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NOORTEAGENTUURI 2016. AASTA TEGEVUSARUANNE  
 
Noorteagentuuri panuse noorte ja noortevaldkonna arengusse 2016. a võib kokku võtta järgmiste näitajate abil: 

 

Programm Erasmus+ noortevaldkonnas 

• Toetasime üle 3850 noore ja noorsootöötaja osalemist Erasmus+ noortevaldkonna 

rahvusvahelistes projektides, eraldades Eestis noortevaldkonna projektidele üle 2,8 miljoni euro 

• Korraldasime Erasmus+: Euroopa Noored 8 rahvusvahelist koolitust Eestis, millel osales kokku 

175 inimest (sh 39 Eestist ja 136 välisriikidest) ning veel 7 koolitust Eesti-siseselt, kus osales 78 

inimest. 

• Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vabatahtlike koolitusi korraldati 18 ning neis osales kokku 255 

vabatahtlikku 

• Toetasime 130 noorsootöötaja osalemist Erasmus+ väliskoolitusel, soodustades seeläbi nende 

arengut, kuulumist rahvusvahelistesse võrgustikesse ja tulevaste rahvusvaheliste noorteprojektide teket 

ja arengut  

• Kasvatasime Eesti akrediteeritud Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsioonide arvu 24 uue 

organisatsiooni võrra. 

Programm Noortekohtumised 

• Toetasime  1601 noore osalemist programmis  “Noortekohtumised”, suurendades seeläbi Eestis 

elavate erineva emakeelega noorte ühistegevusi ja teineteisemõistmist 

ESF tegevus “Noorsootöötajate koolituste arendamine” 

• Korraldasime uute projektide tekkele, noorsootöö kvaliteedile ja noorsootöötajate pädevuste arengule 

suunatud koolitusi 1139 osalejale. Lisaks noortevaldkonna täiendkoolituse korraldamisele ja 

arendamisele, panustasime ka noorsootööalase tasemeõppe kvaliteeti ja õppekavade arendusse 

• Andsime välja noortevaldkonna ajakirja MIHUS, mis soodustas kultuuri-tundlikkuse, digi ning noorte 

elu puudutavate teemade teadvustumist noortevaldkonnas tegutsevate praktikute seas 

Projekt “HUKK-AP” 

 Koostöös Pärnu ja Tartu LV’de ja MTÜ’de VitaTiim ja Urban Style’ga viisime ellu huvikoolidele suunatud 
koostöö- ja arenguprogrammi HUKK-AP, mille tulemusel on noorte vajadustest lähtuvalt nõustatud 442 
pere ja huvitegevuses osalenud ... noort.  
Projekt “Hooliv klass” 

• Viisime ellu projekti “Hooliv klass” kümnes Eesti üldhariduskoolis, mille eesmärgiks on suurendada 

noorte sotsiaalseid oskusi ja hoolivust teiste õpilastega suhtlemisel. Projektis osalesid  üldhariduskoolide 

6-7. klassi õpilased ja nende õpetajad, huvijuhid ja koolide noorsootöö partnerid. 

Info- ja kommunikatsioonitegevused 

• Viisime läbi programmide Erasmus+ ja Noortekohtumised teavitusüritusi, millega jõudsime üle 6200 

osalejani 

I. ERASMUS+ ELLUVIIMINE NOORTEVALDKONNAS 
 

Erasmus+ noortevaldkonnas toimus 2016. aastal 3 taotlusvooru, mille raames esitati kokku 283 taotlust ja neist 

toetati 122 taotlust kogumaksumusega 2 865 341 eurot.  

 

1.1. Rahvusvahelised noortevahetused  

 

Esitatud projekte: 127 

Toetuskõlblikud: 121 
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Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega)  

38 

Sh mitmiktüüp (projekt, milles raames toimub nii noortevahetus kui ka 

noorsootöötajate õpiränne). Mõlemad projektid on kajastatud noortevahetuse all. 

2 

Toetatud projekte: 55 

Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega) 16 

Sh vähemate võimalustega noori toetatud projektides 624 

Eraldatud toetused eurodes 974 197  

 

Aastal 2016 laekus noortevahetuste projektitaotlusi 15-st maakonnast, mis näitab positiivset tendentsi, kuna 

eelmisel aastal oli kaetud vaid 12 maakonda. Kõige rohkem taotlusi esitati Harjumaalt (49), Ida-Virumaalt (20) ja 

Tartumaalt (20). Taotlusi ei esitatud Lääne-Virumaalt.   

37% toetuskõlblikest taotlustest (45/ 121) esitati esmataotlejate poolt, mis on jätkuvalt positiivne näitaja.  

Selleks, et tõsta noorteprojektide (sh vahetused ja algatused) arvu ning aidata noortel jõuda ideest projektini 

toimusid ka aastal 2016 noortekoolitused „Ideest Projektini“. Antud koolituse formaat on üldjoontes alati sama 

(praktiline lähenemine, kaasav MFÕ metoodika, kiire tempo, kohapealne nõustamine ja tugi) ning on ennast 

tõestanud. Noored üle Eesti osalevad sellel grupina koos noorsootöötaja/liidri/õpetajatega kokku, et üheskoos 

oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või hoopis uusi ideid välja mõelda. Sellel aastal 

pikendasime koolituse kestust (kahe asemel oli nüüd kolm koolituspäeva). See muudatus toetas noorte ideede 

arendamist tunduvalt. Aasta jooksul toimus 3 koolitust, kus osales kokku 201 inimest. Nägime, et koolitustel 

osaleb üsna palju vene keelt kõnelevaid noori ning nende jaoks on suur väljakutse töötada eesti keeles.  

Nii esmataotlejad, kui ka kogenumad projektitegijad vajavad julgustamist, nõustamist ja praktilisi näpunäiteid nii 

enne taotlemist, kui ka pärast toetuse saamist. Taotlejate toetamiseks jätkasime eeltähtaja korraldamisega – hea 

võimalus saada oma projektile agentuurilt tagasisidet, et see tähtajaks veelgi paremaks muuta. Kokku oli aastal 

2016 kolm eeltähtaega (kokku laekus 80 eeltaotlust), millest 40 ehk 50% olid noortevahetusprojektid. Eeltähtaja 

süsteemi populaarsust ja tulemuslikkust arvesse võttes võib sellist nõustamist hinnata sobivaks ja efektiivseks 

lähenemiseks. Uuendusena korraldasime eraldi koolituspäeva nendele taotlejatele, kes said negatiivse 

toetusotsuse. Projektitegijate toetamiseks toimusid veel CheckUp koolituskohtumised toetusesaanutega.  

Samuti projektitegijate toetamiseks ning projektide kvaliteedi parendamiseks korraldasime  Eestis kaks 

rahvusvahelist koolitust. Esimene koolitus „Keep it REAL! Kuidas teha tõeliselt head noortevahetust“ toimus 

novembris, mille korraldasime koostöös Leedu Erasmus+ agentuuriga. Antud koolituse eesmärk oli toetada juba 

kogenud projektitegijaid ning käsitleda noortevahetuse põhilisi kvaliteediaspekte. Rahvusvahelisel koolitusel 

osales 7 noortejuhti Eestist. Teine koolitus „Formula-2: projektiideede maraton“ toimus detsembris ja viidi ellu 

koostöös Läti Erasmus+ agentuuriga. Antud koolitus oli suunatud projektiideede arendamisele ning taotluste 

kvaliteedi tõstmisele. Sellel koolitusel osales 8 noort Eestist.  

2016.a toetatud noortevahetuste kõige rohkem käsitletud teemad oli noored (noorte osalus, noorsootöö, noorte 

poliitika), kultuuridevaheline õppimine ja elukestev õppe, kaasatus ning loovus ja kulutuur. Kõige vähem projekte 

oli teemadel puuded ja erivajadused ning konflikti järgne rehabilitatsioon.  

1.2. Noorsootöötajate õpiränne 
 

Esitatud projekte 88 

Toetuskõlblikud 87 

Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega) 26 
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Toetatud projekte 20 

Sh koostöö partnerriikidega (ELi naabruspiirkonna riikidega) 5 

Sh vähemate võimalustega noori toetatud projektides  522 

Eraldatud toetused eurodes 396 722  

 

2016. a laekus noorsootöötajate õpirändeprojekte 10-st maakonnast, mis näitab, et võrreldes eelmise aastaga on 

kaasatud rohkem maakondi. Kõige rohkem taotlejaid on Harjumaal (40), Tartumaal (24) ja Pärnumaal (9). 

Taotlusi ei tulnud Lääne-Virumaalt, Jõgevamaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt ja Läänemaalt. 

 

8% toetuskõlblikest  taotlustest (7/87) esitati esmataotlejate poolt. Antud tegevustüübi jaoks on tavapärane see, 

et esmataotlejate arv on madalam, võrreldes noortevahetustega.  

 

Taotlejate toetamiseks toimus lisaks eeltähtajal nõustamise võimalusele täiendav personaalne nõustamine. 

Eeltähtajaks esitati kokku 80 projekti ning neist 15 olid noorsootöötajate õpirände projektid, millest kolm said 

toetuse. 

Samuti viidi läbi kaks koolitust nimega „Erasmus+ edasijõudnutele“, mis keskendusid nii noorsootöötajate 

õpirände kui ka strateegilise koostöö projektidele. Koolitustel osales 30 inimest. Oleme märganud vajadust 

projektikirjutamise koolituse järgi, kuna paljudel noorsootöötajatel puuduvad vajalikud teadmised ja oskused.  

 

1.3. Võtmetegevus 1 - Euroopa vabatahtlik teenistus  
 

Esitatud projekte 34 

Teenistuste arv projektides 157 

Toetatud projekte  32 

Teenistuste arv toetatud projektides 140 

Sh saatvad teenistused 30 

Sh vastuvõtvad teenistused 110 

Toetatud teenistustesse kaasatud sihtgruppide riskitegurid (mitu kaasatuse sihtgrupi 

noort) 

49 

Eraldatud toetused eurodes  783 165  

 

2016. a esitati Euroopa vabatahtlikus teenistuses (EVT) 34 projekti, mis sisaldasid ühtekokku 157 teenistust. 

