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Sisulise tegevuse aruanne: “Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik” 

Jaanuar – Mai 2009 

Projekt: Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik 

Organisatsioon: Sillamäe Lastekaitse Ühing  

Partnerid: TK Romashka (Narva), Jõhvi Lastekaitse Ühing (Jõhvi) 

Toetajad: Lastekaitse Liit, Peace Child International, Peace Child Eesti, Ida-Virumaa 

Maavalitsus. 

Rahastaja: Kodanikuühisknna Sihtkapital 

Projekti meeskond: Irina Golikova (projektijuht) Taisi Valdlo (projekti koordinaator), Vassili 

Golikov (välisekspert), Niina Golikova (TK Romashka), Timo Uustal (JLÜ) 

Ajavahemik: 9 jaanuar 2009- 31 mai 2009 

Eesmärgid: 

Tõsta liikmete (sihtgruppide) teadlikkust, informeeritust laste õigusi ja heaolu puudutavate 

küsimuste suhtes, tutvustada aktiivseks kodanikuks olemise eeliseid ning edendada motivatsiooni 

lastekaitse liikumise arendamiseks ja ühingu tegevuses osalemiseks. Tõstatada kitsaskohad, mis 

takistavad lapse arengut ja kasvukeskkonda kohalikul tasandil. Propageerida avatumat suhtumist 

multikultuursesse ühiskonda rahva seas ja anda neile võimalus läbi mitteformaalse kui formaalse 

hariduse teadvustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning otsida neile lahendusi. Eesmärkide 

saavutamiseks korraldatakse arenduskoosolekuid, viiakse läbi noortelaager, uuring ja 

suurkonverents Ida-Virumaal. 

 

Projekti spetsiifilised (tegevustega seotud) eesmärgid:  

Õppereisi Inglismaale kokkupanek ja läbiviimine, eesmärgiga tugevdada sidemeid Suurbritannia 

organisatsiooniga Peacechild International ning osaleda Peacechild Internationali poolt 

korraldatavas  koolituses, järgida organisatsiooni tööd ja omandada uut perspektiivi kohalikele 

probleemidele. Veebilehekülje koondprojekti loomine ja vajalike ideede väljatöötamine ning 
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käikupanek. Veebilehekülje arendamine ja täiendamine Arendusseminari ja arenduskoosolekute 

läbiviimine kohalike laste- ja noorsootööalaste organisatsioonide ja tegevgruppide, kohalike 

valitsusinstitutsioonide ning riigi tasemel tegutsevate laste- ja noorsootöö organisatsioonide nagu 

Lastekaitse Liit  omavahelise koostöö tugevdamiseks ja Ida-Virumaa lastekaitse kitsaskohtade 

väljaselgitamiseks. Laagri „Aktiivne Kodanik“ kokkupanek ja läbiviimine Ida-Virumaal, 

eesmärgiga tugevdada sidemeid kohalikke organisatsioonide ja tegevgruppidega, laiendada 

osalejate teadmisi aktiivse kodaniku mõistest ja praktikast ning tutvustada osalejatele nende 

võimalusi oma kogukonnas muutusi läbi viia. Viia läbi uuring Ida-Virumaa laste ja vanemate seas, 

et selgitada välja valitsevad trendid hoiakutes ja uskumustes. Suurkonverentsi „Mida tahab Ida-

Virumaa laps!“ organiseerimine ja läbi viimine, eesmärgiga lastekaitse situatsiooni regioonis 

analüüsida, käsitleda ühiskonnas valitsevaid tendentse ja nende mõju lapsele. Olulise aspektina 

tegeleda ka kiusamiskäitumisest ja koolivägivallast teavitamise teemaga, tagamaks nende paremat 

äratundmist koolipersonali poolt ning koolikiusamise ennetus ja sekkumismeetodite 

tutvustamisega. Projekti üks olulisi eesmärke oli uute mittetulundusühingute registreerimine ja 

osalejate poolt omaalgatuslikku projektide koostamine esitamiseks projektitaotlusvoorudesse. 

Tegevuse kirjeldus 

Õppereis Inglismaale:  

Informatsiooni kogumine ja töökohtumiste korraldamine õppereisi ettevalmistamiseks. 

