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NoorTealgaTus
parem maailm – see oN siNu Teha!
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parem maailm – see oN siNu Teha!

Kirev elu... maalime selle ise valmis!!

Kirev elu... maalime selle ise valmis!!

Noortealgatus on projekt, mille algatavad, töötavad välja ja viivad 
ellu noored ise ning mille läbi muudetakse maailma paremaks ja 
ilusamaks.

See on sinu võimalus koos sõpradega teie jaoks oluline teema 
päevakorda võtta ja oma koduküla, -valla, -linna, -maakonna või 
laiemalt Eesti ja Euroopa elu mõjutada ja uuendada. Valige teema, 
mis vajab teadvustamist ja rahva kaasamist kohapeal, kuid tekitab 
huvi kaugemalgi ning mõjutab seeläbi ka neid noori, kes otseselt 
projektis ei osale.

Noortealgatuse abC
1. Noorte aktiivne osalus. Projekti viivad läbi reaalselt 

noored, tegemist on nende idee ja nende poolt teostatava 
tegevusplaaniga. Niimoodi saavad noored teha esimesed 
maailmaparandamise ettevõtmised ning palju kogeda ja õppida. 
On oluline, et projekt ei ole lihtsalt noortele suunatud, vaid et 
noored on need, kes projekti korraldavad ning selle tegevusi ellu 
viivad (st ei osta tegevusi ainult sisse ega kasuta vaid tasulisi 
võimalusi). Tegevused võivad olla suunatud teistele noortele, 
lastele, ühiskonnale, eakatele, loodusele jne.

2. Ühiskondlik mõju. Projekt peab avaldama mõju kaugemale kui 
projekti enda meeskond (tuumikgrupp). Läbi tegevuste püütakse 
head teha ja maailma parandada. On oluline pöörata tähelepanu 
sellele, mis muutub kohalikus kogukonnas läbi projekti ellu 
viimise - kuidas muutub küla, Eesti, maailm? 

3. uuenduslikkus. Projekt peab olema uuenduslik, sest nagu 
nimigi ütleb, tegemist on algatusega ehk mõne uue tegevuse, 
tegevusvormi, ideede vms alustamise ja arendamisega. Tegevus 
ei pea olema ilmtingimata maailmas esmakordne, kuid selles 
peavad olema olulised uued aspektid, mis teevad just selle 
projekti eriliseks ja tõelist lisaväärtust andvaks. Tegemist ei 
saa olla organisatsiooni tavategevuse sisulise või geograafi lise 
laiendamisega ega traditsiooniliste ürituste korraldamisega.

Noortealgatuse alla ei käi: 
- võistlused
-  töömalevad
-  turismi alla liigituvad tegevused
-  ühepäevased üritused
- koolitusprojektid
-  noorteseminarid ja noortevahetused
-  ainult nö sisseostetavatel teenustel põhinev projekt 
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Tuumikgrupp ehk projektimeeskond 
- on need, kes projekti loovad ja ellu viivad
- koosneb vähemalt neljast 15-30 aastasest noorest 
- rahvusvahelise noortealgatuse puhul koosneb vähemalt 8   
 noorest (minimaalselt neli igast partnerriigist)

Projektil võib olla projektinõustaja ning juhul, kui tuumikgruppi 
on kaasatud 15-17-aastaseid noori, siis on nõustaja 
olemasolu kohustuslik. Projektinõustaja on noorsootöö ja ja/
või noortealgatuse kogemusega tugiisik, kes pakub noortele 
nende projekti planeerimisel ja teostamisel tuge, kuid kes ei 
ole projektigrupi liige ega vii ellu projekti tegevusi. Ta vastutab 
projektis nõustamisprotsessi eest ja toetab võimaluste ning 
osalejate potentsiaali maksimaalset kasutamist. 

Taotleda saavad:
- Noortegrupid: sellisel juhul võtab üks täisealine noortegrupi liige 

projekti eest juriidilise vastutuse ning tegutseb projektigrupi 
ametliku esindajana (sõlmib projektirühma nimel lepinguid, 
jms). 

- Organisatsioonid (nt: MTÜ, SA): tuumikgrupp võib otsida 
abi mõnelt noorteühingult, organisatsioonilt või asutuselt, 
kes oleks projekti tugiorganisatsioon ning abi projekti 
elluviimisel. Tugiorganisatsiooniks võib olla mõni noorteühing, 
millega tuumikgrupi noored (või mõned neist) seotud 
on, avatud noortekeskus, projektijuhtimise kogemustega 
mittetulundusühing või asutus vms. 