Võrreldes eelneva aastaga on esitatud projektide arv vähenenud 23% võrra, kuid teenistuste arv on jäänud 

samaks. Oluliselt vähenenud projektide arv, kuid samaks jäänud teenistuste arv näitab, et üha enam kasutavad 

taotlejad lahendusi, kus ühes projektis on mitu teenistust. Samuti viitab see koordineerivate organisatsioonide 

suuruse kasvule – koordineerivad organisatsioonid koordineerivad suuremat arvu vabatahtlikke kui varem. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2015-2016 aastatel on tekkinud stabiilne baas EVT organisatsioone, mis annab hea 

võimaluse jätkuvaks organisatsioonide arvu suurendamiseks ning uue tegevustüübi – strateegiline EVT – 

rakendumiseks. Jätkub trend esitada noorteagentuurile Eestis vastuvõetavate teenistuste projektid ning seetõttu 

on saatvate teenistuste osakaal 29%. Esmataotlejate (ei ole osalenud EVT-s ei Erasmus+ ega Youth in Action 

programmis) arv on vähenenud (2 2016; 8 2015), kuna mitmed 2015. aastal taotlema hakanud organisatsioonid 

jätkasid taotlemist 2016. aastal. Samas jätkub jõudsalt uute vastuvõtvate organisatsioonide kaasamine – 2016. 

aastal tekkis 19 uut teenistuskohta, mis on kaks enam kui 2015. Jätkuvalt on kõige levinumad teenistuskohad 

hoolekandeasutused, noortekeskused ja lasteaiad.  

 

Esitatud projektidest toetati 32, milles sisaldus ühtekokku 140 teenistust (sh saatvaid teenistusi 30 ja vastuvõtvaid 

teenistusi 110). Toetatud teenistuste jaotus maakonniti kajastub alloleval joonisel (sinised tulbad), mis näitab, et 

EVT teenistusi toimub küll väga paljudes piirkondades, kuid endiselt on väljakutseks mõned maakonnad, milles 
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on väga vähe akrediteeritud organisatsioone ning juhul, kui nad ei soovi mõnel aastal vabatahtlikku võtta, siis 

jääb kogu maakond katmata. 2017. aastal jätkub aktiivne tegevus selle jaoks, et suurendada kõigis maakondades 

EVT akrediteeritud organisatsioonide hulka, mis tulevikus tagaks üle-Eestilise teenistustega kaetuse.  

 

 
 

2016. aastal esitati ja toetati 10 vähemate võimalustega noori kaasavat projekti. Nendes projektides toetati kokku 

49 vähemate võimalustega vabatahtliku teenistust, mis teeb 35% kõigist toetatud teenistustest. Seeläbi on näha, 

et töö sotsiaalse kaasatuse valdkonnas ning rahvusvahelise koolitusprogrammiga „EVS as a TOOL for 

NEETWORK“ on andmas tulemusi, sest eelnevatel aastatel on kaasatuse teenistuste osakaal olnud vastavalt 

22% 2015. ning 27% 2016. aastal. Seoses EVT ning 2017. aastal algava Euroopa Solidaarsus Korpuse on 

jätkuvalt väljakutseks, kuidas suurendada kiires tempos ning üheaegselt teenistuste arvu ja vähemate 

võimalustega osalejate kaasamist ning tagada ka kvaliteedi püsimine.  

 

2016. aastal esitati 39 akrediteeringu sooviavaldust ning 5 täiendust, mis on oluliselt vähem, kui 2015. aastal 

(54+4) ning praktiliselt samavõrd kui 2014. aastal (42+1). Vaatamata vähenenud akrediteeringuavalduste 

koguarvule, on püsivalt kõrge ning kasvavas trendis uute organisatsioonide poolsete avalduste osakaal (2016 

62%, 2015 57%, 2014 45%). 2016. aastal esitatud akrediteeringute menetlemise lõpuks on Eestis 119 

akrediteeritud organisatsiooni viieteistkümnes maakonnas (vt joonis ülal ning jooksvalt: 

http://noored.ee/rahastus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/). 

 

Lisaks eelpool nimetatud kaasatuse teemalisele arenguprogrammile on oluline välja tuua ellu viidud 

rahvusvaheline õppimise teemaline koolitus „ABC of learning in EVS“, millele lisandus kaheosaline koolitus 

„Õppimise toetamine EVT-s“. 2016. aasta suursündmuseks oli seoses EVT-ga aga Euroopa vabatahtliku 

teenistuse 20 aastapäeva tähistamine, mis sisaldas läbi aasta toimunud erinevaid ettevõtmisi alates foto- ja 

jutukonkursist ja koolide külastusest kuni sünnipäevapeoni ning jõudis otseselt enam kui 2400 noore ja 

organisatsiooni esindajani. 

Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlike koolitusi viidi ellu vastavalt toetatud projektides osalevate 

vabatahtlike arvudele ja teenistusperioodidele (vt allolev tabel). Jätkuvalt pööratakse koolitustel enam tähelepanu 

õppima õppimisele ning koolitajatepoolsele õpiväljundite saavutamise analüüsile.  

2016. aastal  toimunud koolitusi osalejaid 
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Ettevalmistav koolitus 4 54 

Saabumisjärgne koolitus 6 97 

Vaheanalüüsi kohtumine 7 82 

Analüüsikohtumine 1 18 

SALTO koolitused 8 10 

  26 261 

 

1.4 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas 
 

Esitatud taotlusi kokku 21 

Sh strateegilise koostöö projekte 17 

Sh rahvusvahelisi noortealgatusi 4 

Toetatud projekte kokku 6 (29%) 

Sh strateegilise koostöö projekte 5 

Sh rahvusvahelisi noortealgatusi 1 

Eraldatud toetussumma eurodes 329 245 

 

2016. aastal ei toimunud strateegilise koostöö projektide arvus loodetud tõusu ja taotluste koguarv langes 27-lt 

taotluselt 21-le. Taotluste arvu vähenemine on toimunud eeskätt rahvusvaheliste noortealgatuste arvelt (4 taotlust 

2016. aastal võrreldes 12 taotlusega 2015. aastal). Strateegiliste partnerluste arv aga seevastu kasvas (17 

taotlust võrreldes 15 taotlusega 2015. aastal). Võib järeldada, et SANA tugitegevused strateegiliste 

koostööprojektide arvu kasvatamisel on olnud tõhusad, aga rahvusvaheliste noortealgatuste propageerimisega 

tuleb edaspidi rohkem vaeva näha. Toetatud taotluste määr oli 2016. aastal 29% ehk samaväärne möödunud 

aastaga. Kui 2015. aastal moodustasid toetusesaajatest suurima osa noortealgatused (75%), siis 2016. aastal on 

vastupidi: toetatud taotlustest 83% moodustavad strateegilise koostöö taotlused. See näitab, et strateegiliste 

koostööprojektide arvus ja kvaliteedis on toimunud oluline edasiminek, samal ajal kui huvi rahvusvaheliste 

noortealgatuste vastu on kahanenud. KA2 projektide kvaliteedi toetamisele tuleb aga jätkuvalt rõhku panna, sest 

75% punktikünnise ületanud taotlusi on endiselt vähe (18%) ja keskmine punktiskoor on 64 punkti.  

 

On tähelepanuväärne, et 43% taotlejatest on esmakordsed taotlejad noortevaldkonnas. See näitab, et teadlikkus 

KA2 võimalustest on kasvanud ka väljaspool korduvtaotlejate ringi. Valdkondadevahelise strateegilise koostöö 

taotlusi esitati kokku 4 ehk 19%, mis on kooskõlas loodetud tulemustega. Peamised taotlejad 2016. aastal on 

jätkuvalt mittetulundusühingud (80%), millele lisanduvad mitteformaalsed noortegrupid (10%) ja haridusasutused 

(10%) ühe kõrgkooli ja ühe keskkooli näol. Taotlusi esitati kõige rohkem Harjumaalt (38%), Ida-Virumaalt (33%) ja 

Tartumaalt (10%), aga ühe taotlusega olid esindatud ka Saaremaa, Valgamaa, Läänemaa ja Võrumaa.  

 

Taotluste arvu ja kvaliteedi tagamiseks toimusid tavapärased tugitegevused nõustamise, eeltähtaja tagasiside ja 

Check up koolituskohtumiste näol. Lisaks sellele korraldasime kahel korral noorsootöö arendusprojektide 

loomiseks mõeldud koolituspäeva „Erasmus+: edasijõudnutele”, mille raames said osalejad ülevaate nii 

noorsootöötajate õpirände kui strateegilise koostöö projektide võimalustest ning tuge projektiideede arendamisel 

ja projektikavandi koostamisel. Valdkondadeülese koostöö toetamiseks osalesime 2016. aasta detsembris 

Narvas toimunud konverentsil Connector, mis tõi kokku Ida-Virumaa haridusasutuste esindajad ja täiskasvanu 

hariduse spetsialistid. Läbiviidud töötoa käigus tutvustasime koostöövõimalusi haridus- ja noortevaldkonna vahel 

ning strateegilise koostöö projekte kui sobivat instrumenti. 2016. aastal panime üsna suurt rõhku ka 

väliskoolitustele, et toetada KA2 projektide käivitamiseks vajalikku kontaktiloomist. Sellest lähtuvalt saatsime 

noorteliidreid rahvusvaheliste noortealgatuste teemalistele koolitustele nagu „Get in Net” Belgias ja „Get 

Transnational” Hispaanias ning strateegilise koostöö toetamiseks koolitusele „Step into Strategic Partnerships” 
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Saksamaal. Lisaks sellele saatsime 2016. aasta alguses kaks Viru vangla noorsootöö spetsialisti 

rahvusvahelisele seminarile „Youth Work in Closed Institutions” Riias, et toetada rahvusvaheliste noortealgatuste 

loomist noortevanglas.  