Läbirääkimiste organiseerimine Suurbritannia organisatsiooniga Peacechild International ja nende 

ning  kohalike organisatsioonide vahelises koostöös reisiplaani ja programmi koostamine. Ajakava 

paikapanek ja lennupiletite ostmine. Transpordi organiseerimine Londonis ja Londonist 

Buntingfordi, Peacechild Internationali peakorterisse. Inglismaal Buntingfordis järgnevatel 

koolitustel osalemine: Ambassador – 

treening, ökoloogilise jalajälje koolitus, 

projekti Euroopa Liidu tasandil 

rahakogumise (fundraising) koolitus, 

mitteformaalse õppimise meetod 

Conversation Cafe koolitus. Organisatsiooni 

igapäevatöö jälgimine ja selles osalemine 

vaatlejana. Inglismaa organisatsiooni 

esindajate ja kohalike organisatsioonide 

esindajate vahelised töökohtumised edasise koostöö plaani, esialgse ajakava ja võimalike 

Külaskäik Inglismaa kooli. 
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tegevuste paikapanek. Esialgne ajakava sisaldas ka jätkukohtumist ajaks 6.05.-13.05.2009, mis 

toimus plaanikohaselt. Teine töökohtumine toimus väiksema arvu osalistega (2 Eesti esindajat) ja 

haaras laiemat hulka partnerorganisatsioone, Eestile lisaks ka Prantsusmaa, Sierra Leone ja 

Argentiina ning suurem Inglismaa esindatus.  

Veebilehekülg www.sscw.ee  

Veebilehekülje idee väljatöötamine. Spetsiifiliste oskustega meeskonna kokkupanek 

veebilehekülje arendamiseks ja töökohtumiste korraldamine koos nendega. Tehniliste küsimuste 

lahendamine veebilehekülje ülespaneku, 

arendamise ja hooldamisega seoses. 

Veebileheküljele informatsiooni ülespanek 

nii organisatsiooni töö, ajaloo ning liikmete 

kohta kui ka käimasolevate ja veel tulemas 

olevate projektide kohta  

Veebilehekülje pidev arendamine, 

informatsiooni ülespanek kogu projekti 

„Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik“ tegevuste 

kohta, mis käimas ja mis veel tulemas. Kogu info projekti Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik kohta 

kättesaadav aadressilt: http://sscw.ee/pages/et/aktiivne-kodanik.php  

Arenduskoosolek ja arenduskoolitused:  

Esmajärjekorras viidi läbi arenduskoosolek Sillamäel, et paika panna edasine tegevuskava ja teha 

esmast teavitustööd tulevaste partnerorganisatsioonide seas. Järgnevalt toimus arenduskoolituste 

aja ja koha paikapanek. Arenduskoolituste programmi väljatöötamine. Läbirääkimiste 

korraldamine Ida-Virumaal tegutsevate kohalike 

organisatsioonide ja tegevgruppidega, ning 

kohalike võimuorganitega arenduskoolituste 

edukaks läbiviimiseks.  

Läbirääkimiste lõpuleviimine kohalike 

organisatsioonide ja tegevgruppidega, kohalike 

valitsusinstitutsioonide ja riigi tasemel töötavate 

WWW.SSCW.EE - Veebileht 

http://www.sscw.ee/
http://sscw.ee/pages/et/aktiivne-kodanik.php
http://www.sscw.ee/
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mittetulundusühingutega arenduskoolituste läbiviimiseks. Tehniliste küsimuste lahendamine 

arenduskoolituste korraldamisega seoses (kohvipausid, ruumide rent jms). Arenduskoolituste 

programmi ja päevakava läbi arutamine ja kinnitamine osalejatega. Arenduskoolituste läbiviimine 

Sillamäel, Jõhvis, Sinimäel, Narvas, Toilas, Narva-Jõesuul ja kokkuvõtlik koolitus Sillamäel. 

Koolitusi tuli rohkem kui esialgselt planeeritud, sest osa võtta soovijate arv oli suur ja seetõttu 

otsustas projekti juhtkond jagada osad koolitused kaheks. Arenduskoolitustel osalesid kokku 245 

inimest.  