- Projekti elluviijad ja taotlejad peavad olema pärit Euroopa Liidu 
liikmesriikidest, Euroopa Liidu kandidaatriikidest või Euroopa 
Majandusruumi riikidest. 

Noortealgatusprojekt ning sellega seotud ettevalmistus, 
põhitegevuse elluviimine, analüüs ning tulemuste levitamine ja 
kasutamine järeltegevustena saavad kokku kesta 3-18 kuud.

Meie kuulum
e vabaajamessi korr

aldustiimi!

NoorTealgaTuse Tegijad

KuTsu sõbrad Kampa NiNg TehKe ära!

programmi euroopa Noored raames on võimalik teha:
- Kohalikke noortealgatusi, mis saavad olla kohalikud, 

piirkondlikud või üleriigilised. Seega tehakse läbi nende head 
just siinsamas eestimaa pinnal. 

- rahvusvahelisi noortealgatusi, mida viivad üheskoos 
ellu noortegrupid erinevatest riikidest, tõmmates valitud 
teemavaldkonnale tähelepanu korraga mitmel pool Euroopas 
– see tähendab, et toimub rahvusvaheline koostöö ning väike 
maailmaparandamine paralleelselt kahes riigis. Tegevused 
toimuvad samal perioodil partnergrupi poolt korraldatuna 
partnergrupi kodumaal ja Eesti grupi poolt tehtuna Eestis. 
Projekti raames on võimalik ka gruppide esindajatel kohtuda ja 
kogemusi jagada.

Rahvusvahelise noortealgatuse jaoks leidke projektipartnerid, mõtel-
ge koos läbi ja leppige kokku, kuidas teete koostööd ehk milline on 
osapoolte roll ja vastutus projektis. Seda tehes on oluline meeles pida-
da, et partnerid on võrdväärsed projektis osalejad ning seetõttu peaks 
mõlemal partneril olema roll osade projektitegevuste ellu viimises – nii 
kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kasutage ära kogu partner-
luse potentsiaal!
Rahvusvaheliste noortealgatuste puhul võtab üks gruppidest endale 
projekti koordinaatori rolli ning taotleb rahastust kõigi partnerite te-
gevuste jaoks. Rahvusvahelise projekti algusfaasis saab teha etteval-
mistava kohtumise, kus mõlemast grupist saavad kaks noort kokku 
ning arutavad projekti detailid läbi.
Partnerite otsimise võimalused:
- kasuta oma isiklikke kontakte – suhtle oma välismaalastest sõpradega, eestlastest 

sõpradega, kes on läinud välismaale kooli, Sinu kooli sõpruskooliga mõnes teises 
riigis, valla-linna sõprusvalla-linnaga ülejäänud Euroopas, tuttava tuttavga, kes elab 
välismaal jne

- SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo abi - vaata partnerotsinguid meie kodule-
heküljel või infolistis. Lisaks täida koos sõpradega ise partnerotsinguvorm, mis läheb 
pärast saatmisele kõikidesse teistesse Euroopa Noored büroodesse üle Euroopa.

- surfa internetis – kasuta ära erinevaid veebikommuune ja võrgustikke, kuhu Sa kuulud 
(nt Facebook, Orkut, Yahoo grupid, Eurodesk, jne).

Sõbrad ja tuttavad, kes võiksid olla meeskonnas ehk tuumikgrupis
Nimi roll Telefon e-post

Võimalikud partnerid rahvusvahelise noortealgatuse jaoks
organisatsioon/grupp Kontaktisiku nimi ja e-posti 

aadress
riik
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Valige Teema ja  

seadKe eesmärgid

Oma projekti planeerima hakates tuleb kõigepealt mõelda selle-
le, mis teie arvates võiks ühiskonnas teisiti olla. Millised on need 
probleemid, mida märkate ja tahaksite lahendada? On need seotud 
keskkonna, maailmahariduse, noorte tööhõive, koolivägivallaga ja 
diskrimineerimise vähendamise, eakate inimeste või hoopis millegi 
muuga? Jõudke teemani, mis on just teie jaoks kõige olulisem ning 
mis hakkab teie projekti läbima.