 
1.5 Noorte osalusprojektid 
 

Esitatud taotlusi kokku 13 

Sh kohalikud osalusprojektid 9 

Sh rahvusvahelised osalusprojektid 4 

Rahastatud projekte kokku 7 (54%) 

Eraldatud toetussumma eurodes 100 796  

 

Noorte osalusprojektide taotlusi esitati 2016. aastal 38% vähem kui 2015. aastal. Esitatud taotlustest 4 (31%) olid 

rahvusvahelised projektid, 9 (69%) aga kohalikud osalusprojektid. See tulemus peegeldab varasemate aastate 

tendentsi, et kohaliku tasandi osalusprojektide vastu on suurem huvi. Esitatud taotlustest rahastati 2016. aastal 7 

projekti ehk peaaegu sama palju kui eelmisel aastal. Arvestades aga taotluste üldarvu langust, on toetatud 

taotluste määr tõusnult 38%-lt 54%-le. Ühelt poolt vajavad taotluste üldarvu languse põhjused analüüsimist, 

teiselt poolt on aga madalam taotluste arv paremini kooskõlas KA3 jaoks ettenähtud eelarveliste vahenditega ehk 

toetuse saamise tõenäosus taotleja jaoks kasvab. Taotluste keskmine punktiskoor on 2015. aastaga võrreldes 

pisut tõusnud (70-lt punktilt 72-le), kuid järgmistel aastatel tuleks sellegipoolest pöörata tähelepanu KA3 

projektides aset leidva noorte ja otsustajate vahelise dialoogi kvaliteedi toetamisele.  

 

Sarnaselt 2015. aastale, on peamised taotlejad KA3 tegevustüübis jätkuvalt mittetulundusühingud (92%). Avalik-

õiguslike asutuste osakaal on võrreldes eelmise aastaga pisut vähenenud, jäädes 8% peale. Geograafiliselt on 

kõige rohkem taotlejaid pärit Harjumaalt (46%), Tartumaalt (23%) ja Ida-Virumaalt (23%), millele järgneb 

Võrumaa (8%). Eelmiste aastate kogemusele tuginedes on selline tulemus ootuspärane. Küll aga tuleb märkida, 

et teiste maakondade esindatus on varasemaga võrreldes väiksem. Sellest tulenevalt on soovituslik panna 2017. 

aastal rõhku just väljaspool nimetatud maakondasid tegutsevate organisatsioonide ja omavalitsuste kaasamisele, 

et tagada KA3 võimaluste nähtavus ka väljaspool suurlinnu. Esmataotlejate osakaal on sellegipoolest üsna hea ja 

moodustab umbes ühe kolmandiku kõigist taotlejatest (31%). Kuigi KA3 toetatud projektide arv on püsinud enam-

vähem samal tasemel kõigi viimase 3 aasta vältel, on 2016. aastal toimunud langus kaasatud noorte arvus (845 

noort võrreldes 1434-ga 2015. aastal). Osalejate määr KA3 tegevustüübis on suurel määral sõltuv mõnest 

üksikust organisatsioonist, kes taotlevad igal aastal toetust suuremahuliste kohalike tegevuste elluviimiseks, 

näiteks MTÜ Euroopa Maja. Organisatsiooni siseste probleemide tõttu ei õnnestunud neil aga 2016. aastal 

taotlust esitada, mis tähendab olulist langust KA3 projektidesse kaasatud osalejate arvus. Statistika kohaselt on 

229 kaasatud noortest (27%) vähemate võimalustega.  

 

2016. aastal keskendus SANA noorte osaluse suurendamisele Eestis laiemalt, propageerides noorte 

osalusprojekte kui ühte võimalikku instrumenti noorte kaasamiseks. Märtsikuus viisime läbi noorsootöötajate 

koolituse „Simulatsioon kui meetod noorte osaluse suurendamiseks”, mille raames töötasime välja alternatiivseid 

ja kaasavaid meetodeid igapäevatööks noortega. Koolituse raames õppisid noorsootöötajad noorte osalust 

rohkem väärtustama ja said juurde praktilisi oskusi noorte jõustamiseks läbi simulatsioonimängude. Muuhulgas 

tutvustasime ka KA3 tegevusformaati kui võimalikku rahastusallikat. Rahvusvahelises plaanis tegime 2016. aastal 

tihedalt koostööd Islandi Erasmus+ agentuuriga. Novembrikuus käis 10 Islandi noorsootöötajat Eestis tutvumas 

noorte osaluskogudega, mis on oma tõhusa tegevuse poolest positiivselt silma jäänud. Õppevisiidi käigus loodi 

kasulikud kontaktid Islandi kohalike omavalitsuste esindajate, Viimsi vallavolikogu ja noortevolikogu ning Järva 

maavalitsuse ja noortekogu vahel. Tegevuste käigus arutasime ka võimalikke jätkutegevusi KA3 projektide 
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raames. Detsembrikuus korraldas Islandi agentuur omalt poolt rahvusvahelise koolituse „The Youth Council of My 

Dreams!”, millest võttis osa 4 Eesti noorsootöötajat. Viimaks võib esile tuua koolitusprogrammi „Noored 

otsustavad!”, mis käivitus novembrikuus ja mille raames antakse erinevate kohalike omavalitsuste noorsootöö 

ametnikele ja noorsootöötajatele kätte tööriistad noorte osaluse süsteemsemaks käivitamiseks ja toetamiseks 

oma piirkonnas. Programmi raames tutvustati osalejatele ka KA3 rahastusvõimalusi ja innustati neid noorte ja 

otsustajate vahelise dialoogi loomiseks kohalikul tasandil ära kasutama. 

 

1.6 Erasmus+ agentuuride rahvusvahelised koolitustegevused noortevaldkonnas (TCA) 

 

SANA korraldas 2016 jooksul kokku 8 rahvusvahelist koolitustegevust Eestis, millel osales kokku 175 inimest (sh 

39 Eestist ja 136 välisriikidest). Sama perioodi jooksul saadeti TCA 51 erinevale väliskoolitusele kokku 130 

Eesti osalejat.  

KUUPÄEVAD KOOLITUSTEGEVUSE NIMI 
Eesti osalejate 

arv 
Välisosaljad 

23.-25.05.2016 

Rahvusvaheline foorum „Going International – Europe at 

your reach“  
http://noored.ee/telepurk/1464267933/Going-International-
Foorum-2016/commented 

9 41 

12.-18.03.2016 U-turn: õpirännak noortevaldkonna koolitajatele 4 20 

25.-29.04.2016  Formal-non-formal: Youth Work in School    4 14 

08.-14.05.2016 Koolitus „ABC of learning in EVS“ 5 16 

09.-11.12.2016  

Eesti-Läti koostöö „EE-LV Formula-2” projektikoolitus 

noortele vene keeles http://noored.ee/ru/treningi/sdelai-

sam/ 
8 15 

02.-06.11.2016  Koolitus „Keep it Real!“ Kuidas teha õiget noortevahetust? 7 6 

 09.-11.11.2016 Islandi noorsootöötajate õppevisiit Eestis 1 10 

25.-26.08.16  
Erasmus+ NA's strategic partnership on inclusion meeting 
(SPI) 

1 14 

 Osalejaid kokku 39 136 

      
Hea näide projektiidee arendamisest ja koostöö laiendamisest on „EE-LV Formula-2” venekeelne koolitus, mille 

kontseptsioonile on loodud veelgi laiema rahvusvahelise partnerlusega koolitus “DIY: Diversity and Inclusion for 

Youth – Do it Yourself!”, mis 2017. aastal toimub hoopis Ukrainas. SANA noortevahetuse koordinaatori ja 

koolitaja näol on panustanud koolitusmooduli metoodika kohandamisse. Eesti poolt lähevad osalema vene keelt 

kõnelavad noortejuhid, SANA töötaja ja koolitaja on korraldajate meeskonnas. 

Nendele eelmainitud koolitustegevustele lisanduvad veel ka siseriiklikud koolitustegevused nagu nt 

„Simulatsioonikoolituse I ja II etapp: simulatsioon kui meetod noorte osaluse suurendamiseks“ või „Õppimine 

EVT-s II etapp“ ehk ka need ei ole lihtsalt kohalikud koolitused, aga suuremate strateegilise koostöö projektide 

plaani kuuluvad tegevused. 2016. aastal toimus 7 koolitust ning neis osales 78 inimest. 

 

  

http://noored.ee/telepurk/1464267933/Going-International-Foorum-2016/commented
http://noored.ee/telepurk/1464267933/Going-International-Foorum-2016/commented
http://noored.ee/ru/treningi/sdelai-sam/
http://noored.ee/ru/treningi/sdelai-sam/
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1.7 TULEMUSED ERASMUS+ NOORTEVALDKONNA RAY UURINGUTEVÕRGUSTIKU MONITOORINGU-UURINGU EESTI 

ADMETE PÕHJAL (http://www.researchyouth.eu/network) 

Muutused võtmepädevustes 

Valdav enamik (94–99%) küsitlusele vastanud projektides osalejatest ja projektijuhtidest on märkinud, et projekt 

pakkus neile võimaluse õppida paremini suhtlema ja läbi saama inimestega, kes on pärit teistsugusest 

kultuuriruumist ja/või kes räägivad teist keelt. Sama üksmeelselt märkisid küsitletud, et tänu projektile oskavad 

nad paremini meeskonnas koostööd teha, paranenud on nende läbirääkimisoskused ja aruteludes osalemise 

oskused. Küsitlustulemuste kohaselt hindavad 80-90% osalejatest ja projektijuhtidest, et osalemine on neile 

andnud võimalusi, oskusi ja teadmisi nii isiklikuks arenguks kui tööalase karjääri edendamiseks. Vastajate 

hinnangul on muuhulgas paranenud nii eneseväljendamise oskused kui loogiline mõtlemine ja järelduste 

tegemine. Lisaks on projektid vastanute hinnangul kaasa aidanud oskustele ja teadmisele panustamaks 

kogukonda ja ühiskonda laiemalt. Kõige vähem leidub nii küsitlusele vastanud osalejate kui ka projektijuhtide 

seas neid, kelle hinnangul projektides osalemise tulemusena nad õppisid paremini meediasisu looma idee 

tasandist kuni rakendamiseni elektroonilistes meediakanalites. Osalejate seas läbiviidud küsitluse tulemuste 

kohaselt on kõige väiksema nõustumise osakaaluga aga hoopiski väide projektide panuse kohta poliitilise 

diskussioonialaste oskuste arendamisse. Samas viimasega on siiski nõustunud enam kui pooled vastanutest.  