Laager 

Informatsiooni kogumine ja töökohtumiste korraldamine laagri ettevalmistamiseks. Laagri 

programmi paikapanek, läbiviimiskoha otsustamine ja läbirääkimiste organiseerimine valitud 

kohaga. Teavitustöö korraldamine ja informatsiooni levitamine laagri toimumise, sisu, ajakava ja 

koha kohta ning osalejate värbamine erinevate kohalike ühiskonnagruppide seast. Tehniliste 

küsimuste lahendamine seoses toitlustamise, osalejate saabumise ja lahkumisega ning teiste 

korralduslike aspektidega. Laagri programmi paikapanek, koolitajatele ülesannete kätteandmine ja 

vabatahtlikke värbamine. Laagri läbiviimiseks vajalike materjalide koostamine. 

Projektijuhendamise ja projektikirjutamise koolituse koostamine ja ettevalmistamine. Aktiivse 

grupitöö metoodika Conversation Cafe kasutamise ettevalmistamine ja koolitajate juhendamine. 

Ettevalmistuste tegemine laagri raames  kultuuriprogrammi läbiviimiseks. Laagri läbiviimine 

Toila Spas ajavahemikul 20. märts 2009-22. Märts 2009.  

Laagri sissejuhatav osa. 

Laagri lõppedes tagasisideküsitluse läbiviimine osalejate seas. Üldhinnang oli positiivne, jäädi 

rahule nii korraldusega kui laagri sisuga, eriti märgiti tagasisideküsitluses ära projektikirjutamise 

Laagri osalejad: Narvast, Narva-Jõesuust, Sinimäelt, Sillamäelt, Jõhvist, Tartust ja Tallinnast (62 inimest) 
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Južeffa Smirnova: „Väga aktiivne osalus, 

ootame uusi kohtumisi.“ 

Svetlana Toropova: „Tutvusin paljude 

huvitavate inimestega, kavatsen välja mõelda 

idee ja kirjutada projekt sellel suvel.“ 

Polina Toropova: „Tahtsin saada uut 

infot projekti kirjutamise kohta, ning 

seda ka sain.“ 

Tiia Laanemäe: „Tekkis motivatsioon luua 

oma ühing ja hakata kirjutama projekte.“ 

Kristina Feštšenko: „Tahtsin õppida 

projektikirjutamist, on soovi veel osaleda 

vastavatel koolitustel. 

Nadežda Vassiljeva: „Jäime väga 

rahule ja planeerime jätkata koostööd.“ 

 

koolitus. Järgnev on näited laagrile antud tagasisidest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku osales 61 inimest, veel mitukümmend soovijat tuli tagasi lükata kohtade puudumise tõttu. 

Osalejad olid pärit üle kogu Ida-Virumaa: Narvast, Narva-Jõesuust, Vaivarast, Jõhvist ja 

Sillamäelt. Sellele lisaks üksikud inimesed Tallinnast ja Tartust. 

 Suurem hulk pilte laagrist on kättesaadav järgnevatel veebilehekülgedel: www.sscw.ee ja 

http://eu-youth.net/projects/aivk-toila-09/a3/. Laagri käigus filmiti ka lühike 7-minutiline film, mis 

on üles pandud Sillamäe Lastekaitse Ühingu kodulehele (kättesaadav lingi Sillamäe Lastekaitse 

Ühingu TV alt), ning lisatakse ka õppematerjalide CDle. 

 

Küsitlus: 

Valimi koostamine Ida-Virumaa koolinoorte ja nende vanemate seast. Küsitluse sisu ja läbiviimise 

korra paikapanek. Küsitluse läbiviimine. Uuringus osales 240 inimest. Ankeet koostati 

vabavormiline. Küsimused hõlmasid erinevaid teemasid: koolis olek ja õppetunnid, vaba aeg ja 

selle sisustamine, kodu ja suhted vanematega, tulevikuperspektiiv. Küsitluse vabavormiline 

olemus võimaldas noortel vastata nii kuidas nad ise soovisid ilma mingi suunamiseta. Samas ei 

võimalda see teha väga spetsiifilisi järeldusi. Küsitluse eesmärk oli koguda täiendavat ja 

juhendavat informatsiooni mida kasutada projekti käigus ja edasiste tegevuste planeerimisel. 