Teema leidmisel ja eesmärkide sõnastusel mõelge:
- Millist teile huvi pakkuvat teemat hakkate käsitlema?
- Mis peaks seoses selle teema ja valdkonnaga olema teisiti, kui 

praegu?
- Kuidas peaks olema ning mida just teie ise saate selle jaoks ära 

teha?
- Millise sõnumi plaanite ühiskonnale saata?
- Kellele te oma tegevuse suunate?
 
olulised märksõnad ideede ja teemade kohta: 
-  isiklik huvi teatud küsimuste või valdkondade vastu
-  teema päevakohasus
-  idee uuenduslikkus nii tuumikgrupi, sihtgrupi kui ka ümbritseva 

kogukonna jaoks
-  programmi Euroopa Noored üldised eesmärgid

eesmärkide püstitamine
Oluline on seada projektile eesmärgid, mis annavad ülevaa-
te sellest, mida projekti käigus konkreetselt tehakse või saavu-
tatakse. Need muudavad projekti realistlikuks ja saavutatavaks.  
Eesmärgid peavad olema:
-  konkreetsed
-  mõõdetavad
-  realistlikud
-  tegevustes ära tuntavad

Hästi püstitatud eesmärgid aitavad pärast projekti lõppu analüü-
sida selle edukust ning hinnata, mil määral teemavaldkonna prob-
leemi suudeti lahendada.

TehKe seda, mis Teil sees Kripeldab  
NiNg silma särama paNeb!

Teema ja eesmärgid

Teema Muutmist vajab

Kuidas meie saame muutust luua?

Projekti eesmärk (soovi korral ka alaeesmärgid)
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Idee tekkimisest ja meeskonna loomisest projekti taotluseni viib 
planeerimine:
- Kujundage tegevuskava ehk mõelge läbi tegevused, mis tagavad 

teie eesmärkideni jõudmise. Märkige tegevused ettevalmistuse, 
põhitegevuse, analüüsi ning tulemuste kasutamise ja levitamise 
(järeltegevuste) kohta ning kirjeldage valiku põhjused ja 
kasutatavad meetodid. Kava peab andma põhjaliku ülevaate 
sellest, mida projekti raames ellu viia kavatsetakse. Vaadake ka 
käesoleva töövihiku põhitegevuse osa.

- Koostage ajakava ehk planeerige tegevused ajaliselt. Hea 
on sinna lisada ka vastutavate inimeste nimed, vajaminevad 
ressursid ning sihtgrupp. 

- Vajaduse korral leidke oma projektile nõustaja. Uurige, kellel 
on noorteprojektide alaseid kogemusi ning kes sooviks teile 
toeks olla. Projektinõustajad võivad olla vabatahtlikud või 
elukutselised, noorte või noorteühenduste juhid, noorteklubide 
või -keskuste töötajad jne. Projektinõustaja leidmiseks saate abi 
küsida ka büroost.

- Võtke bürooga ühendust ning rääkige neile oma projektiideest. 
Nii saate teada, kas sellist ettevõtmist on programmist Euroopa 
Noored võimalik toetada.

- Vaadake näidistaotlusvormi: http://euroopa.noored.ee/
naidistaotlus

- Kui olulisem on kirja pandud, saatke täidetud esialgne 
taotlusvorm (http://euroopa.noored.ee/taotlusvormid) e-posti 
teel eeltähtajaks büroosse. Nii saate kirja pandule tagasisidet 
ning ka näpunäiteid. 

- Pärast projektitaotlusele viimase lihvi andmist esitage see 
sobivaks taotlustähtajaks (vt eespool) büroosse nii allkirjastatult 
postiga kui ka elektrooniliselt aadressile vormid@noored.ee.

aja planeerimine
Tegevuste planeerimisel on tähtsaim küsimus aeg. Näiteks 
võib esmapilgul tunduda ahvatlev sisustada huvipakkuva 
noortealgatusega terve aasta. Enamik noori on aga siiski seotud 
kooliga, mis ei võimalda tihedal eksamiperioodil eriti lõpuklassides 
vaba aja tegevustele väga aktiivselt pühenduda. Seega on targem 
planeerida projekt teatud ajavaruga.