 

Joonis 1. Hinnangud pädevuste paranemisele projektis osalemise mõjul. Projektijuhtide ja projektides osalenute arvamused.  

* küsimus küsiti ainult projektides osalenutelt, mitte projektijuhtidelt 

 

 

http://www.researchyouth.eu/network
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Muutused hoiakutes ja käitumises ühiskonnaelus ja poliitikas osalemise suhtes 

Küsitluse käigus uuriti ka projektide mõju neis osalenute käitumisele ja hoiakutele ühiskonnaelu ja poliitika 

valdkonnas. Nii osalejate kui projektijuhtide puhul on kõige suurema nõustumiste osakaaluga väide selle kohta, et 

projekt mõjutas neid lõpuks seeläbi, et nad hindavad nüüd enam kultuurilist mitmekesisust. Seejärel on peaaegu 

poolte osalejate hinnanguil projektide mõjuks varasemaga võrreldes aktiivsem osalemine vabatahtlikus 

tegevuses ning tugevam Euroopa identiteet, projektijuhtide hinnanguil aga suurem huvi noortepoliitika arengusse 

panustamise vastu ning samuti tugevnenud identiteet Euroopa tasandil. Kõige vähem on nii osalejad kui 

projektijuhid märkinud demokraatlikes ja poliitilistes tegevustes osalemise suurenemist.  

 

 

Joonis 2. Hinnangud hoiakute ja käitumise muutumise kohta projektis osalemise mõjul. Projektijuhtide ja projektides 
osalenute arvamused. 

* küsimus küsiti ainult projektijuhtidelt, mitte projektides osalenutelt 

Suhtevõrgustike areng 

Pea 90% osalejatest nõustusid sellega, et pärast projekti on nad enesekindlamad teistes riikides ringi liikudes, ja 

kinnitasid, et nad tutvusid projekti käigus inimestega teistest riikidest, kellega nad ka pärast projekti suhtlevad 

siiamaani. Sama paljud märkisid, et kavatsevad projekti käigus loodud võrgustikega ühendust hoida ka tulevikus. 

Seega niisama kõrgelt, kui vastajad hindavad projekti mõjuks sotsiaalsete võrgustike loomist, on projektis 

osalemise tulemusel saadud ka tunne, et mujal riigis toimetulekuks on piisavalt vajalikke oskusi. Umbes kaks 

kolmandikku vastanud osalejatest kavatses välja töötada ühistegevusi või projekti koos projektis tuttavaks saanud 

inimestega. Kolm neljandikku märkisid, et on loonud sidemeid teistest riikidest inimestega, mis on kasulikud 

kaasamaks vastajat sotsiaalsetesse ja poliitilistesse küsimustesse ning sama suur osakaal kavatses minna 

kindlasti välismaale õppima, töötama, praktikale või elama.  



 10 

Seotus ja töötamine noortevaldkonnas  

Küsitluses uuriti ka arvamusi projektide mõju kohta noortevaldkonnas töötamisele või noortevaldkonnaga muul 

moel seotud olemisele. Enamiku etteantud väidetega mitteformaalse hariduse, noorsootöö pädevuste arenemise 

ja projektijuhtimise oskuste ning rahvusvahelistumise valdkonnas avaldunud mõjude kohta nõustuvad 85% või 

enamgi respondentidest. Nii osalejate kui projektijuhtide seas osutusid nõustumiste osakaalude poolest 

suurimaks mõju valdkonnaks just rahvusvahelise koostöö oskused ning mitteformaalse õppega seotu. Üle 90% 

vastanutest on õppinud projekti tulemusena näiteks paremini töötama rahvusvahelises meeskonnas, tõhusamalt 

edendama mitteformaalset õpet noorsootöös ning mõistab pärast projekti ka paremini mitteformaalse hariduse 

kontseptsiooni ning seoseid formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse ja õppe vahel. Ka tööalase mõju 

kohta esitatud väidetest on kõige väiksema nõustumiste osakaaluga väited teadmiste suurenemise kohta 

noortepoliitika valdkonnas: 70–80% vastanutest (mis on siiski väga kõrge positiivsete vastuste osakaal) nõustub 

sellega, et projekti tulemusena nad mõistavad paremini noortepoliitika sisu nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil 

või et nad pärast projekti saavad paremini aru oma võimalustest panustada noortepoliitika arendamisse.  

 

II. ESF tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” 2015-2018 koolitustegevused 

ja koolitusvaldkonna arendustegevused 

Euroopa Sostiaalfondi tegevuse raames viidi 2016. aastal ellu kokku 12 arenguprogrammi, milles osales 280 

noortega tegelevat spetsialist. Osalejatest 157 oli seotud huvitegevusega (huvikoolide töötajad ja kooli huvijuhid) 

Samuti viidi ellu 34 temaatilist koolitust ( 49 koolituspäeva), milles osales 735 õppijat. 2016. aastal lõppesid Eesti 

toimepiirkondade esimese lennu koolitused (48 koolitust) ühtekokku 150 osalejale. 2016 sügisel alustati 2 lennu 

koolitustega, toimunud on 58 koolituspäeva. 2016 toimus seminar "Theory meets Practice", mille raames kaasati 

väliskoolitaja John Bamber. 2-päevasel koolitusel osales 23 osalejat, nende seas noorsootöö magistrandid, 

õppejõud, koolitajad ning noorsootöötajad ja noorsootöö arendajad. Kokku viidi aasta jooksul ellu koolitusi, 

milles osales 1139 noorsootöötajat, mis moodustab kogu Eesti noorsootöötajaskonnast ca 22,7%. 

Koolitustegevuste tulemuslikkusest rääkides võib tuua näite muusikakoolide juhtide arenguprogrammi 

tulemuslikkuse hindamisest, millest saame teha järgmise kokkuvõtte: 

1. Muusikakoolide arendajad peavad küsimusi, millele arenguprogrammi erinevatel koolitustel vastuseid 

otsiti, väga aktuaalseteks. Eriti tähtsaks peetakse 1) juhtida huvikooli nii, et selle tegevus oleks noore 

jaoks huvipakkuv ja edasiviiv; 2) huvikooli spetsialistide kaasamist tänapäevase õpikeskkonna 

kujundamisse ning 3) noorte mitmekülgseid vajadusi arvestava õppimiskultuuri saavutamist.  

2. Muusikakoolide arenguprogrammis osalemine toetas osalejaid nende endi hinnangul kooliarenduslike 

tegevuste algatamisel või ümber kujundamisel. Nelja esimese koolituse järel oldi kõige enam tuge 

saadud oma kooli kui organisatsiooni tugevuste ja arenguvajaduste läbitöötamisel ning missiooni ja 

visiooni väärtustamisel, õppetöö ja muu tegevuse mõtestamisel koos õpetajatega ning koolides 

kehtivate väärtuste ning hoiakute analüüsimisel.  

3. Tõhusaks hinnati ka tuge mida saadi isiklikule ametialase tegevusele (skaalal 1-5 keskmine tulemus 4 ja 

enam): oma professionaalse arengu päevakohaste aspektide määratlemine, igapäevatöö esmatähtsate 

probleemide sõnastamine ning enese ja oma tegevuse mõtestamine noorsootöötajana. 

 

Kuna arenguprogrammis osales muusikakoole Harjumaast Võrumaani, oli osalejatel võimalus ka kogeda, et töö 

erinevate regioonide muusikakoolides on palju sarnasem kui seni arvatud – hoolimata väga erinevast õpilaste 

arvust, rahalistest võimalustest jmt. Arenguprogrammi vältel tekkis mitmetel koolidel koostööideid, mis 

loodetavasti ka programmi lõppemisest hoolimata teoks saavad. 
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2016. aasta jooksul ilmus 3 ajakirja MIHUS väljaannet noorsootöös ja noortevaldkonnas olulistel ja aktuaalsetel 

teemadel: Mihus nr 18 (Noorsootöö ja kultuuritundlikkus), 19 (Nutikas noorsootöö) ja 20 (Noorte elu). 2016 töötati 

uuendusena välja ka MIHUS temaatilised videointervjuud erinevate arvamusliidritega aktuaalsetel teemadel. 

Videode levitus on kavandatud 2017. aasta alguses. Viidi läbi õppematerjalide teadlikkuse- ja vajaduse uuring 

noorsootöötajate ja noortevaldkonna koolitajate ning õppejõudude seas. Tõlgiti "Theory meets Practice" 

õppematerjalid eesti ja vene keelde. 

 

III. Programm “Hooliv klass” 

„Hooliv klass” on 6.-7. klassidele suunatud programm, mille eesmärgiks on õpetada noorsootöös kasutusel 

olevate lähenemiste kaudu oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. 6.-7. 

klasside noored on jõudnud oma arengus etappi, kus seistakse silmitsi väljakutsetega, mis on seotud suhete 

loomise ja hoidmisega. Seetõttu on programm kavandatud ennekõike klassidele, mis ei toimi ühtse 

meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. 

Programm toetab koolides tervikuna uskumuste, väärtuste, hoiakute muutumist, et suurendada 

hoolimist, toetada sotsiaalsete pädevuste arengut ja kiusamise ning noorte tõrjutusriski vähenemist. 

2016. aastal oli projektiga “Hooliv klass” seotud kümme klassi erinevatest Eesti üldhariduskoolidest. 

Kandideerimine toimus üle Eesti ja kokku laekus 25 sooviavaldust. Projektis osalesid Tartu Annelinna 

Gümnaasium, Palupera Põhikool, Väike-Maarja Gümnaasium, Viljandi Paalalinna Kool, Haljala Gümnaasium, 

Türi Põhikool, Luunja Keskkool, Adavere Põhikool, Kõpu Põhikool, Nõo Põhikool. Klasside suurused varieerusid 

10-39 õpilaseni. Koolide motivatsiooniks projektis osalemisel oli soov kujundada noortest ühiselt toimivat ja 

teineteisest hoolivat meeskonda. Klassides esineb kiusamist, tõrjutust, noored on väga erineva ja tihti keerulise 

taustaga, suhted õpetajatega ei toimi hästi ja sellest tulenevalt kannatavad ka õpitulemused. 