Järgnev Tabel 1 on näited õpilastepoolsetest vastustest kooli kohta. Põhjalik ülevaade uuringust 

avaldatakse õppematerjalide teavikus. 

http://www.sscw.ee/
http://eu-youth.net/projects/aivk-toila-09/a3/


 

 

 

7 

Tabel 1 

KESKKOND JA KOOLIKORRALDUS SUHTED ÕPPETÖÖ 

 õpetajad võiks olla nooremad, rohkem 

mehi 

 ka muu koolipersonali seas võiks olla 

rohkem mehi 

 klassiruumid suuremaks ja üldse võiks 

rohkem ruumi olla 

 koolipäev lühemaks 

 koolivormi ei taha 

 töövahendid kaasaegsemaks 

 kooliti on arvutikasutusvõimalused 

erinevad, aga see on väga vajalik 

 vahetunnid lühemaks, siis saaks varem 

koju 

 vahetunnid pikemaks, siis saaks puhata 

 koolireeglid on kohati vastuvõetamatud 

(vanemad klassid võiks käia poes, 

kooliterritooriumil liikumine vabamaks 

ja ka sealt lahkumine) 

 koolisööklas tahaks rohkem valikut, 

mõnes koolis paremat sööki ja kiiremat 

teenindust 

 rohkem ja erinevaid huviringe 

 võimla kasutamise võimalus on enam-

vähem, aga võiks ka rohkem olla 

 info liikumine paremaks 

 poisid on otsekohesemad, julgemad, 

ülbemad 

 õpetajad võiks arvestada, et õpilased 

on erinevad 

 võrreldakse õpilasi palju omavahel ja 

poisid jäävad kaotajaks 

 õpetajate toas räägitakse õpilastest 

nii, et tekivad eelarvamused 

 õpilaste vahel võiks olla rohkem 

sallivust 

 parem läbisaamine poiste ja 

tüdrukute vahel võiks olla  

 poistekooli ei tahaks 

 klassijuhataja tegeleb liiga vähe, 

pole klassi jaoks piisavalt aega 

 iga probleemi korral ei maksaks 

kohe vanematele helistada, enne 

võiks õpilasega rääkida 

 

 koolitunnid sisukamaks 

 mõned õpetajad kasutavad arvutit 

 ja see on positiivne 

 vähem iseseisvat tööd ja rohkem  

 aktiivset osalust, grupitöid 

 Kus meil õpitut vaja läheb? - rohkem 

selgitust õpetajalt 

 Ootamatud tunnikontrollid ei meeldi, 

vahel on hoopis mahukas kontrolltöö 

tunnikontrolli asemel 

 Hinnatakse näo järgi ning sageli 

käitumisest oleneb hinne 

 Olümpiaadid peaksid olema 

vabatahtlikud. Praegu „vabatahtlikult“ 

sunniviisilised 

 Pingeridu ei ole vaja 

 Kodutöid vähemaks 

 Kodutööd vabatahtlikuks 

 Konsultatsioonitunnid on vajalikud, aga 

halval ajal tavaliselt 
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Konverents: 

 Informatsiooni kogumine ja töökohtumiste 

korraldamine konverentsi ettevalmistamiseks. 

Konverentsi programmi paikapanek, läbiviimiskoha 

otsustamine ja läbirääkimiste organiseerimine valitud 

kohaga. Esinejate valik, läbirääkimiste korraldamine 

esinejatega. Teavitustöö korraldamine ja 

informatsiooni levitamine konverentsi toimumise, sisu, ajakava ja koha kohta. Erinevate 

meediakanalite kaasamine informatsiooni levitamisse konverentsi kohta. Info ülespanek 

konverentsi kohta organisatsiooni kodulehele. Osalejate värbamine konverentsile Ida-Virumaa 

linna ja maakonna koolide juhtkondade, õpetajate, tugipersonali ja koolide tervisenõukogude 

liikmete, MTÜ liidrite ja noortekeskuse töötajate seast. Kokku 175 kutse laiali saatmine. Osalejate 

registreerimise korraldamine. Läbirääkimiste korraldamine Ida-Virumaa maavalitsusega, et 

kindlustada maavanema osalemine konverentsil. Tehniliste küsimuste lahendamine seoses 

toitlustamise, osalejate saabumise ja lahkumisega ning teiste korralduslike aspektidega. 

Konverentsi läbiviimine Jõhvi Vene Gümnaasiumis 20. Aprill 2009.  

