter_otsing_uudis_rubriik_id=267

• https://huvi.tallinn.ee/uritus/noorte-loovuse-arenguprogrammi-galakontsert-meie-muusika-2020

• https://etvpluss.err.ee/1152157/v-narve-projdet-dvuhdnevnaja-tvorcheskaja-masterskaja-dlja-molodezhi

• https://r4.err.ee/1153736/utro-dobroe

• Põhjaranniku artikli raames tutvustatakse loovuse arenguprogramm 29.10.2020 lehk 5.

• Programmi veebileht: www.loovus.sscw.ee

3. Noorte suvekool: “ Hoolin, kaasan ja mõistan... 2.0”

Projekti "Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0" raames viidi läbi kahepäevane suvekool Tallinnas,
Tallink Spa Hotellis 04.09 - 05.09.2020, mille peamisteks eesmärkideks n käsitleda põhjalikult
erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline
koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läi
grupitööde, diskussioonide ja töötubade.

Sihtgrupp: Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17- 35 eluaastat ning noortega
tegelevate spetsialistidele (tervise, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondadest). Suvekooli
jooksul viiake läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid
oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud
programm.
Metodoloogia ja Programm

Suvekool andis osalejatele võimaluse kogeda ja arutleda tegevuste ja kontseptsioonide üle, mis antud programmis kesksed läbi erinevate

õppemeetodite. Suurt rõhku pandi ka teineteiselt õppimisele ja toetamisele, kus osalejad said omavahel võrrelda osaluskogemusi ja jagada head

praktikat.

Programmi eesmärgid olid:
1. 2-päevasel suvekoolil käsitleti põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise

ja töötamise informatsiooni ning teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamisest ja
sotsiaalsed oskused. Eriti vaadatakse noorte kaasamise muudelid ning takistused mis veel
eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö ja lõimumise
valdkonnas.

2. Noortega tegelejate ülese kaasava võrgustiku loomine, et tagada maksimaalne mõju ja koostöö
tulevikus.

3. Programmi jooksul läbi võrdlevate meetodite näha erinevusi ja sarnasusi erinevate
osalusmeetodite vahel.

4. Anda noortele endile võimalus läbi aktiivse kaasatuse protsessis ja aruteludes, võimalus avaldada
arvamust turvalises keskkonnas ning ka erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja
lõimumise tähtsusest noorsootöös

5. Arendada mitmedimensionaalset käsitlust kontseptsioonidest nagu osalus ja aktiivseks
kodanikuks olemine, leida veel olemas olevad erivajadustega noorte takistused ja arutleda nende
kõige efektiivsema kasutuse üle.

6. Diskussioonide, grupitöö, töötubade ja juhtumianalüüside kaudu luua praktilised oskused
osalejate seas.

7. Suurendada noorte sotsiaalsed oskused põhiteemadest ja teadmised kaasamisest ja võrdsest
osalemis võimalustest, tugevdada noorte kommunikatsiooni oskusted ning suurendada teadlikust
erivajadustega noorte kaasamisest noorteorganisatsioonide esindajateke, ning ka nende pädevus
ja organisatoorse võimekusest.

8. Arendada välja tuleviku koostööstrateegia, arvestades erivajadustega ja vähemkindlustatud
noorte vajadusi.

 

Programm sisaldas:

http://www.sscw.ee/?id=14907
http://www.sscw.ee/?id=14938
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Programme-razvitija-tvorchestva-molodezhi-2.0-ischet-uchastnikov
https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Noorte-loovuse-arenguprogramm-2.0-ootab-osalejaid
https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Noorte-Loovuse-arenguprogrammi-2.0-Tallinna-Loovtootuba?fbclid=IwAR2DTR8M1MifA109ZtJ9vjuITkFutUTFeRvP0jE9il-uFUCiHXMt57bhRVc
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/Uudis-Besplatnyj-gala-kontsert-programmy-razvitija-molodezhnogo-tvorchestva?filter_otsing_uudis_rubriik_id=267
https://huvi.tallinn.ee/uritus/noorte-loovuse-arenguprogrammi-galakontsert-meie-muusika-2020
https://etvpluss.err.ee/1152157/v-narve-projdet-dvuhdnevnaja-tvorcheskaja-masterskaja-dlja-molodezhi
https://r4.err.ee/1153736/utro-dobroe
http://www.loovus.sscw.ee/
http://www.sscw.ee/?id=14909
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• Sissejuhatust erinevatesse mitteformaalse hariduse vormidesse ja grupimetoodikatesse, mis on kasulikud noortega töötamisel eriti

erivajadustega noorte kaasamise ja osalemise nippid ning vajalikud oskused;

• Oskuste, kogemuste ja väärtuste analüüsi, mis on vajalikud erivajadustega noorte parema sotsialiseerimisele ning võrdse osalusele

tagamisele (kriisikommunikatsioon ja sotsiaalsed oskused haridus, - kultuuri, - vaimse tervise, - sääsliku elustiili ja keskonnakaise

valdkondades, mis olid suunatud noorteasutuste töötajatele ja organisatsioonidele) ja loovuse toetamisele.

• Võimalusi jagada kogemusi ja väljakutseid erivajadustega noortega tegelevate organisatsioonidel ning isiklikukogemuse jagamisel;

• Praktilised töötoad oskuste, väärtuste ja hoiakute arendamiseks;

• Kaasamise praktiline väärtus.

Suvekoolil põhiteemad:
• Noorte vaimne tervis

• Säästlik elustiil ja keskonnakaitse

• Kriisikommunikatsioon

• Noorte osalus ja kaasatus

Suvekooli märksõnad:
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja
toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan” – erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja
otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini
mõista.
Vaatasime üheskoos eesootavaid trende, räägisime hetkel toimuvatest muudatustest, arendasime
omavahelist koostööd, pöörasime tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele
tervisele, säästliku elustiilile ning kriisikommunikatsioonile ja palju muud!

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

2020. aasta Suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0” toimus 04. - 05. septembril Tallinnas, Tallink
Spa Hotellis. Suvekooli peamiseks eesmärkideks oli käsitleda põhjalikult erivajadustega ja
vähemkindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus
ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läi grupitööde,
diskussioonide ja töötubade. Pea teemadeks olid vaimne tervis, keskkond ning
kriisikommunikatsioon ja noorte osalus. Lisaks oli see hea võimalus erineva emakeelega (peamiselt
eesti ja vene emakeelega noored) noortel osaleda ühisel sündmusel, mis toimis ka kui
keelekümbluse võimaldajana.
Suvekooli jooksul viidi läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka
praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele
suunatud programm, mis koosnes ekspertide koolitustest, praktilistest harjutustest ning soovijatel
avanes võimalus tutvuda ka Puuetega Inimeste Koja tegevusega nende kontoris.