2016. aastal viidi läbi kaks kahepäevast kooltust noorsootöötajatele (osales 20 noorsootöötajat), kaks 

kahepäevast koolitust koolide tugimeeskondadele (osales 50 töötajat) ning  kümme kahepäevast koolitust 

noortele (osales 215 õpilast). Kokku kakskümmend kaheksa koolituspäeva. 2016 aastal toimus Tallinnas V 

motiveeriva intervjueerimise konverents, mille teema oli: „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, kus 

tutvustasti Hooliva klassi programmi konverentsi osalejatele. Valmis Hooliva klassi programmi tutvustav voldik. 

Programmi alguses ja lõpus kaardistatakse ja kogutakse andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et 

hinnata programmi võimalikku mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva 

kollektiivina. 

Mõõtmistulemustest ja õpetajate tähelepanekutest selgub, et programmi lõpuks ilmnevad kõige suuremad 

positiivsed muutused õpilaste hinnangus enda heaolule koolis, tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele 

klassikaaslastega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele. Samuti on õpilaste hinnangute võrdluses näha, et 

osalejatele muutus programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemine ja ühistegevustes osalemine. 

Kõiki programmi “Hooliv klass” kaasatud koolide asukohti 2014-2016 aasta lõikes on võimalik vaadata virtuaalselt 

kaardilt 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18mVheHQyDwKeIvdbqkWeqEMTNi8&ll=58.5912901064647%2C2

5.586621049999962&z=8 

 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18mVheHQyDwKeIvdbqkWeqEMTNi8&ll=58.5912901064647%2C25.586621049999962&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18mVheHQyDwKeIvdbqkWeqEMTNi8&ll=58.5912901064647%2C25.586621049999962&z=8
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IV. EMP programm HUKK-AP ehk HUvikoolide Kaasamise ja Arenguprogramm 

2016. aasta kevadel lõppes kaks ja pool aastat väldanud EMP projekt HUKK-AP, mida koordineeris 

noorteagentuur. Põhipartneritena olid kaasatud Tartu LV ja Pärnu LV, MTÜ Urban Style (JJ Street 

tänavatantsukool) ja MTÜ VitaTiim. Partnerid omakorda kaasasid piirkondlikke võrgustikke, kuhu kuulusid 

huvikoolid ja teised huvitegevust pakkuvad organisatsioonid. Kokku oli arenguprogrammi tegevustesse kaasatud 

80 partnerit, kelle põhitegevus oli seotud noortele huvitegevuse korraldamise- ja arendamisega. 

Projekti eesmärgiks on teha huvihariduse ja –tegevuse võimalused riskis elavatele noortele 

kättesaadavamaks ning luua tingimused ja toimivad lahendused noorte süsteemseks kaasamiseks ja 

osalemiseks huvihariduses. Projekti noortele suunatud tegevused keskendusid eeskätt 7-17-aastastele riskis 

elavatele noortele, kuid ei välistanud mingil moel ka projekti mõjul kaasnevat laiemat noorte osalust 

projektitegevustes ja huvihariduses.  

Projekti elluviimine kinnitas, et huvikoolid on valmis ja omavad potentsiaali riskis elavate noorte kaasamiseks oma 

pakutavatesse tegevustesse. Samas on oluline rõhutada, et huvikoolide töötajad ja huvitegevust pakkuvad 

noorsootöötajad vajavad uute sihtgruppide kaasamisel ka edaspidi toetust eripädevuste tõstmiseks ning 

ressursse, mis kataks lisatöö, mida erivajadustega noorte kaasamine nõuab. Samuti leiti, et riskis elavate noorte 

kaasamine tähendab huvikoolidele senise lähenemise ja töömeetodite ümbermõtestamist ning enam koostööd 

teiste asutustega sh KOV ja kool. Kohaliku omavalituse roll kaasava huvihariduse tekkimisel on määrava 

tähtsusega nii pädevuste arendamise kui ressurssidega toetamise kaudu. Pärnu LV on hea eekujuna teistele 

alates 2016. aastast linnaeelarve kaudu taganud tegevustega jätkamise samas ulatuses kui HUKK-AP 

projekti ajal. 

Projekti 2,5 aastase tegevusperioodi jooksul viidi ellu koolitus- ja mentorlustegevusi, milles osales 1647 

noortega tegelevat spetsialisti. Projekti raames pakutud huvitegevustes osales 3231 noort (neist 1806 

regulaarselt) ning nõustatud lapsevanemate arv oli 442. 

Projekti raames elluviidud tegevuste mõju väljaselgitamiseks viis Stories for Impact läbi uuringu, kus analüüsiti ka 
noorte ja võrgustiku kogemuslugusid (kokku 47 lugu). Kokkuvõtvalt võib öelda, et projektitegevustes osalemine 
toetas noortes nii huviala harrastamisega kui ka laiemalt elus hästi hakkamasaamisega seotud pädevuste 
arenemist. Uuringu tulemused toovad välja, et osalenud noortes on toimunud järgmised muutused: 
 

 Muutus teadmistes ja oskustes, mis on seotud huviringi teemaga (nt arenenud pillimängu- ja 
tantsuoskused, loovuse areng, kunstiande ilmsikstulek); 

 Muutus hoiakutes ja tunnetes, mis on seotud huviringi teemaga (nt uute sõprade leidmine, 
iseseisvamaks muutumine, kasvav huvi teema vastu); 

 Muutus käitumises, mis väljendub huviringi toimumiskohas (nt ideede avaldamise julgus, suurem 
omaalgatus, õpilaste omavahelise ja õpilaste-õpetaja koostöö paranemine); 

 Muutus teadmistes / oskustes / hoiakutes, mis väljenduvad väljaspool huviringi toimumiskohta (nt 
arenenud suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused, enesehinnangu kasv, parem keskendumis- ja 
tähelepanuvõime, õppeedukuse tõusmine); 

 Muutus käitumises, mis väljendub väljaspool huviringi toimumiskohta (nt tundides käitumise paranemine; 

agressiivse käitumise vähenemine, ennastkehtestava käitumise kasv, suurem iseseisvus liiklemisel). 

Lisaks saab välja tuua, et projekt on aidanud kaasa mõtteviisi muutusele (huvi)haridussüsteemis, kus  

erivajadustega ja/või vähemate võimalustega noorte kaasamine on muutumas tavapraktikaks ning saavutada 

kohalikul või regionaalsel tasemel sihtrühmaga tegelevatel võrgustikel koostöös uue kvaliteedi.  

Projekti tulemuste ülevaate ja mõjude analüüsi leiab siit: http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-

projekt/tulemused/ 

http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/tulemused/
http://mitteformaalne.ee/koolitusprojektid/hukk-ap-projekt/tulemused/


 13 

V. PROGRAMM NOORTEKOHTUMISED 

2015. aasta märtsist käivitatud pilootprojekt “Noortekohtumised”, jätkas 2016 aastal oma teise tegevusaastaga, 

eesmärgiga toetatada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte siseriiklikke koostööprojekte 

suurendades seeläbi teineteisemõistmist, koostööd ja noorte arengut.  

“Noortekohtumine” on noorte algatusel ja nende poolt valitud teemal teostatud projekt mõnel konkreetsel teemal. 

Noortekohtumisest võtab osa 16-24 noort (koos täisealiste noortejuhtidega), kellest vähemalt pooled õpivad 

mõnes Eesti vene õppekeelega koolis. Ühe Noortekohtumise raames võib toimuda 1-3 erinevat kokkusaamist, 

mis kestavad korraga 3-6 päeva.  

Olulise muudatusena laiendati 2016 tegevusaastal projekti sihtgruppi ka gümnaasiumiastmele. Olgugi, et projekti 

peamiseks sihtrümaks jäi endiselt põhikooliaste, võivad alates 2016. aastast olla kuni 20% toetatud projektides 

osalejatest ka gümnaasiumiõpilased. 2016. aasta projektidest oli veidi alla 10% ainuüksi gümnaasiumiõpilastele 

suunatud ning 30% projektidest oli põhikooliõpilaste sekka kaasatud ka gümnasiste. 60% projektidest olid 

suunatud ainuüksi põhikooliõpilastele. Noortekohtumiste osalejate profiil on väga erinev, kaasatakse nii üht 

homogeenset vanuseasted (näiteks 14-15) kui ka väga laia vanuselist profiili (näiteks 12-17). Peamise 

Noortekohtumiste sihtrühmana võib aga välja tuua vanuseklassi 12-16. 

2016. aastal korraldati kaks programmi taotlusvooru – taotlused esitati 1. märtsiks ja 1. novembriks. Kahe tähtaja 

kohta saabus Noorteagentuurile kokku 63 projektitaotlust 116 noortekohtumiseks 1974 noorele, 

kogusummas 249 052 Eurot. Kokku toetati 2016. aastal 44 projekti, mille raames viiakse ellu 74 

noortekohumist, milles osaleb kokku 1601 noort (toetussumma kokku 158 600 eurot). Keskmine 

noortekohtumise pikkus oli (koos reisipäevadega) 4,9 päeva ning valdav enamus projekte teostati kahe partneri 

koostöös.  

Projektide kvaliteeti toetavate tegevustena jätkati noortele suunatud 45-tunnise projektijuhtimise koolitusega 

“Idee45” ning noortejuhtidele suunatud Noortekohtumiste kvaliteediseminaridega. Lisaks on alates pilootprojekti 

käivitamisest toiminud eeltaotlustähtaegade süsteem, kus Noortekohtumiste projektinõustajad toetavad taotlejaid 

kvaliteetsemate projektitaotluste kirjutamisel. 2016. aasta kevadel ja sügisel toimunud kahest Idee45 koolitusest 

võttis osa vastavalt 77 ja 102 inimest ning kevadel ja talvel toimunud kolmest kvaliteedikoolitusest kokku 75 

osalejat. Koos kvaliteeti toetavate koolitustega oli Noortekohtumiste 2016 aasta tegevustesse kaasatud 1753 

noort, mis on 97,4% 2016 aastale seatud eesmärgist, mille kohaselt oli eesmärk kaasata 1800 noort. Paralleelselt 

Noortekohtumiste toimumisega jätkati septembrini ka uuringuandmete kogumist, milles vaadeldakse 

noortekohtumistel osalenud noorte riigiidentiteeti, sotsiaalset- ja kodanikupädevust, noorte üldist aktiivsust ning 

enesekohaseid hinnanguid võtmepädevustele nii enne kui peale Noortekohtumise toimumist. Esialgsete 

Noortekohtumiste uuringu tulemuste kohta valmis vahearuanne mais 2016 ning lõplikud tulemused avaldatakse 

uuringuaruandena märtsiks 2017. 