Konverentsil osales kokku 62 inimest. Konverentsi raames korraldati väike näitus Lastekaitse 

Liidu tegevuse kohta, samuti fotonäitus käimasoleva projekti tegevuste kohta. Konverentsil olid 

kolm paneeldiskussiooni ja ettekanded lapse tervise probleemide kohta lasteaias, lapse vaba aja 

veetmise ja arengu kohta ja haridussüsteemi integratsiooni kohta ning viidi läbi töögrupid. 

Osalejad olid Narvast, Aserist, Sinimäelt, Vaivarast, Narva-Jõesuust, Jõhvist. Konverentsil 

osalesid ning esinesid ka väikese sõnavõtuga Ida-Virumaa maavanem Riho Brevil ja Maavalitsuse 

Sotsiaalameti juhataja Merike Peri. Konverentsi lõpus viidi läbi ka tagasissideküsitlus, arvamused 

olid positiivsed, leiti, et 

konverents oli huvitav ja 

andis uusi ideid. Järgnev 

on näited konverentsile 

antud tagasisidest: 

 

Teavik 

Raamatu „Kes on hea kodanik“ idee välja töötamine. Kõigi kasutatud õppematerjalide 

kokkukogumine, raamatu kondikava paikapanek. Trükikodadega ühendust võtmine, kujunduse ja 

sisuga seotud küsimuste lahendamine. Raamatu trükkipanek eesti keeles. Teavikule lisatakse 

õppematerjalide CD, kus on valminud väike hariduslik film, olulisimad ettekanded ja teised 

materjalid. 

 

Aivo Peterson: „Iga selline konverents aitab täiustada üldpilti antud 

maastikul toimuvast.“ 

Anne Velt: „Konverents oli huvitav, soovin kindlasti koostööd jätkata.“ 

Galina Martõšina: „Konverents vastas ootustele ja sain väga palju uut 

teada“ 
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Teaviku sisukord: 

MEIE KODUMA ON IDA-VIRUMAA 

ILUSAD SÕNAD - VABADUS JA VÕIMALUSED MUUTA ELU - Irina Golikova, projektijuht 

UUE MENTALITEEDI KUJUNDAMINE SILLAMÄE LINNAS 

Irina Golikova TÜ kasvatusteaduste doktorant 

SLKÜ ajaloost Taisi Valdo projekti koordinator 

Laager “Aktiivne Kodanik” Toilas ja  tagasiside uuringu analüüs 

MUUTUV PEREKOND EUROOPAS JA EESTIS - Irina Golikova, TÜ doktorant 

DETKA“Lapseke“ KUI AKTIIVNE KODANIK - Natalja Vassiljeva, JVG õpetaja 

ISADUS JA ISAROLL - Roman Tretjakov, MTÜ TK Romaska 

Vihma sajab, nagu ämbrist. Narva Positiivne ja aktiivne tsastuska – laulud 

ÕPIME OLEMA AKTIIVSED - Vassili Golikov, Välisekspert 

Vanemate ootustest koolile - Niina Golikova, TÜ kasvatusteaduste üliõpilane 

Bürokraatia ja poliitika - Svetlana Toropova, Kadri naised 

Hariduse areng Eestis - Tamara Krõlova, Sinimäe kooli õpetaja 

Riigi kodanikud - Tiia Laanemäe, Sinimäe kooli  keelekümblus klassiõpetaja 

Miks on vaja kodanikeühendusi? - Aivo Peterson,  Narva aktiivne kodanik 

Vabadus ja selle piirid ühiskonnas - Jelena Siriseva, MTÜ Narva Aktiivsed Naised 

Inimõigused ja Eesti -  Ljubov Poljakova, Kadri Naised esinaine 

Projekti kokkuvõtted 

 

 

Informatsiooni levitamine projekti kohta 

Artiklite koostamine ja väljaandmine erinevates regionaalsetes ja laiema ulatusega 

meediakanalites ja internetiväljaannetes. Nimekiri koos veebiaadressidega kui saadaval: 

1) Ajaleht Infopress Nr.18 (223) artikell vene keeles: Konverents:„Mida tahab Ida-Virumaa laps?“ 

2) Narvskaja Gazeta http://www.gazeta.ee/index.php?itemid=3870 - laager/koolitus Toilas  

3) Narva Raadio, ülevaade projektist. 

4) 2 artiklit Viru Prospektis konverentsi ja laagri kohta. 