Sõltuvalt projekti kestusest võib kogu protsess kujuneda üsna pikaajaliseks. Kui sina ja 
su sõbrad ei ole kindlad, kas teie noortegrupp tegutseb ühtse meeskonnana ka pooletei-
se aasta pärast ning kannab ühiselt vastutust kuni projekti ametliku lõppemiseni, tasub 
kaaluda lühemaajalist projekti.

peame plaaNi!

4. analüüsArutelu tehtu üle
3. põhitegevusViib eesmärgini

2. ettevalmistusKorralik ettevalmistus on pool võitu!

1. planeerimine
Vundament. Võta aega ning 

mõtle hoolikalt läbi!

5. järeltegevused
Et kaugele näha oleks!

Vundament. Võta aega ning 
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Tegevuste planeerimine ja läbi viimine

Mida tehakse? Millal ja kus? Sihtgrupp Ressursid Kes teeb? Millist eesmärki  
toetab?
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Programmi Euroopa Noored noortealgatuse eelarvesse saab kanda:
- rahalised kulud ja tulud, mille kohta on olemas kulu-dokumendid 

või kirjalik kinnitus
- ainult projekti elluviimisega otseselt seotud kulud
-  transpordikulud
-  majutus- ja toitlustuskulud
-  projekti korralduskulud, näiteks bürookulud (paber, printimine, bü-

rootarbed, kaustad), 
-  telefonikulud, internetikulud, rendikulud
-  projekti materjalid, näiteks infotrükistele minevad kulud
-  muud kulud – kõik see, mis on projekti kvaliteetseks elluviimiseks 

vajalik
-  projektinõustaja kulud
-  järeltegevuste ja tulemuste levitamisega seotud kulud

Eelarvesse ei saa kanda ehk aktsepteerimata jäävad kulud ja tulud:
- rahaliselt mittearvestatavad kulud ja tulud
- kulutused, mis on tehtud enne programmi Euroopa Noored poolt 

kehtestatud projekti ettevalmistamise algusaega ja pärast projekti 
ametlikku lõppkuupäeva 

- tuumikgrupi liikmete palgakulud
- põhivarade soetamine (mööbel, arvutid), ehitus- ja remonditööd
- raamatupidamiskulud
- rahvusvahelised transpordikulud (kohalikus noortealgatuses)
- kulud tasulisele reklaamile.
- selgelt määratlemata kulud (näiteks ettenägematud kulutused)

Eelarve peab toetuma reaalsetele hinnangutele. Seetõttu küsige hin-
napakkumisi mitmelt teenusepakkujalt.  

Toetuse suuruse kohta leiad infot siit: euroopa.noored.ee/rahasta-
mistingimused

Programm Euroopa Noored ei saa olla projekti ainukeseks finantsee-
rimisallikaks. Seega tuleb teil projektile leida kaasfinantseerijad või 
panna sellesse oma rahalisi vahendeid. Infot võimalike teiste rahasta-
jate kohta leiate siit: http://euroopa.noored.ee/kasulikku

NB: Programmi Euroopa Noored raames toetavad projektid ei tohi olla 
projektimeeskonnale ega neid toetavale organisatsioonile rahalist ka-
sumit toovad! 

Kui projekti tegevused on läbi mõeldud ja kirja pandud, siis on 
õige aeg leida oma projektile ka rahalised toetajad. 

Programmi Euroopa Noored raames on aastas viis taotlustähtaega 
ning projekti esitamise tähtaeg valige vastavalt sellele, millal soo-
vite oma projekti ellu viia.

Taotlustähtajad
eeltaotluse  
esitamine

Taotluse esitamine ettevalmistuste ja  
rahaliste kulutuste algus

meie  
projekt

10. jaanuar 1. veebruar 1. mai – 30. september

10. märts 1. aprill 1. juuli – 30. november

10. mai 1. juuni 1. september – 31. jaanuar

10. august 1. september 1. detsember – 30. aprill

10. oktoober 1. november 1. veebruar – 31. juuli

Projekti ettevalmistamise algusaeg sõltub sellest, milliseks taotlustähtajaks rahastustaot-
lus esitati. Nii näiteks peab 1. aprillil esitatud projekti ettevalmistav tegevus algama ajava-
hemikul 1. juulist 30. novembrini. Enne 1. juulit tehtud rahalisi kulutusi ei kaeta.

euroopa Noored programmi nõukogu otsustab umbes 1,5 kuud pärast taotlustäht-
aega, kas projekti:
-  toetada – projekti otsustati toetada täismahus;
-  toetada põhimõtteliselt – projekti otsustati toetada juhul, kui kõrvaldatakse mõned 

puudused, tehakse täiendusi või vähendatakse eelarvet; 
- mitte toetada – projekti otsustati mingitel põhjustel mitte toetada. Võtke kindlasti 

bürooga konsultatsiooniks ühendust ja proovige järgmisel korral uuesti!