Olgugi, et Noortekohtumiste toimumise geograafiline jaotus oli võrreldes eelneva aastaga sarnane selle poolest, 

peamised projektide toimumise regioonid jäid samaks, oli siiski osakaal varasemast erinev. Suurim 

noortekohtumiste arv (ligi 40%) on läbi viidud Ida- või Lääne-Virumaal (28) umbes 25% kohtumistest Tallinnas ja 

Harjumaal (19), Lõuna-Eesti (Tartu-, Võru, Valga ja Põlvamaa) projektid on kahanenud 15%’ni (11) ning umbes 

20% projektidest on toimunud kõigis ülejäänud maakondades (16), mis on võrreldes 2015 aastaga kena areng 

näiteks on tõusnud projektitegijate hulk Saare-, Lääne-, ja Pärnumaalt. 2016. aasta projektid toimusid kokku 14 

maakonnas, seda on üks rohkem, kui projekti esimesel tegevusaastal. Kõiki Noortekohtumiste toimumispaiku 

mõlema aasta lõikes on võimalik vaadata virtuaalselt kaardilt 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zRoR7tFpbvdA.k-tYw2AvXdPY.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zRoR7tFpbvdA.k-tYw2AvXdPY
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Taotlejate ja partnerorganisatsioonide profiil on noorteagentuuri jaoks jätkuvalt huvitav, hoides kaasatuna mitmeid 

uusi siht- ja huvigruppe. Kuigi toetuse saanud taotlejate seas on pea võrdsel määral mittetulunduslikke ühendusi 

(17), avalikke-õiguslikke organisatsioone (14) ning mitteformaalseteid noortegruppe (13), on 42% toetuse saajaid 

koolid või koole esindavad õpilasgrupid. Seega on koolid jätkuvalt Noortekohtumiste valdavamaks sihtgrupiks. 

Mittetulunduslike organisatsioonide hulgas on aga põhilised taotlejad erinevad noorteühendused.   

2016 aastal sai tõsisema hoo sisse koostöö nende Eesti ülikoolidega, kus pakutakse õpet noosootöö õppekaval. 

Koostöö toimus projektijuhtimise praktika aine raames nii TÜ Narva Kolledži kui Tallinna Ülikooliga, näiteks pakuti 

tudengitele täiendavat tuge, koolitust ja konsultatsiooni Noortekohtumiste projektide elluviimiseks. Kokku sai 

2016. aastal toetuse 4 erinevat noorsootöö tudengite Noortekohtumise projekti. 

Noortekohtumiste projektiteemad on sellised, mis noori endid kõnetavad ja on valitud noorte poolt. Seetõttu on 

paljud projektid seotud liikumise, spordi ja tervisliku eluviisiga ning toimetulekuga looduses. On ka lihtsalt 

keeleõppe projekte, mille eesmärk on läbi mitteformaalse tegevuse õppida ja harjutada eesti keelt. 

Noortekohtumiste projektide seas on ka fokuseeritud teemakäsitlusi näiteks noorukite depressiooniga võitlemine, 

sallivuse tõstmine, tark käitumine internetis või hoopis sotsiaalne reklaam.  

 

VI. Väärtusarenduse tegevuskava elluviimine noortevaldkonnas 

2016. aasta sügisest alustati väärtusarenduse tegevuskava elluviimisega noortevaldkonnas, mille 

eesmärgiks on juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus 

ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte 

seas ja ühiskonnas laiemalt. Tegevuskava raames kavandati ja viidi ellu noorsootöötajatele suunatud Hoolivate 

väärtuste baaskoolitus. Tallinna koolitusgrupp täiendas 12 õppepäeva jooksul oma praktilisi oskusi ja 

teadmisi kultuurilisest mitmekesisusest, tõrjutud gruppidega töötamisest ning väärtuspõhisest 

noorsootööst. Koolitusprogramm sisaldas õppekäike sünagoogi ja islami palveruumidesse ning Stockholmi 

noortekeskusesse Fryshuset’isse. Tagasisidest jäi kõlama, et õppegrupp jäi baaskoolitusega väga rahule adudes, 

et varasemad teadmised ja oskused koolituse teemades vajasid oluliselt täiendust. Lähem info baaskoolituse 

kohta on kättesaadav koolituskutses.  

Novembris toimunud kokkamisaktsioonil „Kultuur purki“ osales ligi 400 noort 10 maakonnast 

Väärtusarenduse tegevuskava raames viidi 2016. aasta Noorsootöö nädala raames ellu kultuuridevahelise 

kokkamise töötoad "Kultuur purki!" 7.-13. novembril ning vastavasisulisi töötubasid korraldas 20 

noortekeskust/kooli 10 maakonnas üle Eesti koos Erasmus+ EVT vabatahtlikega. Sündmused leidsid kajastust 

kohalikes lehtedes. Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaamas valmis video, mis on üleval Telepurgis 

(selle video autorid on Vaige Aav ja Priit Panksepp). 

 

  

http://noored.ee/uudised/vaartuskampaania/hoolivate-vaartuste-baaskoolitus-noorsootootajatele/
http://noored.ee/telepurk/1481043936/Kultuur-purki-11.11.16
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VII. SANA avalikud suhted ja infotegevused 

2016. aastal olid SANA infotöö fookuses Euroopa vabatahtliku teenistuse 20 aastapäeva tähistamine 

aastaringselt väldanud ürituste ja tegevuste seeriaga, SANA visuaalse identiteedi uuendamine, Erasmus+: 

Euroopa noored programmi teavitustöö erinevate kanalite, ürituste ja tegevuste kaudu (taotlejate arvu 

kasvatamine, uute taotlejateni jõudmine, vähemate võimalustega noorteni jõudmine) ning HUKK- AP projekti 

tulemuste levitamine.  

7.1. TEAVITUSTEGEVUSED JA INFOÜRITUSED  

Erasmus+: Euroopa Noored 

Programmi Erasmus+: Euroopa Noored tutvustamiseks toimus 2016. aastal kokku 70 infoüritust, kus osales 

6310 noort ja noorsootöötajat. Infoüritused toimusid kõikides Eesti maakondades ja nende läbiviimisel oli 

büroole toeks esitlejate, EuroPeerside ning Eurodesk võrgustikud. Esitlused toimusid nii noorte infomessidel 

(„Tuleviku Kompass“, „Teeviit“, „Vali Nutikalt“, Orientiir“, mida külastas kokku üle 10 000 noore), koolides, 

noortekeskustes ja noorteüritustel kui ka noorsootöötajate ja teiste noortega töötavate spetsialistide (õpetajad, 

karjäärispetsialistid) kohtumistel.  

Teiste seas korraldasime 2016. aastal 2 info- ja seminaripäeva koostöös Kodanike Euroopa ja Loov Euroopa 

programmidega. Seminaride eesmärk oli lisaks kolme Euroopa programmi tutvustamisele anda ka näpunäiteid ja 

soovitusi rahvusvahelise koostöö algatamiseks, tuua välja rahvusvahelise koostöö potentsiaalseid riske ning 

toetada partnerlussuhete loomist. Koostöö peamine eesmärk oli vaadata kaugemale oma tavapärasest taotlejate 

ringist ning jõuda oma sõnumiga uute sihtgruppideni. 

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 20 kampaania 

Koostöös SANA kommunikatsiooniosakonnaga ja EVT koordinaatoriga viidi 2016. aastal läbi EVT 20. aastapäeva 

tähistamiseks kogu aasta väldanud infokampaania, mille eesmärk oli suurendada EVT nähtavust noorte ja 

organisatsioonide seas ning rääkida selle positiivsest mõjust. EVT20 kampaania raames toimunud sündmused 

olid järgmised:  

Jaanuari alguses kuulutasime välja foto-, video-, jutukonkursi "Vabatahtlikul juhtub". Konkursile esitati Eesti ja 

välisvabatahtlike poolt kokku 38 fotot, 2 videot ja 7 lugu, mida presenteerisime oma kodulehel ja Euroopa 

Noorteportaalis.  

Konkursi tulemuste kokkuvõtte leiab siit. 

Aprillis toimus üle -Eestiline Euroopa vabatahtliku teenistuse koolituur, mis toimus 11. -15. aprillil. Nädala jooksul 

külastasid Eestis tegutsevad välisvabatahtlikud ja Eesti noored, kes on käinud vabatahtlikuna välismaal kokku 25 

kooli ja rohkem kui 40 klassi Narvast Tõrvani. Kokku käis koolides kogemusi jagamas ja oma kultuuri tutvustamas 

35 vabatahtlikku 11 riigist üle Euroopa. Hinnanguliselt jõuti koolituuriga ca 700 nooreni.  

Lisainfot leiab siit. 

Aprillis valmisid ka uued, Euroopa vabatahtlikku teenistust tutvustavad infomaterjalid, mida jagati nii koolituuri 

raames, kui ka erinevatel infoüritustel ning on levitatud noortekeskustesse jm noortega töötavatesse 

organisatsioonidesse.  

Infomaterjalid leiab siit. 

http://noored.ee/uudised/evs20/selgusid-evs-konkursi-parimad-fotod-jutud-ja-videod/
http://noored.ee/uudised/evs20/evt-vabatahtlikud-eestist-ja-valisriikidest-jagavad-oma-kogemusi-25-koolis/
http://noored.ee/blogi/vabast-tahtest/uued-abimaterjalid-tutvustavad-teekonda-euroopa-vabatahtliku-teenistuseni/
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Mais osales noorteagentuur koos EVT välisvabatahtlikega Euroopa Päeval, kus tutvustati EVT-d ning jagati 

infomaterjale. Euroopa Päeval osales üle 9000 inimese.  