5) 2 TV saadet Narva TVs. 

6) Artikkel „Active Citizens“ Peace Child Internationali Juuni e-uudiskirjas levitatud 

ülemaailmselt. 

Sellele lisaks informatsiooni levitamine erinevatel Lastekaitse Liidu üritustel ja organisatsioonide 

nõupidamistel, SLÜ koduleheküljel ja KYSKi aastakonverentsil. 

http://www.inforing.net/publications/infopress/newsjohvi.php?ELEMENT_ID=13259&phrase_id=25770
http://www.gazeta.ee/index.php?itemid=3870
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Tegevuskava 

Periood 9. jaanuar kuni 31. mai 2009   

Aeg (kuu) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutav partner, isik 

9.01.-31.05.2009 
Projekti meekonna 

töökohtumised 

Arenduskoosolekuks ja koolituseks, skautide laagri  

ettevalmistamine. Meediaplaani väljatöötamine. Arenduskoosoleku 

ja koolituse materjalide ettevalmistamine. Veebilehekülje projekti ja 

sisu ettevalmistamine. Projekti jooksva küsimuste lahendamine.  

Juhpatner I.Golikova 

Partner 2 R.Tretjakov 

Partner 3 L.Poobus 

V. Golikov  

15.01 -5.02.09 

Projekti ametlik avamine ja 

edendamine ühiskonnas ja 

meedia kaudu 

Projekti tutvustamine meedia kaudu, osalejate registreerimine 

projektis osalemiseks 

 

Juhtpartner I Golikova 

Partner 2 R.Tretjakov  

Meedia grupp 

 

5.02-25.02.09 Esseede ja foto konkurss 

Esseede ja foto konkursi väljakuulutamine. Ida- Virumaa 

maakonnas, kutse oma panuse esitamiseks õppematerjali ja osalejate 

kogumike väljaandmiseks (luule, kirjatööd, esseed, muusika). 

Juhtpartner T. Valdlo 

Partner 2 R. Tretjakov 

Partner 3 L.Poobus 

23.01-28.012008 Õppereis Inglismaale 

Inglise organisatsioonidega koostöö edendamine, koostöö 

juhendamise koolitus „Co-management” 

Koostöö raamlepingu allkirjutamine 

Juhtpartner T. Valdlo 

Väliseksperdid V. Golikov 

R. Simonds 

15.01.2009 Arenduskoosolek 

Koostööpartnerite ja muude Ida-Virumaa MTÜde vaheline 

arenguseminar „Kodaniku initsiatiiv ja omavalitsuste koostöö 

Dialoogi kaudu”.  

Juhtpartner T.Valdlo 

Välisekspert 

V.Golikov 

15.01- 

10.03.2009 
Küsitluse läbiviimine 

Sillamäe Lastekaitse Ühing, Jõhvi Lastekaitse Ühing, TK Romashka 

ja muude partneritega küsitluse kokkupanek ja küsitluse praktiline 

osa. Küsitluse läbiviimine.  

Juhtpartner I.Golikova 

Partner 2 Niina Golikova 

Partner 3 Timo Uustal 

15.01-15.02 Veebilehekülge elluviimine  
Projekti lehekülje ja muu info esitamine ühiskonna institutsioonidele 

ja partneritele 

Juthpartner T. Valdlo 

Välisekspert V. Golikov 
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16.01.2009 Arenduskoolitus I, Sillamäel I Arenduskoolituse läbiviimine  

Juhtpartner I. Golikova 

Partner 2 R. Tretjakov 

Partner 3 L.Poobus 

Välisekspert V. Golikov 

18.01.2009 Tulemuste analüüsimine 

Vahearuanne ja seminaride tulemuste analüüsimine. Kokkuvõtte  

ettevalmistamine I arenduskoolituse kohta. 