Teavitus

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

Suvekooli kokkuvõte

Programm arvestas osalejate erivajadusetega ning mis käsitles põhjalikult erivajadustega ja
vähemkindlustatud noorte kaasamise ja töötamise põhimõtteid ning vajaliku informatsiooni ning
teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamisest ja vajalikke sotsiaalsete oskuste juurde
õppimist, lähtudades osalejate võimaluste ja soovile. Keskendusime noorte kaasamise muudelile +
takistusele mis veel eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö
valdkonnas. Suvekool pakkus võimalikult laiapõhjalisi teadmisi (s.h. loov valdkonnas) ja
sotsiaalsed oskusi (kommunikatsiooni) ning tutvusstati olemas olevate mitmekesiseid arendamist ja
osalus võimalusi.
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Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,56 (Toit 4.8, ja
kooltiuse sisu 4.4). Noored väljandasid soovi osaleda tulevikus samateemalistes üritustes ning
levitavad infot. Noortega tegelevate spetsialistid said värskendada oma teamised ja oskused ning
praktiliselt elurakendada erivajadustega töötamisel ja inspireerimisel. Kokku kaasati 14 eksperte ja
koostööpartneri. Osalejad oli mitmekesisuse keskkonnast (erinevate keeltega, erinevates
linnaosades, erineva sotsiaal ja majandusliku staatusega, erivajadustega). Kokku kirjutati 4 projekti,
millest 2 neid edasi arendati ENLi ja SANA toetus meetmete raames.
Osalejate sõnul üritus meeldis, saadud palju positiivset tagasisidet. Korraldajad nõustasid oma
kohtumisel, et peaksime jätkata tähtsa valdkonnaga edasi ning eriti erivajadustega noorte
kaasamisega ning kaasav haridus ja kultuuriline elu propageerimisega (kultuuridevahelise dialoogi
ja keeleõppet toetamist). Oleme väljatöötas koostöös partneritega samaväärne tegevuskava tuleva
aastaks.

Osalejate sõnul soovivad tuleval aastal korraldada sama väärse üritusest ning suurendada osalejate
arvu, ning edaspidi aktiivsselt osaleda kui ka aidata korraldamisega.

Kokku osales suvekoolis 71 inimest. Osalejad olid kaasatud: Saaremalt, Viljandist, Pärnust,
Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Narvast, Tartust ja enamusti Tallinnast.

Kutsutud esinejad ja eksperdid: Roger Tiba, Vassili Golilkov, Tauno Asuja, Merle Purre ja
Hedvig Madisson, Elina Kivinukk, Siim Aimla ja Sten Valdmaa, Eigo Varemäe, Tatjana Raudsepp,
Kertu Birgit Anton, Irina Golikova, Julia Stolberova, Eva Lennuk.

Partnerid: Eesti Noorte Ühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Nõukoda, Eriline Maailm, MTÜ
Peaasi.ee, Eesti Noorte Vaimse Terise liikumine, Fridays For Future, PPA, Kogukonna Arengu
Ühing, Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda, Talinna Spordi ja Nooroamet, Peace Child Eesti jt.

Facebook: https://www.facebook.com/events/342948393401773

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

Väljundid:

• Suvekoolis osales kokku 71 osalejad lisaks neile ka koolitajaid/eksperte.
• Temaatilised koolitused/ loengud ja arutelud (mis on aktuaalsed erivajaduste noorte jaoks nii

täna, kui ka tulevikus).
• Noored said iga teema kohta õppematerjalid, et neil oleks võimalus väskendada oma teadmisi

tulevikus
• Noorte kaasamise ja võimestamise inspireerimisel nad on saanud kasulikku informatsiooni,

teadmisi ja eneseteostamist teavet.
• Osavõtjad arendsid oma teadmised haridus, - kultuuri, - vaimse tervise, - sääsliku elustiili ja

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

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

arendamisel ning erivajadustega noorte kaasamisel, ühiskoostöötegevustel ning kaasavahariduse
populariseerimisel.

Suvekool “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0” toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas
lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames
ning toetasid Tallinna Sotsiaalamet ja Tallinna Spordi ja Noorsooamet.

Meedia kajastus:

• http://www.sscw.ee/index.php?id=14909

• https://www.facebook.com/EPIKoda/posts/2828710590787662

• https://epikoda.ee/uudised/tule-osale-noorte-suvekoolis-hoolin-kaasan-ja-moistan-2-0

• https://www.teeviit.ee/event/noorte-suvekool-hoolin-kaasan-ja-moistan-2-0/

• https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Tule-osale-noorte-suvekoolis-Hoolin,-kaasan-ja-moistan-2.0

 

https://www.facebook.com/events/342948393401773
https://peacechild-estonia.org/pildigalerii/
http://www.sscw.ee/index.php?id=14909
https://www.facebook.com/EPIKoda/posts/2828710590787662
https://epikoda.ee/uudised/tule-osale-noorte-suvekoolis-hoolin-kaasan-ja-moistan-2-0
https://www.teeviit.ee/event/noorte-suvekool-hoolin-kaasan-ja-moistan-2-0/
https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Uudis-Tule-osale-noorte-suvekoolis-Hoolin,-kaasan-ja-moistan-2.0
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4. “Co-management programm - VIII Üle Eestiline noortefoorum “Noored otsustajad
muudavad kohaliku poliitika tulevikku/iseloomu”

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

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

Projekti sihtrühmaks on 17-26+ aastased noored (nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored ning ka
muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Otseselt osales projektis 370
noort, kaudne osalejate arv sellest veelgi suurem. Noored kaasatakse põhiliselt 3 suurtest
piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest
piirkondadest.

Projekti raames viidi läbi 4 kodanikuhariduse seminari eesti keeles+vene keeles. Kõige suurem
ja märkamisväärseim üritus oli traditsiooniline VIII Noortefoorum 2020 “Noored otsustajad
muudavad kohaliku poliitika tulevikku/iseloomu”, mis tõi kokku 101 inimest üle Eesti ja s.h. ka
välismaalt. Noored osalesid traditsiooniliselt aktiivselt ning tulid välja heade ettepanekute ja
mõtetega, mida saaks tulevikus arutleda ja võimalusel ka ellu rakendada koostöös KOVidega ja
kaasatud partneritega. Projekti raames toimus ka traditsiooniline tunnustusüritus “Noor
sädemeke” kus Sillamäe Lastekaitse Ühing koos oma partneritega tunnustavad noorte arengusse
panustajaid. Seekordse konkursi peamisteks märksõnadeks olid julguse ja noorte kaasatuse
toetamine.
Iga osaleja sai kodanikuhariduse seminaride ja foorumi lõpus ka allkirjastatud osalemise
sertifikaadi, kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht.

PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Projekti elluviimine toimus vastavalt esitatud plaanile kuid toimusid väiksed korralduslikud
ümberkorraldused seoses COVID 19 mõjuga ning rakendatud korralduliku meetmetega, kuna neid
olid siiski vajalikud elluviimise edukuse tagamiseks.

Lõppkokkuvõttes asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest saadava kasu
võrdluse ja osalejate võimalikult suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi tulemuseks oli see,
et me viisime mõned kodanikuhariduse seminarid online.

Projekti jooksul viidi läbi järgmised tegevused:

• 4 Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid

• VIII traditsiooniline Noortefoorum 2020

• Traditsiooniline tunnustamiskonkurss “Noor sädemeke” 2020 (aasta noortetegu, noorsootöötaja, noorte arengutoetaja jt).

Mitteformaalsed kodanikuhariduse seminarid

Kodanikuhariduse seminaride oli paralleelselt nii informatiivne kui praktiline funktsioon.
Kodanikuhariduse seminaridel jagati teoreetilist informatsiooni kohaliku omavalitsuse olemuse ja
tegevuse kohta ning viidi läbi rollimängul põhinevad harjutused, tutvustati “Co-management”
metoodikat noortele ja osalenud õpetajatele/noorsootöötajatele, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi
mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. Noored valmistasid ette ka
oma ettepanekud kohalikuelu parendamiseks, ning hiljem läbi mängu püüdsid need ideid ellu
rakendada ja teostada “simuleerides valla/linnavolikogu istungit” hariduse, lõimumise ja noorte
kaasamise teemadel. Kodanikuhariduse seminaride raames, selgelt väljendasid soovi õpida sügavalt
kui (praegune õppetundide arv õpekava raames võimaldab neile kohaliku ja riikliku poliitikat.
Kodanikuharidus edendab ka ettevõtlikust ning kriitlist mõtlemisviisi. Seminari eesmärgiks oli 
tõsta teadlikkust nende võimalustest, anda lisa teadmisi ja oskusi ning kaasata neid toimuvasse 
protsessi (kohalikul ja regionaalsel ning riiklikul/Euroopa tasemel). Seminaride raames kaasasime 
vajalikke eksperte ja koostööpartnereid riikliku asutustest, noortevabaühendusest, kohalikest 
omavalitsusest/volikogudest ja mujalt. Tore, et paljud noored on muutnud oma mõtlemisviisi, et

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2020/
http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2020/
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olla aktiivsemad ja võtta vastutust oma kogukonna elu korraldamise eest ja valmis pakkuma ja
teostama paremaidt lahendusi ise, kaasates vajalikud partnerid ning kindlasti ka KOV.

Kodanikuhariduse seminarid käsitlesid kõiki planeeritud alateemasid:

• Co-managementi ja noorte ja KOVi koostöö mõisteid.

• Co-managementi teooria ja praktika

• Kohaliku omavalitsuse volikogu ja huvikaitse

• Noortele tutvustati kogumik “Co-management: Teel koostöö poole” ning ENLi poolt pakutavad head õppematerjalid.

• Kohalikud algatused ja koostöö võimalused ning rahastuse võimalused ideede teostamiseks

• Eesti 2030 strateegia ja noorte ja noorteorganisatsioonide algatused

Kokku kodanikuhariduse seminaridest võttis osa 126 inimest.

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

VII NOORTEFOORUM
VII üle Eestiline Noortefoorum 2020 “Co-management: Noored otsustajad muudavad kohaliku poliitika tulevikku/iseloomu” toimus

reedel, 20. novembril kell 11.00 – 18.00 Tallinnas, Tallink Spa Hotellis. Kokku noortefoorumil osales 101 inimest.

Noortefoorum oli mõeldud 14-26 aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad
panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha.
Noortefoorumi eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu
riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima.
Arutleda koos kriitiliselt teemal Eesti kodanikuks olemine ja leida potentsiaalselt efektiivseid
väljundeid aktiivseks kodanikuks olemisel.
Foorumi programm oli jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustas temaatilised ettekanded antud valdkonna spetsialistide

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

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

spetsiifilisemat lahata ühte konkreetset teemat koos teiste osalejatega. Programmi erikülalised – Eva Truuverk, Rohetiiger eestvedaja ja Laura

Maria Rajala, kodanikuaktivist, jurist, Femina juhataja Soomest. Foorumi lõpus toimus tunnustamiskonkursi “Sädemeke” võitjate

tunnustamine. Foorumi juhis Peter Taim, politoolog, JJ Street juhataja.

 

Foorumi esimesest osast võtsid osa järgmised eksperdid:

• “Noored ja KOVi valimised 2021”, Arne Koitmäe, valimisteenistuse juht

• “Noorte huvid valimiskampaania prisma kaudu”, Eva Lennuk, Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja

Paneeldiskussioon teemal: Noorte osalus valimistel – mis on teadmata ja tegemata
jäänud?
Oma mõtteid jagasid ja vastasid noorte küsimustele järgmised eksperdid/ ning erakondade noortekogude esindajad:

• REFORM, Karl Olaf Loog
• KESK, Gerttu Blank
• SDE, Õnne Paulus
• ISAMAA, Karl Sander Kase
• EESTI200, Daniel Kõiv
• Rohelised, Johanna Maria Tõugu
• Eesti Noorteühenduste Liit, Maris Neeno

Foorumi viimane osa (töötoad) toimus järgmiste ekspertide juhtimisel:

• (Noorte osalus ja ja kodanikuühiskond) Aktiivsete kodanike kasvatamine ja osalus 
valimistel. Eestvedajad: Aivar Kamal, Eesti Noorteühenduste Liit ja Evelyn Valtin,

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2020/ajakava-2020/
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Kodanikuühiskonna Sihtkapital
• (Lõimumine ja mitmekesisus) Noorte koostöö ja eesti keele valdamine viivad kaasava ning

mitmekultuurilise ühiskonnani. Eestvedajad: Artjom Tepljuk, Kultuuriministeerium, Lianne
Teder, Tallinna Ülikool

• (Ettevõtlikkus, noortegarantii tugisüsteem) Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem
Eestvedajad: Olav Kersen, Töötukassa ja Heidi Paabort, Avatud Noortekeskuste Ühendus

• (Eesti haridussüsteem) Noorte huviharidus – igal noorel on õigus saada tasuta
huviharidust? Eestvedajad: Peeter Taim, JJ Street Tantsukool, Andres Kask, Eesti Huvikoolide
Liit ja Rusalina Gassõmova, Peace Child Eesti

• (Praktiline töötuba) Vaenu õhutamine avalikus ruumis. Eestvedajad: Kelly Grossthal, Eesti
Inimõiguste keskus ja Laura Maria Rajala, Femina RY (Soome)

Töötubade raames toimusid grupitööd, mille tulemusi esitleti foorumi lõpus.

