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Lõpparuanne Projekt: „Mina olen tolerantne, ole sina ka!” 

September 2008 – Jaanuar 2009 

Projekti nimetus: Mina olen tolerantne, ole sina ka!  

Asutus: Sillamäe Lastekaitse Ühing 

Nimi: Taisi Valdlo,  Irina Golikova, ja Vassili Golikov  

Amet: koolitaja ja projekti koordinaator; välisekspert, koolitaja ja projektijuht.  

Eesmärgid:  

Konkreetne tegevus on suunatud noortele, lastele ja teiste teemast huvitatutele isikutele, 

kes soovivad ise edendada rahvusvahelist dialoogi ja võidelda sotsiaalprobleemide vastu. 

Propageerida avatumat suhtumist multikultuursesse ühiskonda noorte seas ja anda neile 

võimalus läbi mitteformaalse kui formaalse hariduse teadlikustada erinevaid olemasolevaid 

probleeme ning otsida neile lahendusi. Aidata noortel ületada oma väärarvamusi ja 

stereotüüpset suhtumist erinevatesse kultuuridesse ja selle esindajatesse. Arutleda kriitiliselt 

teemal Euroopa kodanikuks olemine ja leida potentsiaalseid väljundeid aktiivseks kodanikuks 

olemisel. Läbi rahvusvahelise dimensiooniga koolituse viia läbi kultuuridevahelist õppimist 

ning võimaldada noortel leida ühised väärtusi ja tunnetada koostöö tähtsust naaberriikidega. 

Kogu projekti peaeesmärk on parandada eesti-, vene keelt kõnelevate inimeste ja teiste rahvuste 

vahelist läbisaamist ning tõsta omavahelist usaldust. 

Viia läbi kultuuridevahelise dimensiooniga seminar-treeningkursused Narvas ja 

Sillamäel.  Korraldada uuring noorte hoiakutest rahvustevahelise ja rassidevahelise suhtlemise 

ning integratsiooni puudutavate küsimuste suhtes.  Viia läbi kultuuridevahelise dimensiooniga 

seminar-treeningkursus kahel päeval Tallinnas. Filmida seminare ja viia läbi teemakohased 

intervjuud dokumentaalfilmi kokkupanekuks eesmärgiga kasutada saadud materjali hiljem 

õppematerjalide koostamisel. Organiseerida, kokku panna ja läbi viia kultuuridevahelise ja 

rahvusvahelise dimensiooniga konverents „In Varietate Concordia“ Tallinnas, põhiteemaga 

kultuuridevaheline dialoog, tolerantsus ja integratsioon kohalikul ja Euroopa tasandil. 
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Tegevuse lühikirjeldus:  

Seminar-treeningkursuste läbiviimine Narvas ja Sillamäel. Seminar-treeningkursuste 

läbiviimine Tallinnas. Kursuste programm oli mitmekesine, kõik ette nähtud teemad said 

käsitletud. Osavõtjate taust oli tõeliselt rahvusvaheline, mis lubas haarata erinevaid 

vaatepunkte. Osavõtjate hulgas oli nii eestlasi, eesti-venelasi kui ka sloveenlasi, venelasi 

hiinlasi, grusiine ja teisi. Koolitusele oli kutsutud esinema erinevate valdkondade eksperte, 

nende hulgas Nikolai Degtjarenko, Mustamäe linnaosa asevanem, endine Tallinna volikogu 

liige, kõnega: „Kultuuride vaheline dialoog ja integratsioon Tallinna linna poliitika näitel,” mis 

aitas tuua seminar-treeningkursustele juurde spetsiililisust ja praktilisemat vaatenurka. 

Koolituse programmi kuulusid ka workshopid ja teoreetilisema sisuga ettekanded. Valmis 

väike hariduslik dokumentaalfilm ja tuli esitamisele rahvusvahelisel konverentsil.  Noorte 

hoiakutest rahvustevahelise ja rassidevahelise suhtlemise ning integratsiooni puudutavate 

küsimuste suhtes läbi viidud uuringu andmete kogumine, korrastamine ja analüüsimine, ning 

kokkuvõtete tegemine tulemustest, ning tulemuste ettekandmine rahvusvahelisel konverentsil. 