Probleemide määratlemine 

Juhtpartner I. Golikova 

Välisekspert V. Golikov 

9.02.2009 Arenduskoolitus II Jõhvis Arenduskoolituse läbiviimine  
Partner 2 L. Poobus 

Välisekspert V. Golikov 

10.02.2009 Tulemuste analüüsimine 
Vahearuanne ja seminaride tulemuste analüüsimine. Kokkuvõtte  

ettevalmistamine II arenduskoolituse kohta 
Juhtpartner I. Golikova 

20.02.2009 Arenduskoolitus III Sinimäel Arenduskoolituse läbiviimine  

Juhtpartner I. Golikova 

T. Valdlo Partner 2 

R.Tretjakov Niina Golikova 

1.03.2009 Tulemuste analüüsimine 
Vahearuanne ja seminaride tulemuste analüüsimine. Kokkuvõtte  

ettevalmistamine III arenduskoolituse kohta 

Juhtpartner I. Golikova  

Partner 3 Timo Uustal 

10.03.2009 Arenduskoolitus IV Narvas Arenduskoolituse läbiviimine  

Juhtpartner I. Golikova 

  T. Valdlo  

Partner 2 N. Golikova  

Partner 3 T. Uustal 

Välisekspert V. Golikov  

12.03.2009 Tulemuste analüüsimine 
Vahearuanne ja seminaride tulemuste analüüsimine. Kokkuvõtte  

ettevalmistamine IV arenduskoolituse kohta 

Juhtpartner I. Golikova 

Partner2 K. Puusild 

23.02-18.03.2009 

Skautide laagri 

ettevalmistamine ja 

praktiliste tööde 

Skautide laagri kontseptsiooni ettevalmistamine  

Osalejate praktiliste tööde plaani määratlemine ja kinnitamine. 

Skautide korralduslike küsimuste lahendamine. (koht, programm) 

Juhtpartner T. Valdlo 

Partner 2 R.Tretjakov 
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määratlemine.  

20.03-23.03.2009 
Laager Toilas. 

Arenduskoolitus V 
Osalejate praktilist tööde läbiviimine ja eesmärkide täitmise kontroll. 

Juhtpartner T. Valdlo 

Partner 2 R.Tretjakov 

Partner 3 L. Poobus 

28.03.2009 Arenduskoolitus VI Sinimäel Arenduskoolituse läbiviimine  

Juhtpartner I. Golikova 

 T. Valdlo  

Partner 2 R. Tretjakov  

 N. Golikova 

20.02-30.05.2009 

Õppematerjali ja brošüüri 

ettevalmistamine, koolituse 

ja arenduskoosolekute 

tulemuste avaldamine ja 

edendamine meedias.  

Raamatu kontseptsiooni ja struktuuri koostamine. 

Õppematerjali printimine. (eesti keeles) 

Õppematerjali tõlkimine ja printimine. (vene keelde). 

Õppematerjalide presenteerimine Partneritele, KOVle, ja muu 

organisatsioonidele. Info levitamine pressis. 

Juhtpartner I. Golikova 

Partner2 L. Poobus 

Välisekspert V. Golikov 

20.02-20.04.2009 

Konverentsi 

ettevalmistamine ja 

korralduslike küsimuste 

lähendamine  

Ettevalmistamise kavandamine, programmi koostamine, esinejatega 

kokkuleppimine, esinejate esinemiste või esitluste saamine, 

konverentsi korraldamise küsimuste lahendamine. (ruum, tehnika, 

toitlustamine). Ettevalmistav kohtumine 15.04.2009  

Juhtpartner I. Golikova 

Partner 2 R. Tretjakov 

Partner 3 L. Poobus 

20.04.2009 Konverentsi läbiviimine  Ürituse läbiviimine. 
Juhtpartner T. Valdlo 

Välisekspert V. Golikov  

21.04.-23.04.2009 
Konverentsi kokkuvõtlikud 

töökohtumised 
Konverentsi kokkuvõtete tegemine.  

Juhtpartner I. Golikova 

Partner 2 R. Tretjakov 

Välisekspert V. Golikov 

19.05.2009 
Arenduskoolitus VII 

Sillamäel 
Arenduskoolituse läbiviimine. Tulevikustrateegia paikapanek. 

Juhtpartner I. Golikova 

  T. Valdlo 

Partner 2 R.Tretjakov 
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 Niina Golikova 

Välisekpert V. Golikov 

25.05.-30.05.2009 
Projekti tulemuste analüüs ja 

aruande ettevalmistamine  

Täielik projekti tulemuste analüüs ja aruande esitamine. 