Kui teie projekti on otsustatud toetada, siis sõlmitakse teie grupi vastutava isiku ja bü-
roo vahel rahastusleping. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse pangakontole 80% teile 
määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% makstakse välja peale projekti lõpparuande 
esitamist ja heakskiitmist.

projeKT Kirja! 

TaoTlus Teele!

eelarVe
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Kui Euroopa Noored programmi nõukogu on teinud teie projekti 
kohta toetava otsuse, siis algavad ettevalmistused projekti 
elluviimiseks.

Kontrollige, kas kõik ettevalmistuse alla kuuluvad tegevused on 
toimunud:
- Rahastuslepingu sõlmimine. Toetusesaaja kohustub täitma oma 

lepingulisi kohustusi. Suutmatus projekti kokkulepitud viisil 
teostada võib lõppeda toetuse osalise või täieliku tagasimaks-
misega.

- Toetuse esimese osamakse (80% toetussummast) laekumine.
- Põhjalik tutvumine noortealgatuste tegijatele loodud veebilehe-

ga: http://euroopa.noored.ee/algatajatele
- Projekti ja selle meeskonna koordineerituse tagamine. Projekti 

käik on meeskonnas läbi mõeldud ning kõik liikmed on tegevus-
test teadlikud ja osalevad neis aktiivselt.

- Teiste koostööpartneritega kokkulepete sõlmimine.
- Praktiliste ning tehniliste küsimuste otsustamine. Mõelge läbi 

kõikide tegevustega seonduvad detailid. Mida on vaja ja kes sel-
le muretseb?

- Sihtgrupi teavitamine (nt promo, kooskõlastused, üritustele re-
gistreerimine). Efektiivsest informeerimisest oleneb ka teie pro-
jektist osavõtjate arv, selle laiem kajastus ning edu.

- Rahvusvahelise noortealgatuse puhul ettevalmistav kohtumine 
oma partneritega (kuni kaks päeva ning kaks inimest ühest gru-
pist). Kohtumise päevakava ning põhipunktid rääkige eelnevalt 
partnerorganisatsiooniga läbi ning kindlasti peavad need olema 
kirjas teie taotluses.

eTTeValmisTus

Ettevalmistused:

valame bensu sisse...

... ja võtame rivvi!

„Noortealgatused annavad noortele võim-

aluse omandada neid oskusi ja meetodeid, 

mida koolis ei ole võimalik õppida.” 

(Dimitri, 18 a, Eesti)
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Rolleriüritusel osalesid 

ka tüdrukud ja politseikass

Meie üritusel 
kuulasid kõik suu a

mmuli

põhiTegeVused
Projekti põhitegevus on otseselt projekti eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad toimingud. Noortealgatuses on nendeks sageli mitmed 
erinevad üritused ja tegevused, mida tuumikgrupp teatud perioodi 
jooksul ellu viib. Mida põnevamaid sündmusi projekt sisaldab, 
seda enam suudab see äratada ühiskonna huvi käsitletava teema 
vastu. Mõte lendu!

Võimalikud töömeetodid: 
- töötoad 
- praktilised tööd (nt keskkonnaobjekti korrastamine, prügi 

korjamine vms) 
- grupi- ja meeskonnatöö 
-  kampaaniaid 
- infopäevad 
- ümarlauad 
- teemapäevad 
- konkursid 

Tegevuse eduka elluviimise jaoks on oluline, et projekti 
meeskonnaliikmed ja osapooled mõistaksid kõike projektiga 
seonduvat ühtmoodi. Seetõttu on vaja, et kõik projektis kirjas 
olev (ka tegevused) oleks põhjalikult ja selgelt lahti kirjutatud. 
Näiteks võib ajurünnakuks nimetada nii iga suvalist mõttetegevust 
kui ka kindlate reeglite järgi korraldatud ideede genereerimise 
meetodit. Oluliste mõistete defi neerimine aitab ennetada segadusi 
ja konfl ikte.