Töötoas “Noored ja kodanikuühiskond“ arutleti võimaluste üle, jagati nendega erinevaid
kogemusi, motiveerisid neid looma oma huvitavaid algatusi mis lahendaks noorte väljakutseid ning
ühiskondlikud muresid. Tutvustati neil ka nende võimalused, mis noortel kohalikul tasandil on
olemas ning mõeldi ühiselt, kuidas saaksid noored rohkem rääkida kaasa erinevates
otsustusprotsessides ning osaleda kogukonna tasemel (vabatahtliku tegevus).

Töötoas „Lõimumine ja mitmekesisus“ kaardistati Eesti kodanikuhariduse- ja
lõimumisvaldkonna suurimaid väljakutseid ning noori puudutavaid teemadel, mille osas noored
tundsid huvi ja muret. Noored tegi oma ettepanekuid kuidas motiveerida rohkem pidada koostööd
eesti ja vene keelse kogukonna vahel ning miks on eesti keele teadmine ja kasutamine on tähtis
elus. Keele oskust võimaldab noortel omandada konkurentsivõimeline haridus.

Töötoas “Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem” arutasime läbi töötukassa erinevad
teenused, mis võiks noortele kasulikud olla. Osalejad tõid välja arvamusi ja kogemusi seoses
töötukassaga. Vaatasime üle, kes on noor asutuste mõttes, mis on NEET ning milline on hetkel
noorte töötute olukord Eestis. Osalejaid tõid välja, et suurimad noorte murekohad on hetkel
motivatsiooni puudus ja laiskus; see, et paljudes piirkondades ei ole noortele tööpakkumisi ja
vaimne tervis (depressioon). Mängisime läbi rollimängu, mis pakkus empaatilist võimalust näha
erinevate inimgruppide olukorda Eestis. Rollimängule järgnes arutelu, kuidas neid olukordi muuta,
mida saaks süsteem teha ja millised on võimalikud lahendused.
Töötoas “Eesti haridussüsteem” pealkirjaga“ Noorte huviharidus – igal noorel on õigus saada
tasuta huviharidust” noored jagasid oma huvihariduse kogemused ning jagasid oma arvamust kas/
miks nad arvavad et huviharidus peaks olema kättesaadav igale noortele ning kas neil peaks olema
õigus saada tasuta huviharidust, vähemalt üks ala millega nad saaksid tegeleda. Paljud noored
väljendasid, et kui oleks rohkem huvitavad ja kaasaegsed huvihariduse variante neil pakuti seda
meelsasti nad tegeleks.

Eesti ja väliskülaliste abil arutleti ka vaenu õhutamine avalikus ruumis ning mitmekesisuse ja
avatud ühiskonna tähtsust, lisaks sellele ka erinevate äärmuslike lähenemiste mõju
sotsiaalmeediale ja ühiskonnale. Kahjuks ei olnud see töötuba noorte vahel nii populaarne võrreldes
teistega. Töötubade tulemusi võeti arvesse ka tuleviku foorumi kava koostamisel.

Tunnustamiskonkurss “Noor sädemeke” 2020

Traditsiooniliselt Sillamäe Lastekaitse Ühing ja tema partnerid tunnustavad isikut, noori, ettevõtet
või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud toetustegevusega.
20. Novembril 2020 Noortefoorumi raames toimus laureaatide väljakuulutamine ja auhindade
jagamine aasta parimate konkursil, mille eesmärgiks oli tunnustada Eestis edukalt tegutsevaid
noori/asutusi, nende poolt elluviidud mõjukaid ettevõtmisi/ projekte ja noorte elu ja
kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Seeläbi teadvustada maakonna
inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust elukeskkonna
arendamisse.
Auhindu anti välja kahes kategoorias:

• Aasta vabaühendus 2020: Tunnustust ei määratud
• Aasta kodanikuühenduste tegu 2020: Tunnustust ei määratud
• Aasta vabatahtlik 2020: Anton Pilitsin, Veniamin Juhhimenko, Rusalina Gassõmova

http://foorum.sscw.ee/tunnustus/kodanikuuhiskonna-eestvedajaid-ja-noor-sademeke/
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• Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2020: Integratsiooni Sihtasutus, Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Esindus Eestis, Ehte Humanitaargümnaasium,
Natalia Umarova.

• “Sädemeke” noorsootöötaja“ 2020: Tiiu Kadak
• “Sädemeke “noorte arengutoetajad”2020: Eva Lennuk, Nadežda Tšerkašina, Eva Truuverk,

Marko Ool
• “Sädemeke” aasta noortetegu 2020: Tunnustust ei määratud
• Tänukirjadega tunnustati: Ljudmila Peussa, Integratsiooni Sihtasutus; Evelyn Valtin, K

odanikuühiskonna Sihtkapital; Olav Kersen, Eesti Töötukassa; Kelly Grossthal, Eesti
Inimõiguste Keskus; Anneli Lind, Tallink Hotels; Arjom Jagudin, Sound Expert; Laura Maria
Rajala, Femina RY; Briti Nõukogu; Eesti Noorteühenduste Liit; Georg Otsa nim Tallinna
Muusikakool.

PROJEKTI VÄLJUNDID:

Kogu otsene osalejate arv 227 inimest

• 4 Mitteformaalse kodanikuhariduse semianridel, kokku 126 osalejat

• VIII Noortefoorum võtis osa 101 osalejat

• Tunnustamiskonkurss “Noor sädemeke” 2020 oli tunnustatud 5 laureaati ja 10 koostöö tänukirjad.

Noortefoorumi raames tagame osalejate geograafilise representatiivsuse ja soolise tasakaalu ning ka erivajadustega noorte osalus vähemalt

10%. Noored ja eksperdid oli kaasatud põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa ning Pärnumaa aga muidugi osalesid

noor esindajad kõikidest teistest Eesti piirkondadest. Noortefoorum oli mõeldud 17+ aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele, kes soovivad

panustada Eesti ühiskonna edendamisse ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha.

Foorumi tagasiside

Foorumi järgselt on noortele saadetud tagasiside küsimustik. Vastuste põhjal on foorumi
keskmiseks hindeks antud hinngang “4,3“. Osalejatele meeldis paneeldiskussioonis käsitletud
teemad ning ekspertide mitmekesisus. Töötoad olid sisukad ning pakutud võimalused andsid
noortele võimaluse ühes valdkonnas enda teadmisi põhjalikumalt arendada. Arenguvõimalustena
toodi välja noorte eesti keele oskus ning tõlke tagamine noortele, et kõigil oleks võimalik läbivalt
kogu sisust aru saada.