Augustis osalesime taaskord nii Eesti kui välisvabatahtlikega Paides Arvamusfestivali noortealal, kus sealsetele 

külalistele EVT-d ja muid rahvusvahelisi võimalusi tutvustasime. Arvamusfestivali tegevuste läbi viimisel oli 

suureks toeks Eurodesk võrgustiku liige Paide Avatud Noortekeskus. Hinnanguliselt jõuti arvamusfestivalil 

rahvusvahelisi võimalusi tutvustada umbes 120-le noorele.  

Oktoobris korraldasime suure EVT20 sünnipäevaürituse, kus osales üle 200 endise ja praeguse vabatahtliku, 

vabatahtlikega töötava organisatsiooni esindaja ja muu vabatahtliku teenistusega kokku puutunud inimese. 

Üritusel käsitleti EVT kogemuse mõju nii üksikisikule kui ühiskonnale laiemalt ning motiveeriti osalejaid oma 

kogemust teistelegi jagama.  

Oktoobris käivitas Noorteagentuur Eestis esimese EVT videopäeviku ehk vlogi. Selleks sõlmiti 2016. aasta 

oktoobrist kuni 2017. aasta juunini Hispaaniasse oma Euroopa vabatahtlikku teenistust tegema läinud Siim –

Martin Kaasikuga leping, mille järgi tuleb noormehel teha oma EVT kogemusest vähemat 10 videot, mida SANA 

kanalites ja Delfi Noorte Hääles levitatakse. 2016. aastal valmis 4 videot, mis jõudsid 792 vaatajani. Lisaks teeb 

Siim –Martin oma EVT kogemusest ka Skype’i vahendusel otseülekandeid, et infoüritustel huvilistega vahetumat 

kontakti saavutada. Videopäeviku eesmärk on noortele atraktiivses vormis ja ehedalt tutvustada EVT-d ja selle 

võimalusi.  

Novembri lõpus – detsembri alguses viidi läbi ühisprojekt koostöös UP With People assotsiatsiooniga. 22 EVT 

vabatahtlikku üle Eesti külastasid kahe päeva jooksul nelja Tallinna kooli ning tutvustasid rahvusvahelisi 

võimalusi, EVT-d ja aktiivseks kodanikuks olemist laiemalt. Koolituuriga jõuti ca 200 nooreni. Lisaks tutvustati 

EVT-d Nordea kontserdimajas Up With People lavashow’le kogunenud inimestele, keda oli kokku 600. Veel 

tutvustati EVT-d umbes 150-le UWP gruppi kuuluvale noorele ja tiimiliikmele. Projekti käigus tehti Tallinna 

erinevates organisatsioonides ka vabatahtlikku tööd.  

Time to Move kampaania 

24. oktoobril kuulutati välja Eurodeski võrgustiku poolt juba kolmandat korda organiseeritav kampaania Time to 

Move. Eesti osales kampaanias teist korda. Kampaania eesmärgiks oli  tutvustada rahvusvahelisi võimalusi ning 

peamiseks sihtrühmaks olid vähemate võimalustega noored.  

Kampaania vältel toimus Time to Move videokonkurss, mis kutsus üles Eesti noori selgitama, mis kasu on/võiks 

olla väliskogemusest. Konkursile laekus 5 videot. Konkursi võitja väljaselgitamine toimus Facebooki vahendusel 

ning konkursil osalenud videod jõudsid rohkem kui 20 000 inimeseni. Võitja hääletusel osales üle 1000 inimese.  

Lisaks videokonkursile toimus 6 infoüritust erinevates Eesti maakondades vähemate võimalustega noortele. 

Üritused toimusid Hiiumaal Emmastes ja Kõrgessaares, Harjumaal Aruküla ja Alavere noortele, Vana –Vigalas ja 

Narvas. Samuti osaleti kampaania raames koostöös Tallinna Kesklinna noortekeskusega korraldatud messil 

Rahvusvaheldus. Ürituse info levitamiseks tehti koostööd Tallinna töötukassa osakondadega.   

Infoüritustega jõuti rohkem kui 200 nooreni. Ka telliti kampaania nähtavuse suurendamiseks erinevaid kampaania 

sümboolikaga materjale nagu plakatid, kleepsud ja meened.   

Going International Foorum 

Eurodeskiga koostöös toimus mais mitmepäevane rahvusvahelist noorsootööd tegema õhutav koolitusüritus 

Going International, mis oli mõeldud rohkem- ja vähemkogenenumatele noorsootöötajatele, KOV ametnikele, 

Eurodesk võrgustikku kuuluvatele infotöötajatele jt noortega töötavatele inimestele üle Euroopa. Üritusele töötati 
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välja visuaalne identiteet ning koostati vajaminevad materjalid. Ürituse raames korraldati ka üle –Euroopaline foto 

–ja videokonkurss „Going International“, mille eesmärk oli jagada noortega oma rahvusvahelist kogemust ning 

motiveerima uusi huvilisi rahvusvahelisi kogemusi saama. Konkursi kuulutust levitati erinevates Eesti –sisestes ja 

rahvusvahelistes kanalites tagamaks osalejad kogu Euroopast. Tähtajaks laekus 61 fotot ja 11 videot üle 

Euroopa. Parimaid autasustati ning konkursi töödest tehti Going International Foorumile fotonäitus. Ka tehti 

foorumil osalejatele ettekanne erinevatest Erasmus+ rahvusvahelistest võimalustest ja Eurodesk võrgustikust. 

Üritust kajastati peamiselt sotsiaalmeedias.  

HUKK –AP projekt 

2016. aastal lõppes projekt HUKK–AP, mille infotegevustesse SANA infotöötajad samuti oluliselt panustasid. 

Veebruaris külastati HUKK–AP töötuba, mille põhjal kirjutati artikkel kogumikku „Kõik on võimalik. Huviharidus 

päästab maailma“. Märtsis osaleti HUKK -AP lõpukonverentsil, mida samuti kajastati ning mille laiemaks leviks 

telliti Postimehest otseülekanne. Aprilli lõpust augusti lõpuni tegeleti HUKK–AP projekti kokku võtva kogumiku 

toimetuse, tõlke ja väljaandmistöödega. Kogumikku levitati kõigile Eesti huvikeskustele, erinevatele noortega 

tegelevatele asutustele, raamatukogudele jt asutustele üle Eesti.  

Noortekohtumised 

Noortekohtumiste huvilistele korraldati jaanuaris infoseminarid Tallinnas ja Jõhvis ning aasta teises pooles 

veelkord Tallinnas. Lisaks infoüritustele on toimunud individuaalsed konsultatsioonid kõigi soovijatega 

aastaringselt. 

Kevadel alustas Noortekohtumiste programmi meeskond infovoldiku materjali kokku panemist ning aasta lõpuks 

valmis ülevaatlik tutvustus noortega töötavatele täiskasvanutele, millele luuakse kujundus ning trükitakse 2017. 

aastal nii eesti- kui ka vene keeles. 

Noortekohtumistel valminud teksti-, foto- ja videomaterjalid avaldatakse SANA blogis ning videoveebis Telepurk. 

Eestikeelses blogis ilmus aasta jooksul 19 ning venekeelsel kodulehel 9 Noortekohtumist käsitlevat postitust. 

Noortekohtumised on nähtavad ka meedias. Peamiselt kajastatakse Noortekohtumiste toimumisi kohalikul 

tasandil – aasta jooksul avaldati 20 artiklit kohalikes ja vallalehtedes. Üleriiklikus meedias kajastus 

Noortekohtumiste projekt 8 korral, kusjuures andis projektijuht intervjuu nii ETV+ kui venekeelsele raadiole 

„Raadio 4“. 

HARA ja SANA koostöös toimunud tunnustusüritusel nomineeriti kahte silmapaistvat Noortekohtumiste 

projektitiimi: Jõhvi Noortekas ning Laulasmaa projektipojad, kellega  tehti ka videointervjuud, mis avaldatakse 

SANA sotsiaalmeedias ning kodulehel.  

7.2. MEEDIATEGEVUS 

Noorteagentuur teeb meedia suunal tööd kaheti: kirjutades ise meediasse artikleid ja pressiteateid ning 

koolitades projektitegijaid oma projektist ja selle tulemustest rääkima korralistel check-up koolitustel 

toetusesaanutele. Lisaks on Noorteagentuuri esindajad mitmel korral ka ajakirjandusele pikemaid intervjuusid 

andnud.  

SANA elluviidavatest programmidest ja tegemistest ning Erasmus+: Euroopa Noored ja Noortekohtumiste 

projektidest on 2016. aastal kirjutatud nii üleriiklikes päevalehtedes (Õhtuleht, Õpetajate Leht, Postimees), 

peamiselt aga siiski maakondlikes ja kohalikes väljaannetes (nii eesti kui vene keeles). Samuti on meie tegevusi 

kajastanud erinevad online-kanalid (Delfi, päevalehtede ja maakonnalehtede veebiportaalid) ning tele- (TV3) ja 

raadiojaamad (Vikerraadio, Raadio 4). Kokku oli 2016. aastal 145 meediakajastust.  
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SANA jälgib korrapäraselt enda ja projektitegijate tegemiste meediakajastusi Freqmedialt tellitava 

meediamonitooringu abil.  Mõningate valitud meediakajastustega on võimalik tutvuda Noorteagentuuri blogi 

kaudu: http://euroopa.noored.ee/blogi/meedias/ 

Mõned näited meie kirjutatud artiklitest, mis ilmusid üleriiklikus meedias:  

- “Saame tuttavaks välisvabatahtlikuga: Annika Stienecker Saksamaalt tahab tuua igasse päeva killukese 

head”  

http://euroopa.noored.ee/blogi/vabast-tahtest/saame-tuttavaks-valisvabatahtlikuga-annika-stienecker-

saksamaalt-tahab-tuua-igasse-paeva-killukese-head/ (Ilmus Delfi Noortekas) 

- Noortekohtumiste pilootprojekt viis eelmisel aastal kokku ligikaudu 1700 eesti ja vene keelt kõnelevat noort 
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20160311&ID=380720  

- Ligi kolmveerand Eesti noortest soovib saada rahvusvahelisi kogemusi http://www.ohtuleht.ee/712562/ligi-
kolmveerand-eesti-noortest-soovib-saada-rahvusvahelisi-kogemusi  

 

7.3. ONLINE INFOTEGEVUS 

SANA haldab jooksvalt kolme veebilehte www.noored.ee (eesti ja vene keeles) ja www.mitteformaalne.ee, 

Euroopa Noorteportaali https://europa.eu/youth/EE_et ning noored.ee lehega seotud videoveebi Telepurk 

www.noored.ee/telepurk. Esimene veebileht kajastab eelkõige Erasmus+ ja Noortekohtumiste programmidega 

seotud uudiseid, infot, koolituspakkumisi ja projektilugusid ning teine Hooliva klassi ja HUKK-AP programmide 

tegevust, ESF koolitustegevusi ning mitteformaalse õppimisega seotud teemasid laiemalt. Euroopa 

Noorteportaalis kajastatakse pigem rahvusvaheliste mobiilsusvõimalustega soetud teemasid ning ärgitatakse 

olema aktiivsed kodanikud.  