Koolituse või töölaagri korraldamine ei saa olla eesmärgiks omaette, 
ka ei saa nimetatud tegevusvormid olla projekti ainukeseks 
ürituseks. Küll aga võib projekt muude ettevõtmiste kvaliteedi 
tõstmiseks sisaldada koolitust. Samuti võib projekti ühe osana 
korraldada noorte töölaagri (näiteks loodusteemalises projektis, 
mille raames korrastavad noored ühe keskkonnaobjekti). Ürituse 
elluviimine iseenesest ei taga eesmärgi saavutamist. Tegevus on 
vaid tööriistaks eesmärgi saavutamisel. 

Näiteks ei too noortele suunatud kontsertüritus veel kaasa noorte kuritegevuse või sõl-
tuvusainete tarbimise vähenemist. Selleks, et tõepoolest toetada muutuse teket, peaks 
kavandatav kontsertüritus tõstma noorte teadlikkust ja panema neid nimetatud teemadel 
tõsiselt mõtlema. Kontserdile peaks lisaks planeerima ka muid samateemalisi ettevõtmisi. 
Ka muuseumikülastus ei pruugi tõsta noorte teadlikkust oma kultuuripärandist, kuid gru-
piarutelu muuseumis nähtu ja kuuldu teemal aitab sellele suurema tõenäosusega kaasa. 
Sellised grupikogunemised vajavad ka planeerimist ja need on tarvis projekti kirjelduses 
ära märkida.
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aNalÜÜs
Projekti analüüs on tegevus, mille abil saab hinnata projekti tule-
muslikkust ja eesmärkide saavutamist. See aitab teil projekti käi-
gus teha vajalikke muudatusi, et saada paremat tulemust ning teha 
ka järeldusi tulevaste tegevuste ja projektide jaoks.

analüüs on pidev. Sellele tuleb mõelda juba projekti planeerimi-
sel ja ettevalmistamisel. Selgitage välja, millised analüüsimeetodid 
(küsitlused, tagasisidelehed, intervjuud) võimaldavad saada objek-
tiivseid vastuseid nii tuumikgrupilt (eneseanalüüsis) kui ka projekti 
sihtrühmalt. 

Vaheanalüüsi käigus ja meeskonna kokkusaamistel hinnatakse 
projekti senist käiku ja pannakse paika edasised plaanid. Kui pro-
jekti tihe ajagraafi k regulaarseid kokkusaamisi ei võimalda, tuleb 
vaheanalüüsiks eraldada aeg projekti poole peal. Analüüsida ei 
tule mitte ainult projekti käiku, vaid ka endi (projektigrupi, osale-
vate noorte) arengut. Vaheanalüüside tulemused võivad mõnikord 
tingida muudatusi projekti käigus. See on loomulik. Pidage lihtsalt 
meeles, et ka büroo peab neist teadlik olema.

lõppanalüüsi tegemise aeg sõltub projekti kestusest ja analüü-
simeetoditest, kuid kindlasti peaks selleks aega varuma vähemalt 
ühe kuu jagu. Selle käigus tuleb hinnata kogu projekti käiku, ees-
märkide saavutamist ning tuumikgrupi liikmete isiklikku ja mees-
kondlikku arengut. Võimaluse korral tuleb võtta ühendust koos-
tööpartneritega, et saada neilt tagasisidet ja planeerida edasist 
koostööd. On soovitatav, et iga osaleja kirjeldaks esmalt oma in-
dividuaalset õppimiskogemust, seejärel analüüsitaks aga grupi kui 
terviku kogemust.

Kogemus õpetab!
Iga projekt kujutab endast head õppimisvõimalust isegi siis, kui kõik ei suju plaanipäraselt. 
Üles võivad kerkida ootamatud asjaolud, ettevalmistus võib olla ebapiisav või võimeid võib 
olla üle hinnatud. Ka negatiivses kogemuses ja ebaedus on midagi kasulikku, kui seda 
põhjalikult analüüsida ning sellest oma järeldused teha.

Meie analüüsi tahvel
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Mõned küsimused abiks enda analüüsimiseks Mõned küsimused abiks projekti ja meeskonna analüüsimiseks
Mida pead projektis enda jaoks kõige tähtsamaks?