Töökohtumine partneritega  

Juhtpartner I. Golikova 

Partner 2 R. Tretjakov 

Partner 3 L. Poobus 

Välisekspert V. Golikov 

4.06.2009 Lõppkohtumine.  Projekti kokkuvõtted ja järeltegevuste plaani esitamine. 

Juhtparner I. Golikova 

Partner 2 R. Tretjakov 

Partner 3 L. Poobus 

Välisekspert V. Golikov 

1.06-10.06.2009 

Projekti aruanne esitamine 

KÜSKi ja partneritele 

Finants aruandne esitamine. 

Projekti aruanne esitamine KÜSKi ja partneritele 

Finantsaruande esitamine. 
Juhtpartner I. Golikova 

 

Kuupäev ja koht: 08.06.2009, Sillamäe  Kinnitame:  

 

___________________  _________________ _________________ 

 Irina Golikova    Taisi Valdlo Vassili Golikov 

Projektijuht     Projekti koordinaator Välisekspert 
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Projekti tulemused 

Üldised tulemused: 

Läbi õppereisi Suurbritanniasse on tugevdatud kohalike mittetulundusühingute ja Suurbritannia 

organisatsiooni Peacechild International omavahelisi sidemeid. On tugevdatud kohalike 

mittetulundusühingute ja teiste tegevgruppide omavahelisi sidemeid, loodud tugev 

koostöövõrgustik, paika pandud käesolevat projekti puudutavad edasised plaanid ja 

genereeritud ideid tulevikuks. Paranenud on osalejate teadlikkus lastekaitse küsimustes, 

teadlikkus aktiivse kodaniku mõiste ja kasutuse kohta, projektikirjutamise ja läbiviimise kohta 

ja on suurenenud motivatsioon osaleda ühiskonna arendamisel. Paranenud on olemasolevate 

organisatsioonide ja institutsioonide omavaheline koostöö ning on tõusnud organisatsioonide 

eneseusaldus ja enesekindlus. Uuringu käigus ja kohalike organisatsioonide kaasamisega on 

saadud ülevaade laste heaolust kohalikul tasandil ja on esitatud ettepanekud kohalikule 

omavalitsusele ning Lastekaitse Liidule arenduskoosoleku ja arenduskoolituste käigus. 

Kaasatud kohalike organisatsioonide ja asutuste hulka kuulusid teiste seas MTÜ Lastehoid 

Lootus, MTÜ Aktiivsed Narva Naised, Sinimäe Põhikool, selts Kadri Naised, Narva-Jõesuu 

Gümnaasium ja mitmed teised kohalikud mittetulundusühingud ja tegevgrupid üle kogu Ida-

Virumaa. Üldiselt jäädi rahule nii projekti sisu kui projekti korraldusega. Järgnev on mõningad 

näited kogu projektile antud tagasiside kohta mõningate osalenud organisatsioonide poolt: 

MTÜ Lastehoid Lootus Narva-Jõesuust, meeldis konverents, tekitas motivatsiooni oma ideid 

edasi arendada. 

MTÜ Aktiivsed Narva Naised- Saime palju uusi ideid, mida hakkasime ka tegelikult 

realiseerima. 

Sinimäe Põhikool – hästi organiseeritud, tulevikus huvi osaleda edaspidi, meeldis 

projektikirjutamisosa ja laste ning noorte kaasatus. 

Väljundid: 

1) Laagrile järgnenud perioodil on registreeritud kaks uut organisatsiooni ja osalejate poolt on 

kirjutatud viis projekti, millest kaks on viimases järgus ning valmis esitamiseks 

projektitaotlusvoorudesse. 

2) Õppematerjalidest koostatud teavik, mida saab kasutada ka praktilise juhendina, 100 tükki. 
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3) Veebilehekülg www.sscw.ee  

4) Arenduskoosolek ja arenduskoolitused 245 osalejat 

5) Laager 61 osalejat 

6) Konverents „Mida tahab Ida-Virumaa laps?“ 62 osalejat. 

7) Koostöövõrgustik. Paika pandud koostöö jätkustrateegia juba planeeritud tulevaste 

projektide jaoks ja genereeritud uusi ideid edasisesks elluviimiseks. 

 

Kuupäev ja koht:08.06.2009 , Sillamäe  

 

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLKÜ) 

 

          _________________            ___________________           __________________ 

          Irina Golikova           Taisi Valdlo  Vassili Golikov 

Projektijuht, SLKÜ juhataja  Projekti koordinaator   Välisekspert 

http://www.sscw.ee/