Meedia kajastus ja kommunikatsioon

Projekti meeskond on teinud ka sotsiaalmeedias, võrgustikutes ning Raadio 4 väikse tutvustava
kampaania projektist.

• Info asub foorumi veebilehel: http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2020/

• Lisaks ka facebookis: https://www.facebook.com/NoorKodanik

• Pildid: http://foorum.sscw.ee/gallery/

• https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SSCW.ESTONIA&set=a.10158631705526768

Ürituste seeria toetasid: Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Sotsiaalfond, Kultuuriministeerium, Tallinna spordi ja noorsoamet, Põhjamaade

Ministrite Nõukogu Eesti esindus Eestis, Töötukassa, Eesti Noorteühenduste Liit, Tallink Hotels ja Peace Child Eesti.

5. Sooline Võimestamine noorteprogramm 2020

Sooline Võimestamine noorteprogramm“ on noortele suunatud projekt, mis käsitleb eelkõige
soorolle ja soostereotüüpe, seetõttu, et naised on endiselt ebasoodsamas olukorras nii
otsustusprotsessis, töövõimalustes, palgalõhes, võrdse kohtlemises, peremudelites ja teistes
olulistes küsimustes ning Eesti ühiskonnas valitseb traditsiooniline suhtumine soorollidesse.
Sooline võrdõiguslikkuseni jõudmiseks on vaja tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine ehk
mittediskrimineerimine kõikides valdkondades, kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus, luua
võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades (s.h. ka naiste esindatud poliitikas, kuna
naised veel ikkagi ei ole veel võrdselt esindatud poliitikas, eesmärgistatult ja süstemaatiliselt
edendada soolist võrdõiguslikkust ka vähemustele (ehk vene keels elanikunnale ja teistele).
Projekti eesmärgiks oli edendada koolinoorte ja üliõpilaste seas teadlikkust sügavalt 
juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja 
eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada 
soorollide ja – stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste

http://foorum.sscw.ee/noortefoorumid/noortefoorum-2020/
https://www.facebook.com/NoorKodanik
http://foorum.sscw.ee/gallery/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SSCW.ESTONIA&set=a.10158631705526768
http://www.sscw.ee/?id=14820
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leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi
haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

Projekti sihtgrupiks on Tallinna, Tartu ja Ida–Virumaa üldhariduskoolide (põhikooli ja
gümnaasiumiklasside õpilased ja noored 17-26 aastat ja erinevad kohalikud noorteorganisatsioonid
ja vabaühendused läbi eelnevate koostööprojektide ja tegevuse kaudu loodud koostöövõrgustiku.

Projekti tegevused:

• Soolise võrdõiguslikuse noortekonverents

Noortekonverents - ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni
arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste
tegemiseks. Kutsutud parimad osalejad koolitustest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid
noorteüksusi, koolidest noortekeskusteni. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele tööle, lisab seminar
teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata
kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale
levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Võimaldab haarata ka
suuremat hulka osalejaid ja levitada infot ka nende ühiskonnakihtide seas, kes eelnevalt võib-olla ei
tunnetanud otsest sidet projekti põhitemaatikaga kuid ühiskonna osana on paratamatult siiski
seotud. Soolise võrdõigulikkuse noortekonverentsi 2019 põhiteemaks 2019 aastal koostöös
partneritega valisime põhifookust: Sooline võrdõiguslikkus tööl/ettevõtluses ja hariduse
valdkondades. Konverents pidi toimuma 2019 a Tallink Spa Hotellis, kuid koronaviiruse puhul
oleme muutnud ürituse kuupäevad ja kohendanud osalemis piirangutega.
PROJEKTI ELLUVIIMINE:

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt Eestis 12.03.2020 kehtestatud eriolukorraga ja seoses
eriolukorrast tingitud projekti lõplik ürituse (Soolise võrdõigulikkuse noortekonverents 2019)
kuupäev oli muudatud esialgnselt juuni kuule 2020, kui hiljem lükkatud 18.09.2020 Tallinnas.

Plaanitud konverents oli täielikult teostatud ning isegi koroonaviiruse puhul sätestatud korraldaja
poolt osalemist tingimused haiguse võimaliku ülekandumise vältimiseks (maskide kandmine, kätte
desinfitseerimine, ning sotsiaaldistantsi hoidmine) ei olnud mureks. Kõik plaanitud tegevused olid
teostatud, kuid konverentsil võtis osa natuke vähem inimesi kui oli plaanitud, kokku oli 76 noort,
kuna umbes 10 inimest kas loobusid viimasel hetkel või seoses oma tervisega otsustasid mitte tulla.
Lisaks neile osales 10 pädeva spetsialiste ja valdkonna eksperte. Konverentsi põhiteemadeks oli
naiste roll poliitikas, ja ettevõtluses ning meeste roll hariduses, ja peres ning mitmekesisuse
edendamine noorsootöös. Kõik kokku konverentsil võtis osa 86 inimest. Kokku oli kaasatud üle
12 erinevaid asutusi/eksperte ja parnteri nende hulgas Sotsiaalministeerium, Soolise
Võrdõiguslikkuse ja võrdsekohtlemise Volinik, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti
Noorteühenduste Liit, Feministeerium, Kristiine Noortekeskus, Eesti Maaülikool, Lastekaitse Liit,
Peace Child Eesti, Inimõiguste Keskus ning palju muud valdkonalikke ja haridusasutusi.
Konvernetsi sisaldas kahte ettekandeid soolise võrdõiguslikkuse olukorra Eestis, mis tegi pädev ja
tunnustatud ekspet ja Maaülikooli õppjõud Maret Prits (kuna Agnes Einman
Sotsiaalministeeriumist ei saanud osaleda COVID 19 ja hõivetuse puhul) ning Ivan Larentjev,
Soolise võrdõiguslikkuse voliniku esindaja. Lisaks neile toimus paremate praktikate utvustuseed:
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja), Lastekaitse Liit (Annika Silde) ning Tallinna
Kritsiine noortekeskus (Brita Rand). Konverentsi osalejad teid ka oma poolt aktiivne töö
tööruhmades arutledes erinevad juhtumianalüüsid ja pakkudes oma soovitusi /lahendusi olemas
olevate küsimustele. Järgmiste 3 töögruppide raames: Sooline võrdõiguslikkus peres, Võrdne
kohtlemine tööl ja hariduses, Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas. Eesti
Noorteühensute Liidu esindaja tegi ettekenade ja praktilised naided teemal Väärtused ja hoiakud
soolises võrdõiguslikkuses / peremudelis. Noortel oli võimalus vaadata erinevad lühi õppefilmi
mida nad lubasid levitada oma võrgustikutes ja toetada võrõiguslikkus ja mitmekesisus oma
ringkonnas. Üritustel küsiti tagasisidet ja kokkuvõtlik tagasiside hinnati 5 palli süsteemis 4,49
(toitlustamine 4.7, ja kooltiuse sisu ja ekspertide töö 4.4).
Projekti väljundid ja saavutatud mõju noorele:

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

eelarvamustest.
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• Osalejad oli tutvunud Soolise Võrdõiguslikuse voliniku ametiga, erinevate naiste ja meeste
huvikaitse õiguste kaitsevate organisatsioonidega.