2016.  aastal külastas noored.ee veebi  39 146 unikaalset külastajat ning videoveebi Telepurk lisaks 7537  

kasutajat. Külastajate arv vähenes aastaga umbes 2000 võrra. Mitteformaalne.ee veebi külastas 2016. aastal 

8144 külastajat.  

noored.ee avalehe kaudu on huvilistel võimalik liituda Noorteagentuuri rahvusvaheliste võimaluste uudiskirjaga. 

Lisaks kogume uudiskirja kontakte ka infoüritustel. Aastaga liitus uudiskirjaga 227 uut lugejat ning 2016. aasta 

lõpuks oli neid kokku 2099. Uudiskirja saadame välja sagedusega ca 1 kord kuus. Lisaks panustab SANA 

igakuiselt oma teemadega ka Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) noortevaldkonna uudiskirja. 

Lisaks veebilehtedele on SANA aktiivne ka sotsiaalmeedias, kus tegutsevad meile olulised sihtgrupid (noored, 

noorsootöötajad ja valdkonna organisatsioonid). Sotsiaalmeedias jagame eelkõige operatiivset infot (üleskutsed, 

pakkumised, tähtajad jm), kajastame projektitegijate tegemisi ning toome lugejaid oma veebidesse.  

Noorteagentuuri Facebooki lehe (www.facebook.com/euroopanoored) fännide arv kasvas 2016. aasta jooksul 

kokku 310 võrra: 4094 fännini. Mitteformaalse õppimise Facebooki lehe „meeldimiste“ arv kasvas 2016. aastal 

290 võrra: 1845ni. Sotsiaalmeedias tegutsemise kasulikkust kinnitab see, et umbes kolmandik meie veebi 

lugejatest jõuavad meieni just sotsiaalmeedia kaudu.  

7.4. INFOMATERJALID  

2016. aastal said valmis uued materjalid nii noorele kui noorsootöötajatele, mis mõlemad promovad EVT-d. 

Mõlemad materjalid on tõlgitud ka vene keelde. Materjal on kättesaadav veebis ning lisaks jagame seda 

sihtgruppidele ka paberkandjal erinevate infoüritustel ja koolitustel (nt Ideest Projektini jt). Venekeelsete 

abimaterjalide abil püüame toetada vene emakeelega noorte huvi EVT vastu. 

7.5. INFOVÕRGUSTIKUD 

http://euroopa.noored.ee/blogi/meedias/
http://euroopa.noored.ee/blogi/vabast-tahtest/saame-tuttavaks-valisvabatahtlikuga-annika-stienecker-saksamaalt-tahab-tuua-igasse-paeva-killukese-head/
http://euroopa.noored.ee/blogi/vabast-tahtest/saame-tuttavaks-valisvabatahtlikuga-annika-stienecker-saksamaalt-tahab-tuua-igasse-paeva-killukese-head/
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20160311&ID=380720
http://www.ohtuleht.ee/712562/ligi-kolmveerand-eesti-noortest-soovib-saada-rahvusvahelisi-kogemusi
http://www.ohtuleht.ee/712562/ligi-kolmveerand-eesti-noortest-soovib-saada-rahvusvahelisi-kogemusi
http://www.noored.ee/
http://www.mitteformaalne.ee/
https://europa.eu/youth/EE_et
http://www.noored.ee/telepurk
http://www.facebook.com/euroopanoored
http://noored.ee/opimaterjalid/voldikud/valismaale-vabatahtlikuks-euroopa-vabatahtliku-teenistusega/
http://noored.ee/opimaterjalid/voldikud/euroopa-vabatahtlik-teenistus-organisatsioonidele/
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Erasmus+ esitlejad 

Erasmus+ esitlejad on meile heaks toeks ja abiks erinevatel messidel, infoüritustel koolides noortekeskustes ja 

mujal infoüritustel osalemisel. Enim Erasmus+ programmi tutvustavaid esitlusi toimus 2016. aastal Harjumaal, 

Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal. Esitlejapädevuste arendamiseks korraldati võrgustikule 2016. aastal 

üks koolituskohtumine. Samuti osalesid esitlejad  aasta lõpupoole toimunud infoürituse korraldamise koolitusel 

koos Eurodeski ja EuroPeers liikmetega. 

Europeers võrgustik 

Lisaks esitlejate võrgustikule arendamisele tegeleb SANA oma infotöö tugevdamiseks ja uute sihtgruppideni 

jõudmiseks ka noorte vabatahtlike võrgustiku „Europeers“ üles ehitamisega. Europeers on Saksamaalt alguse 

saanud võrgustik, mis koosneb noortest, kes on Erasmus+/ Euroopa Noored programmis häid kogemusi 

omandanud ning tahaksid oma kogemusi (vabatahtlikult) ka teiste noortega jagada. Tänaseks kuulub Europeers 

võrgustikku 9 partnerit (Saksamaa, Austria, Belgia, Norra, Eesti, Poola, Suurbritannia, Bulgaaria ja SALTO SEE 

piirkond) ning võrgustikul on ühine visioon ja koolituskava. 2016. aastal saatsime Eesti noori kolmele 

väliskoolitusele. Lisaks saatsime võrgustikus juba pikemalt tegutsenud noored ühele rahvusvahelisele 

võrgustikukohtumisele. Eesti siseseid võrgustikukohtumisi toimus üks, lisaks osalesid EuroPeersid ka infoürituse 

korraldamise koolitusel aasta lõpus koos E+ ja Noko esitlejate ning Eurodeski liikmetega. 2016. aasta lõpu 

seisuga on Eesti EuroPeers võrgustikus 22 noort. 2016. aasta jooksul on EuroPeersid Eestis korraldanud  

kümmekond infoüritust, ka osalesid nad aktiivselt EVT20 koolituuril. Omal initsiatiivil tegid EuroPeersid 2016. 

aasta suvel kaks noortevahetust. 

Eurodesk võrgustik 

2016. aasta alguses jätkas Eurodesk võrgustik 18 liikmega, kellest viie huvitatuga sõlmiti aasta alguses 

koostöölepingud. Koostöölepingud sõlmiti nende partneritega, kes olid sellest ise huvitatud ning soovisid 

rahvusvaheliste võimeluste tutvustamisega senisest aktiivsemalt oma piirkondades tegeleda. Lepingud sõlmiti 

partnerite esitatud tegevuskavade alusel ning tegevuskavade elluviimiseks eraldati neile vastavalt plaani 

sisukusele ja kavandatud tegevuste mahule 500 -1000 eurot.  

Aasta esimesel poolel tegeleti ka võrgustiku laiendamisega. Kokku liitus võrgustikuga 4 uut organisatsiooni – 

Imavere ja Roosna–Alliku noortekeskused, Põlva maavalitsus ning erivajadustega noortega töötav EriNoor. 

Kõikidele uutele liikmetele korraldati veebruaris kokku 3 Skype – koolitust, milledega tutvustati uustulnukatele 

Eurodesk võrgustiku eesmärke ja tegevusi, infokanaleid, üle –Euroopalist ja Eesti võrgustikku, samuti ootusi ja 

võimalusi. Võrgustikuga lõpetas 2016. aasta jooksul koostöö kaks liiget seoses asutuse personali vahetusega.  

Võrgustikule korraldati üks infopäev märtsis ja üks kommunikatsiooni –teemaline koolitus, kuhu kaasati ka SANA 

teised koostöövõrgustikud, novembris. Samuti saadeti üks võrgustiku liikmetest oktoobris toimunud 

rahvusvahelisele Eurodesk multiplierite võrgustikukohtumisele Itaalias.  

Jätkati Eurodesk liikmetele uudiskirja saatmisega, kuhu lisati aasta teises pooles ka mõned Tallinna Tugilate 

töötajad. 2016. aasta jooksul saadeti võrgustikule kokku 17 uudiskirja.  

Lisaks osaleti mitmete Eesti-siseste töögruppide töös. Regulaarselt osaleti nii Õpirändevõrgustiku kui struktuurse 

dialoogi koosolekutel.  

Eurodesk võrgustiku liikmed korraldasid 2016. aasta jooksul 20 infoüritust jm infotegevust. Näiteks oli Paide ANK 

Arvamusfestivali noorteala eestvedaja, Märjamaa noortekeskus korraldas mitmeid infoüritusi EVT tutvustamiseks 

maapiirkonna noortele, VitaTiim koostöös Narva töötukassaga korraldas Erasmus+ võimalusi tutvustava töötoa 

töötutele vene keelt kõnelevatele noortele, Saaremaa külastas E+ tutvustamiseks Kuressaare koole, jne.  

https://www.europeers.de/international/
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Noortekohtumiste esitlejad 

2016. alustati ka Noortekohtumiste esitlejate võrgustiku loomist. Esitlejateks on peamiselt isikliku kogemusega 

Noortekohtumiste projektitegijad. Võrgustikus on hetkel 8 esitlejat, kellest 3 kõige aktiivsemalt tõusid selgelt esile. 

Aasta jooksul tehti 13 esitlust, millega jõuti ligikaudu 230 inimeseni. Peamiselt tutvustati projekti 

laagrikasvatajatele ning noortekeskustele. Kasutegur oli nähtav noortekeskuste suunal, kes esitasid mitu uut 

projektitaotlust. Esitlejate võrgustiku laiendamist jätkatakse ning esitlejate esinemisoskusi ning programmi 

tundmist arendatakse. 

 