Mida muutis see projekt Sinu jaoks ja Sinus?

Millisena näed enda panust meeskonna töösse ja teiste liikmete toetamisse?

Kas ja kuidas oleks võinud meeskonna toetus Sinule olla teistsugune?

Too välja kolm asja, mida Sa projekti teemavaldkonnast täiendavalt teada said?

Mida Sa järgmisel korral teisiti teeksid?

Kas ja mil määral saavutasite projekti eesmärgid?

Kuidas kujunes meeskonna areng ja omavaheline suhtlus läbi projekti?

Millise hinnangu annaksite partnerorganisatsioonide ja toetajate panusele?

Milliseid probleeme tuli ette? Kuidas need lahendasite?

Mida teeksite järgmine kord teisiti?

Milliseks hindate projekti mõju osavõtjatele ja laiemale kogukonnale?
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NoorTealgaTusesT 

saab õppida!
Noortealgatuse korraldamine on lahe võimalus teistmoodi 
õppimiseks, selles pole kahtlustki! Õppimine toimub vabas 
õhkkonnas ja erinevates vormides, kuid ei ole selle tõttu vähem 
väärtuslik, vaid sama oluline ja kasulik kui koolis omandatavad 
teadmised.

mitteformaalne õppimine on üheks kolmest õppimisviisist lisaks 
formaalsele õppimisele (kooliharidus) ja informaalsele õppimisele 
(igapäevastes ühiskondlikes protsessides toimuv endale 
teadvustamata kooliväline õppimine – näiteks ajalehte lugedes, 
sõpradelttuttavatelt uusi fakte-teadmisi saades). Mitteformaalne 
õppimine on samuti kooliväline, kuid endale teadvustatud 
õppimine. Seda iseloomustab eesmärgipärasus, vabatahtlikkus, 
paindlikkus ja kättesaadavus kõigile ning üksikisiku ja ühiskondliku 
õppimise tasakaal. Põhimõtteliselt on kõik see, mida sa õpid ühe 
noortealgatusprojekti elluviimisel, mitteformaalne õppimine. Vaata 
lähemalt mitteformaalse õppimise veebi: www.mitteformaalne.ee

Noortepass
Noortepass on programmi Euroopa Noored viis kirjeldada ja 
näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile 
kui teistele.

Arusaam, et on veel palju õppida 

 Kogemuste vahetus 

Julgus suhelda

 Eestiga seotud 

Teise kultuuri tolerants ja tunnetamine

Erinevate inimestega toimetulek

Loovus, säravad silmad, inspiratsioon, motivatsioon

Vastutus enda rahvusgrupi ees
Rahvuslikkus 

Eesti tundmaõppimine Väärtushinnangud

Ideede genereerimine
Sihtgrupi kaasamine, projektist teavitamine
Teistega arvestamine
Asjaajamine ja projekti korraldus
Ürituste korraldamine 

Suhtlemine 

Hea meeskonnatöö - enne mõtlen, siis ütlen
Projektikirjutamine

Probleemide lahendamine    
     

Juhtimine  

Ressursside planeerimine
Avalik esinemine
Meetodite ja mängu läbiviimine

Projekti jaoks valitud temaatika tundmaõppimine 

Tulevikus

Silmaringi avardumine

Järeltegevused
Uued partnerid, kontaktid, tutvused
Uued projektid
Euroopa Noored programmi teadvustamine

Grupitunne 

Suhtlemine võõrkeeles
Mitteverbaalne suhtlemine
Ametlik suhtlemine

Läbirääkimised 
Ootamatustele 
reageerimine

Delegeerimine
Motiveerimine
Teiste usaldama õppimine

Kuuluvus 
Seltsivus 

Oskused

mida saab 
noorteprojektis 

õppida?

Enda võimete avastamine ja tundmaõppimine

Noortepass on: 
- ametlik kinnitus konkreetses Euroopa Noored programmi raames aset leidnud noorte-

projektis osalemise kohta;
- teie projekti kirjeldus;
- personaalne kirjeldus projekti käigus ette võetud tegevustest ja osaleja õpitulemustest;
- võimalus muuta programmi Euroopa Noored projektide käigus toimuv mitteformaalne  

 õpe nähtavamaks;
- selgitus programmi Euroopa Noored tegevuste ja selle tulemuste kohta, mida mõista- 

 vad ka inimesed väljastpoolt noortevaldkonda.