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

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

• Viidud läbi infokampaania ja koolitused kohalikes haridusasutustes
• Konveretnsil võtis osa 86 inimest.
• Projektiga oli saavutatud positiivne mõju noortele, nende teadlikus ja oskused on suurenenud

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

Projekti teostamist toetasid Sotsiaalministeerium, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

 

3. KOOSTÖÖ – KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL

Valdkonna üldiseks eesmärgiks on edendada nii erialast kui organisatsioonilist koostööd nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, et tagada organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua
vajalikke sidemeid käimasolevate projektide läbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks.

Koostöö põhitegevussuunad on järgnevad:

- Valitsusinstitutsioonid kohalikul ja riiklikul tasandil nagu Sotsiaalministeerium, Haridus- ja
Teadusministeerium, Kultuuriminsiteerium, Siseministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja
Piirivalveamet, Tallinna Linnavalitsus (n.h Kultuuriamet, Spordi- ja Noorsooamet, Sotsiaalamet),
Tartu Linnavalitsus, Lüganusee Vallavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Narva Linnavalitus, Jõhvi
Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Hiiumaa Vallavalitsus ja mitmed teised.

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

- Haridusasutused üle Eesti - n.n.: Narva Soldina Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Narva
Kesklinna Gümnaasium, Jõhvi Günaasium, Kohtla-Järve Ahtme Põhikool, Ida-Virumaa
Kutsehariduskeskus, Kiviõli Vene Kool, Kohtla-Järve Gümnaasiumis, Tartu Annelina
Gümnaasiumis, Tartu Aleksandri Puskini kool, Tallinna Lasnamäe Linnamäe Vene Lütseum,
Tallinn Ehte Gümnaasium, Tallinn Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinn Juudi kool, Tallinna
Lasnamäe Gumnaasium, Kose Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Saku Gümnaasium, Hiiumaa
Gümnaasium, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva
Kolledž, Euroakadeemia jt.
- Fondid ja sihtasutused: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Integratsiooni Sihtasutus, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu, Briti Nõukogu, Anna Lindh Foundation, Konrad Adenauer Foundation, Rootsi
Suursaatkond, Soome Suursaatkond, Eesti Kultuurkapital ja palju teised.

- Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel, Vaba Lava SA, Lindakivi
Kultuurikeskus, Thiale OÜ ja mitmed teised.

- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused Hiiumaal, Tartumaal
Virumaal ja Harjumaal.

- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med- vabaühendused
Vahemereriikidest, Euroopa - Aasia riikidest, Läänemere- ja Põhjamaade riikidest koostööpartnerid
laste ja noortevabaühendused, loovuse ja säästvaarengu edendajad Euroopa Liidu piirkondest jt.)

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik www.ivkv.ee

2020 a. Sillamäe LÜ pidas sisuka koostööd oma partneritega ning võrgustiku aktiivse 
liikmetega ning aasta jooksul viidi läbi koostöökohtumised ning arutleti põhipunkte mida 
sügisel Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna ümarlaual. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna 
võrgustik toob kokku kodanikuühendusi, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks on Ida-Virumaa. Nende 
seas on nii vabaühendusi, sihtasutusi, asumiseltse kui ka valdkondlike astusused/organisatsioone. 
Võrgustik oli loodud 2015. aasta veebruaris ning hetkel võrgustiku tööd koordineerib - Sillamäe



24

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2020. a. majandusaasta aruanne

Lastekaitse Ühing.

2020 aastal jätkati koostöö arendamist võrgustiku liikmetega, arutledes nende arengu vajadused
ning kaardistades kodanikuühiskonna arengu väljakutsed ning koostöövorme (infovahetus
kodaniühiskonna teemadel, teeunstepakkumine ning koostöö taasalgatamine IVEKIga. Tuleva
aastatel võrgustiku 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 tuleva Noortefoorumid, tunnustamisüritused, Virumaa perede suvekooli
ning ka Kodanikuühiskonna Foorumi 2021 aastal). Võrgustiku koosolekud on toimunud iga kvartal
mida juhtis Sillamäe Lastekaitse Ühing.
 

MUU KOHALIKU TASANDI TEGEVUS

EKAKi tegevus

Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) kiitis Riigikogu heaks 2002. aasta
detsembris. Kontseptsioon sõnastab kodanikuühenduste ja avaliku võimu partnerluse alused ja
raamistiku kodanikuaktiivsuse elavdamiseks ja demokraatia tugevdamiseks Eestis. Selle
rakendamiseks loodi ka Vabariigi Valitsuse ja kodanikühenduste vaheline ühiskomisjon. 2012
aastal toimunud avaliku konkursi järgselt on Sillamäe Lastekaitse Ühing valitud üheks üheksast
kodanikuühenduste esindajaks EKAKi ühiskomisjoni ning ka sinna juurde loodud vabatahtliku
tegevuse ja avalike teenuste delegeerimise töörühma. Komisjoni koosseisul puudub ajaline piirang.
2020 aastal on toimunud kaks EKAKi koosolekud, mille raames SLÜ on seisnud venekeelsete
vabaühenduste huvide eest, osalenud kodanikuühiskonna uue arengustrateegia valmimisprotsessis
ja muudes EKAKi komisjoni küsimustes. Ühiskomisjon koosolekud toimusid Siseministeeriumis
14.02.2020 (komisjon kinnitas kooskõlastusringile Kodanikuühiskonna programmi 2021–2030
esitamiseks, vaatas üle kodanikuühiskonna ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital rollidest ning
toimus konsultsioon SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu vabaühenduste esindajate
nimetamise kohta) ja 17.06.2020 (toimus Ülevaade „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava“
koostamisest, esitati kinnitamiseks kooskõlastaseks „Kodanikuühiskonna programmi 2021–2024“
ning toimus arutelu „Kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020“ 2019. aasta aruande kohta.“
 

RAHVUSVAHELINE TASAND

Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad on aasta jooksul osalenud erinevates rahvusvahelistes
üritustes, konverentsides ja töökohtumistes, millest suurimad ja olulisimad olid järgnevad:

Eesti –Tuneesia ja Egiptus / Eesti – EL / Eesti - Põhjamaa kodanikuühiskonna koostöö 2020
aastal.