Uuring: 

 128 osalejat  

 Interneti-põhine  

 Meessoost 26,6% Naissoost 73,4%  

 Kodune keel:  

 Eesti 60,2%  

 Vene 37,5%  

 Kahekeelne kodu 2,3%  

 

 

 

 



  

   

   

 3 

Näited uuringu tulemustest: 

1. Suhtumine sellesse, et Eesti ülikoolidesse tuleb õppima üha rohkem õppureid 

välisriikidest  

 

 

 

 

 

 

2. Eesti 

keelsele keskharidusele üleminek 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Eesti ja rahvusvähemuste integratsioon 
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4. Multikultuurne Euroopa: midagi mida karta või mille üle rõõmu tunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline konverents „In Varietate Concordia“ viidi edukalt läbi Tallinna 

Ülikoolis 13. detsembril. Esinema kutsutute ja ka esinema saabujate hulgas olid tunnustatud 

eksperdid Tallinna Ülikoolist (professor Rein Ruutsoo ja akadeemik Klara Hallik), Eesti 

Lastekaitse Liidust (juhataja Alar Tamm), Inglise organisatsioonist Peace Child International 

(president David Woolcombe ja pea direktor Rosey Simonds), Euroopa Parlamendist 

(parlamendi liige Katrin Saks), Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist (juhataja Agu Laius), 

Mustamäe Avatud Noortekeskusest (juhataja assistent Julia Tido) ja Eesti Koostöö Kogust 

(Eero Raun). Ürituse esikõnelejaks oli kutsutud Euroopa Nõukogu Noorte ja Spordi 

Direktoraadi esindaja Guy-Michel Brandtner. Konverentsi programm oli väga laiahaardeline, 

sisaldas kõnesid, projektitutvustusi ja ka paneeldiskussiooni 

 

 



 

   

   

 

TEGEVUSTE TABEL  1.09.2008- 29.01.2009 

Jrk. 

Nr 
Aeg Tegevuse kirjeldus Toimumise koht Vastutajad (rakendusorgan) 

1. 1.09 -14.09.2008 

Projekti meekonna töökohtumine: 

Seminarideks ja koolituseks ettevalmistamine. Meediaplaani 

väljatöötamine. Mitteformaalse hariduse idee 

valjatöötamine. 

Seminaride ja koolituse materjalid ettevalmistamine 

Uuringu materjalide ettevalmistamine eesti, inglise ja vene 

keeles. 

Tallinn 

Sillamäe 

V. Golikov ,E. Kirik ,T. Valdlo 

I. Golikova välisekspert 

K Saks – välisekspert 

T. Uustal – vabatahtlik 

K. Puusild – vabatahtlik 

N. Baraeva – vabatahtlik 

2. 1.09-12.09.2008 
Projekti tutvustamine meedia kaudu, osalejate 

registreerimine koolitus-seminaridele. 
Tallinn ja Sillamäe V. Golikov ja T. Valdo 

3. 15.09.2008 

Projekti avamine 

Esseede konkurss kultuurivahelisest suhtlemisest: 

Parim lugu: „Minu  rahvusvahelise suhtlemise kogemus“. 

Tallinn ja Sillamäe Projekti meeskond, Ekspert 

4. 

26.09.2008 

27.09.2008 

 

Seminar – koolitus 

Seminar - koolitus 

 

Sillamäe 

Narva 

I. Golikova, T. Valdlo, V. Golikov 

E. Kirik,  T. Valdlo, V. Golikov 

5. 29.09-5.10. 2008 Vahearuanne ja seminaride tulemuste analüüsimine Tallinn Sillamäe Projekti meeskond , Ekspert 

6. 
17.10.2008 

18.10.2008 

ISeminar – Koolitus 

II Seminar – Koolitus 
Tallinn 

E. Kirik – koolitaja, ekspert 

V. Golikov- koolitaja, projekti juhataja 

T. Valdlo – koolitaja,  koordinaator 



 

   

   

 

7. 20.10-26.10.2008 Vahearuanne ja tulemuste analüüsimine Tallinn Koolitajad, projekti meeskond 

8. 20.10-02.11.2008 

Seminari - Koolituse moodul II, praktiline osa. Iseseisva 

projekti kirjutamine: „Kultuuride vaheliste dialoogi 

arenemine koolis ja ühiskonnas” ja tutvumine 

õppematerjalidega „Aktiivseks kodanikuks olemine“ 

 
E. Kirik, T. Valdlo, N. Baraeva,  

V. Golikov 

9. 
3.11 – 

10.11.2008 
Koolituse aruanne II moodul Tallinn T. Valdlo, V. Golikov 

12. 
11.11.2008 – 

25.01.2009 

Õppematerjali ja Videofilmi ettevalmistamine, koolituse ja 

seminaride tulemuste avamine ja edendamine meedias. 

Õppematerjali tõlkimine ja printimine 

Tallinn 

Sillamäe 

Moskva, Venemaa 

Projekti meeskond 

Välisekspert 

Partnerid 

13. 13.12.2008 
Lõpp Rahvuvaheline konverents – pidulik aktus 

Projekti lõpetamine. 
Tallinn 

Projekti meeskond, partnerid, sponsorid, 

projekti osalejad. 