Sillamäe Lastekaitse Ühing jätkuvalt edendab oma koostööd kodanikuüshikonna valdkonnas oma
Vahemereriikide partneritega Tuneesiast (We love Sousse) kellega koostööd edendame
kodanikuühiskonna ning noortevõimistemise arengu programm panustades ühiselt säästva arengu
edendamisele, kultuuridevahelise suhtlemisele, hariduse ja demokraatia ning rahvusvahelises
koostöö edendamisele.

Kaasates erinevaid spetsialiste ning pidadest ühised kohtumised, arutelud ning vahelist
algatusi. Tore oli kinnitada, et tänud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile oleme saanud tugi
tuua Eestisse tundud ja kogenud valdkondlike eksperte. n.n Amb. Hatem Atallah (Tuneesia
Suursaadik, ning endine Anna Lindh Foundation tegevjuht), Anis Boufrikha (We Love Sousse
tegevjuht ja kultuuridevahelise suhtlemise ja dialoogi ja demokraatia edendaja Vahemereriikide ja
EL liikmesriikide vahel). Sillamäe Lastekaitse Ühingu rahvusvaheliste ürituste raames alati
kasutame võimalust edendada koostööd ja usaldusväärsust Euroopa ja Vahemereriikide vahel läbi
dialoogi, teadlikuse tõstmise ning tähtsaküsimuste arutlemise kaudu.
Tuginedes eelmise suure koostööprojektide kogemuse ning ka ühisearutelu raames, oleme
veendunud, et Eesti kodanikuühiskonna esindajad on huvitatud koostöö jätkamisel ja arendamisel,
läbi konkreetse algatuste ja ühisprojekte, mida arendame 2020a.

Toetame ka Suursaadiku Hatem Atallah idee toetada ühisalgatus "Eesti kodanikuühiskonna head
praktikat Tuneesia kodanikuühiskonna võimestamiseks" ka 2020-2022 aastatel

https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/kodanikuuhiskond/eesti-kodanikuuhiskonna-arengu-kontseptsioon
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/ekak_uhiskomisjoni_14.02.2020_istungi_protokoll.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/ekak_uhiskomisjoni_17.06.2020_istungi_protokoll.pdf
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Tore tõestada et noored, vabaühenduste ja meedia esindjad ning Eesti elanikud olid väga huvitatud
Tuneesia ja Araabia riikide kultuuri teadlikuse tõstmisel, soovivad suurendada oma teadmises
noorte kaasamise otsustusprotsessi kohalikul tasemel ja kodanikuühiskonna toimemisega Tuneesias
ja Egiptuses sh. ka olemas olevate muredega, millega Eesti kodanikuühiskond saaks neile kaasa
aidata. Noored toetatsid ideede arengut ühiskondlikku diskussiooni kultuuride ja põlvkondade
vahelise suhtlemise ümber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ühiskonda läbi
haridusliku programmi, noorsootööd ja noortealgatuste võimestamise ning rahvusvahelise koostöö
algatamine.
Kahjuks COVID 19 pandeemia puhuil ei õnnesnutnud meil 2020a korraldada kolmas õppevisiid
Egiptuse kodanikuühiskonna esindajate, meedia ja ametnike vahel koostööfoorumi Eestis, et jätkata
meie vaheline koostöödialoog ning valmistada ette ühiskoostöö tegevus 2020-2022 aasta raames.
Kohtumine toimus online 4-6. Septembril 2020 ÜRO 75 aastapäeva ülemaailmse arutelu raames.
Koostöö edendamist toetasid: Kodanikuühenduse Sihtkapital ja Anna Lindh Foundation.

Rahvusvaheline koostöö edendatakse rohkem 2021 aastal kuna organisatsiooni meeskond koos
rahvusvaheliste partneritega Euroopa Liidust, Põhjamaade ja Läänemeriikidst on valmistanud kaks
suur koostööprojekte: „Towards to Inclusive and Sustainable Europe“ mida toetatakse Euroopa
Komisjoni, Kodanike Euroopa programmide raamest ning projekt „A green, socially sustainable
and digitally integrated Nordic-Baltic Region 2021“ mida toetab Põhjamaade Ministrite
Nõukogu.
 

4. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

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

1. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel, mille ülevaade leiab
veebilehel www.sscw.ee (2020 tegevusaastal), kuid peamised traditsioonilisd üritused: Lastekaitse
Liidu-, Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Arengukoostöö Ümarlaua ning AMETEO Üldkogud,
koolitused, koosolekud ja teised üritused mis panustasid prganisatsiooni võimekuse arendamisele ja
kaasatusele..

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 Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu vahendid (rtk.ee), Kodanikuühiskonna Sihtkapital
toetuse meetmed, KOP programm, Integratsiooni Sihtasutus, KULKA, Rahvakultuuri Keskus,
Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerim,
Euroopa Komisjoni rahastus programmid (Sotsiaalfond, Creative Europe, Europe for Citizens),
Euroopa Nõukogu, Swedish Institute, Anna Lindh Foundation, Asia-Europe Foundation,
Põhjamaade Nõukogu, Rootsi ja Soome suursaatkonnad, Tallinna Linnavalitsuse toetuse meetmed
ja mitmed teised.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu peamised rahastajad 2019 aastal olid: Sotsiaalministeerium ,
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Amateo, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti
Kultuurkapital, Rootsi suursaatkond, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Lastekaitse Liit, 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.

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

http://www.sscw.ee/
http://www.sscw.ee/index.php?id=14095
file:///C:/Users/hp/Desktop/%20www.foundation.sscw.ee
file:///C:/Users/hp/Desktop/%20www.foundation.sscw.ee


26

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2020. a. majandusaasta aruanne

Sihtgrupp on andekad lapsed lasterikastest või ilma toitjata jäänud või üksikvanemaga,
vähemkindlustatud peredest vanuses alla 19. aasta ning andekaid noored (ka vanemad kui 19
a.) üle Eesti. Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse
märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid)/ühiskondlikutöös või muul harrastataval
alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ja noort
ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Aastal on ühe stipendiumi suurus kuni
500 eurot, kui komisjon ning fondi juhatus on teinud eri otsuseid (stipendiumi suuruse kui ka
taotleja vanuse suhtes).
Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

- osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistluste osalemiseksl;

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

- igakuiseks isemajandamiseks

Sillamäe Lastekaitse Ühing jagas kokku 6 stipendiumit 2020 aastal summas 2540 eur.

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

Uudised stipendiumite üleandmisest:
• Sillamäe LÜ Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia 07.08.20 kell 16.00 Narvas
• Sillamäe LÜ Fondi Stipendiumide pidulik üleandmistseremoonia 20.11.20 kell 17.00 Tallink Spa

Hotellis

4. Teavitustegevus

2020 aastal organisatsiooni pealehe www.sscw.ee kõrvale on arendatud ja toetanud endiselt ka
teisi projektispetsiifilisi lehekülgi. Jätkuvalt teavitab SLÜ oma venekeelse lugejad mis toimub Eesti
kodanikuühiskonnas. Individuaalsete projektide raames on koostatud trükiseid ja erinevaid info- ja
õppematerjale.