14. 
01.12 – 

15.12.2009 

Uuringu ja õppematerjalide presenteerimine LVle, noorte 

organisatsioonidele, Info levitamine pressis, raadios, TVs ja 

Internetis.(CD ja muu materjalid) 

Kogu Eesti 
Projekti meeskond, V. Golikov,  

T. Valdlo, Vabatahtlikud 

15. 29.01.2009 

Uuringu resultaate, osalejate tagasiside ja aruanne 

ettevalmistamine eesti ja inglise keeles. Projekti 

kokkuvõtted ja aruanne esitamine Hasartmängumaksu 

Nõukogule  (finant ja tegevuste aruanne) 

Tallinn 

Projekti meeskond 

V. Golikov- projekti juht 

 

 

 

 



 

 

Projekti tulemused 

Välja on antud õppematerjalide CD, kus on kõik koolitused, konverentsid, parimad 

esseed, ja projekti video. Sellist õppematerjali saavad kasutada nii koolid, noorte 

organisatsioonid kui ka muud teemast huvitatud huvigrupid, et viia läbi temaatilisi tegevusi. 

Läbi on viidud seminarid ja rahvusvaheline konverents, kus osalejad saavad uusi teadmisi ja 

informatsiooni, jagatakse oma kogemusi ja avaldatakse avalikult oma arvamust. On tehtud 

uuring kultuuri- ja sotisaalvaldkonnas, mida saab kasutada tulevikus ülikoolides või avalikes 

institutsioonides kultuuriga seotud küsimustes. Koolitatud on noored rahvusvahelise kultuuride 

dialoogi ja tolerantsuse olemise teemal. On treenitud 25 – 30 nii eesti kui välismaa noort, kes 

tegutsevad edasi oma koolis või noorteorganisatsioonis, et levitada seda teemat teiste noorteni. 

Projektis osalevaid noori toetatakse ja julgustatakse edaspidiselt organiseerima ja läbi viima või 

osalema rahvusvahelises projektis. 60% projektis osalejatest realiseerivad oma teadmisi 

edasises elus ja kasutavad aktiivselt oma uusi oskusi igapäevaelus multikultuurses ühiskonnas. 

Noored võtavad ise rohkem initsiatiivi omaalgatuslikeks tegevusteks kolmandas sektoris 

kultuuridevahelise dialoogi teemal. 

Projekti raames õnnestus kokku tuua erinevate elualade ja vaatepunktide esindajaid ja 

luua ühtne foorum konstruktiivseks ideedevahetuseks, eesmärgiga edendada avatumat 

suhtumist multikultuursesse ühiskonda, esile tõsta lahendamist vajavaid probleemseid 

kitsaskohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Sallimatus ei ole ainult vähemuste 

probleem. Mõlemapoolsed initsiatiivid on vajalikud. Eesti ühiskonnale ei saa ette heita totaalset 

võõraviha ega rahvusvahelise koostöö valmisoleku täielikku puudumist, kuid nagu ka projekti 

käigus väljatoodud seisukohad näitasid, on arvamusi veel erinevaid ja probleemid ei lahenda 

ennast ise. Eriti positiivse küljena võib välja tuua erinevatest rahvustest noorte osalemise 

projektis. Ühe olulise eesmärgina üritas projekti välja tuua noorte inimeste rolli 

kultuuridevahelise dialoogi edendamisel. Noored on üha enam kaasatud ühiskonda ja 

kujunemas aktiivseks suureneva mõjuga jõuks. Noortel ja noorteorganisatsioonidel on üha 

suurem roll mängida sallimatusega võitlemisel ja teadlikkuse tõstmisel eelarvamuste ja 

stereotüüpide negatiivse mõju kohta. Ka käesolev projekti oli läbi viidud alla 25 aastaste noorte 

inimeste poolt ja seetõttu pidas oluliseks rõhutada sarnaste initsiatiivide olulist rolli ja sarnaste 
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initsiatiivide julgustamise ja toetamise tähtsust. Suured tänud kõikidele meie partneritele ja 

sponsoritele, see on: Hasartmängumaksu Nõukogu, Lastekaitse Liit, Peacechild International, 

Tallinna Ülikool, Euroülikool, Aspire Studio - Russia, OÜ Fimija, Ege Kirik, Kristjan Puusild, 

Timo Uustal, Natalja Baraeva, Niina Golikova, Margarita Starina ja teised vabatahtlikud ja 

abistajad kes tegis oma suur panus projekti elluviimiseks.  

 

23.01.2009 , Sillamäe  

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLKÜ) 

 

 

___________________  _________________  _______________ 

Irina Golikova    Taisi Valdlo Vassili Golikov 

Välisekspert,  SLKÜ juhataja  Projekti koordinaator      Projektijuht 

 

 

 