Kogu nimekiri 2020 aasta väljunditest on järgnev:

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

Infovoldikud ja trükised projektidest
• Kogumik “Peremuudelid ja kasvatus“ (vene keeles)
• Noorte loovuse arenguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored 2.0“ infovoldik (eesti/vene

keeles)
• Sillamäe Lastekaitse Ühingu koolitus- ja õppematerjalid

Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused)

Foorumite veebileht koos kõikide foorumeid puudutavate materjalidega http://foorum.sscw.ee/

Veebilehed on nii eesti, inglise, vene keeles. Erilehed oli tehtud ka aasta kõige suurema projekti
jaoks ÜRO 75 aastapäeva ja säästva arengu edendamise veebilehel www.unsdg.ee ning noorte
loovuse arenguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored“ jaoks: www.loovus.sscw.ee kus on
leitav kõik loovad, haridusega seotud ja muud materjalid.

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

Tunnustus ja tunnustus üritused

Tunnustus üritused:
• Traditsiooniline tunnustus üritus “Laste Sõber 2020” 7. augustil 2020.
• Traditsiooniline tunnustus üritus “ Aasta 2020 vabaühendus”, “Noor sädemeke” 20. novembril

2020.

Tänud meie aasta toetajatele ja partneritele - Tallink Grupp, Lastekaitse Liit ja Dmitri Dmitrijev,
Riigikogu liige ning partnerile Tallinna Georg Otsa Muusikakool ning teised haridus ja sotsiaal
asutused.

http://foundation.sscw.ee/stipendiaadid/
http://www.sscw.ee/
http://foorum.sscw.ee/
http://www.unsdg.ee/
http://www.loovus.sscw.ee/
file:///C:/Users/hp/Desktop/www.foundation.sscw.ee
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Selle aasta projektide raames on selle aasta tegevuste meediakajastus jätkuvalt laiapõhjaline ja
toimunud endiselt nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja hõlmanud nii traditsioonilist meediat
läbi trükiväljaannete, raadio ja televisiooni kui veebilehekülgi ja internetiväljaandeid erinevate
internetiväljaannete. Kajastus on toimunud eesti, vene ja inglise keeles. Eriti suurel määral sai
kajastust ÜRO 75 aastapäevale tähistamiseks pühendatud säästva arengu edendamise
konverentsiseeria (Eestis, Tuneesias ja UKs) Eesti-sisesed üritused (Harjumaal, Hiiumaal ja
Virumaal), erivajadustega noortele suunatud II suvekool , soolise võrdõiguslikkuse
noorteprogramm, noorte loovuse arneguprogramm „Loomingulised Eestimaa noored 2.0“, VIII
Noorfoorumi ja Co-management programmi ning meie rahvusvahelised koostöö algatused.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 22 643 15 839

Kokku käibevarad 22 643 15 839

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 1 607 1 370

Kokku põhivarad 1 607 1 370

Kokku varad 24 250 17 209

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 1 768 1 531

Kokku lühiajalised kohustised 1 768 1 531

Kokku kohustised 1 768 1 531

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 15 678 9 001

Aruandeaasta tulem 6 804 6 677

Kokku netovara 22 482 15 678

Kokku kohustised ja netovara 24 250 17 209
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 400 500

Annetused ja toetused 57 402 62 615

Tulu ettevõtlusest 10 262 38 380

Muud tulud 0 251

Kokku tulud 68 064 101 746

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -45 031 -75 497

Jagatud annetused ja toetused -2 540 -3 400

Mitmesugused tegevuskulud -4 463 -4 212

Tööjõukulud -9 226 -11 617

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -343

Kokku kulud -61 260 -95 069

Põhitegevuse tulem 6 804 6 677

Aruandeaasta tulem 6 804 6 677
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 400 500

Laekunud annetused ja toetused 57 402 62 615

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 10 262 38 380

Muud põhitegevuse tulude laekumised 0 251

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -2 540 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -49 494 -77 206

Väljamaksed töötajatele -9 226 -9 246

Kokku rahavood põhitegevusest 6 804 15 294

Kokku rahavood 6 804 15 294

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 15 839 545

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 804 15 294

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 22 643 15 839
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 9 001 9 001

Korrigeeritud saldo

31.12.2018
9 001 9 001

Aruandeaasta tulem 6 677 6 677

31.12.2019 15 678 15 678

Aruandeaasta tulem 6 804 6 804

31.12.2020 22 482 22 482
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sillamäe Lastekaitse Ühingu raamatupidamise aastaaruanne 2020. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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

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

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

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

olulises osas võrreldavad 2019. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

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

aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

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

Nõuded ja ettemaksed

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

nõudesummad hinnatakse individuaalselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

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

seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset seisundit (remont,

hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääkmaksumuses,st soetusmaksumusest on

maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse

lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt selle kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised 6-15%

Masinad ja seadmed 20-30%

Muu materiaalne põhivara 20-30%

Maad ei amortiseerita

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivara 3-5 aastat

Finantskohustised

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

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

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

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse üldmeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude

ja kulude vastavuse printsiip-

Tulud

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

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

Aruandekuupäevajärgsed sündmused Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud,
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mis ilmnesid aruandekuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel

toimunud tehingutega. 

2020. alguses puhkenud koroonaviiruse pandeemia on aruande koostamise ajaks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid

majandustegevuses. Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande 

koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele. 

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Kontol 21 241 14 439

Kassa 1 402 1 400

Kokku raha 22 643 15 839

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 400 500

Kokku liikmetelt saadud tasud 400 500

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 57 402 62 615

Kokku annetused ja toetused 57 402 62 615

Sotsiaalministeerium 0 15 000

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 12 815 13 971

Kultuuriministerium 0 10 000

Amateo IVZW 0 5 100

Integratsiooni Sihtasutus 6 548 4 309

Eesti Kultuurkapital 1 100 3 800

Rootsi Suursaatkond 800 2 500

Põhjamaade Ministrite Nõukogu 4 200 1 865

Lastekaitse Liit 300 300

Konrad Adenauer Stiftung 1 200 0

Briti Nõukogu 8 000 0

Erinevad Fondid (kohalikud ja rahvusvahelised) 0 0

Eraisikud ja äriettevõtted 22 439 5 770

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019
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Rahaline annetus 57 402 62 615

Kokku annetused ja toetused 57 402 62 615

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 6 820 8 783

Sotsiaalmaksud 2 406 2 834

Kokku tööjõukulud 9 226 11 617

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 203 185