Noortepass ei ole ainult projekti elluviimist tõendav tunnistus, vaid protsess, mida peaks 
rakendada läbi kogu projekti. Just siis avastate kõike seda, mida te oma projekti huvita-
vaid tegevusi ellu viies õppida saate. 
- Projekti alguses pange paika oma isiklikud õpieesmärgid – milliseid oskusi, teadmisi 

ja hoiakuid tahate läbi projekti elluviimise omandada.
- Analüüsige jooksvalt, kuidas eesmärkide saavutamine läheb ning mida veel peaks 

lisaks tegema.
- Soovi korral saate analüüsi teha ka paari kaupa või koos kogu meeskonnaga.
- Pange oma Noortepassi kirja see, mida te läbi projekti õppisite.
- Arvestage selle protsessi jaoks aega.

Noortepassi kohta saate rohkem lugeda: http://euroopa.noored.ee/noortepass ja 
www.youthpass.eu.
Noortepass on õigus saada kõigil noortealgatuse tuumikgrupi liikmetel, kuid selle saamine 
ja sellele eelneva analüüsi läbitegemmine on projektis osalevatele noortele vabatahtlik.
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eT Kaugele 

Näha oleKs!!

Lisame natuke rohelis
t värvi -

 ja ongi valmis!

projekti jäädvustamine
Oma tegevuse jäädvustamisega hakake pihta juba planeerimise 
ajal. Säilitage näiteks kokkusaamiste protokollid, ideede visandid, 
fotod ja videod. Projekti ettevalmistamisel on kasulik mõtelda sel-
lele, kuidas lõppfaasis oma kogemusi teistele jagada.

- Pidage projekti ajal blogi.
- Pange kokku trükis, DVD, video või kodulehekülg.
- Tutvustage oma projekti kohalikes noortekeskustes või koolides. 
- Kutsuge oma tegevusi kajastama ajakirjanik või pakkuge väljaannetele oma kirjutisi. 
- Teavitage projekti tulemustest teemaga seotud ametiasutusi.
- Pakkuge projekti tegusaid noori appi uute ideede käimalükkamisele.
- Levitage oma projekti tulemusi kodukohas, riigis ning miks mitte ka rahvusvahelisel 

tasandil.
- Jagage oma kogemusi euroopa.noored.ee noortealgatuste blogis. Muidugi võib sinna 

üles laadida ka pildid oma projekti tegevustest või luua täiesti eraldi blogi oma pro-
jekti kajastamiseks.

Kogemuse jagamine
Teavitage oma väärt kogemustest ka teisi noori ja püüdke saa-
vutatud tulemusi püsivamalt juurutada. Lennukate ideede edukas 
täideviimine tõmbab positiivset tähelepanu ka teistele noorte ette-
võtmistele. Niimoodi saavad paljud programmist Euroopa Noored 
teada ja see julgustab neid oma mõtteid ellu viima.

Tulemuste rakendamine
Eriti väärtuslik on, kui teie projekti tulemused leiavad rakendamist 
ka teiste poolt. Näiteks võivad kohalikud õppe- või noorteasutu-
sed pidada väärtuslikuks teie koostatud sisulisi materjale ning neid 
oma ettevõtmistes või igapäevatöös kasutada. Samuti võib omava-
litsus teie projektist innustust saada ning kohalikul tasandil sellele 
jätkutegevusi luua. Lisame natuke rohelis

t värvi -

 ja ongi valmis!
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Meie meel
elahutuspro

grammi 

väsinud esineja

Lõpparuandesse kirjutasime, et tegutse-

misindu ja värvitopse jäi kõvasti üle

„Minu arvates kujutavad noorte-algatused endast noorte jaoks konkreetset võimalust võrrelda ennast 
ja oma igapäevaelu omavanuste teistest 
Euroopa riikidest pärit noorte ja nende eluga.” (Claudio, 24 a, Itaalia)

Kui olete noortealgatusega õnnelikult ühele poole saanud, siis 
on teil kohustus esitada büroole lõpparuanne selle kohta, kuidas 
projekt läks ning millele raha kulus. Kirjutage, kuidas ettevõtmised 
õnnestusid, millised olid tagasilöögid või üllatused jne. Kindlasti 
kajastage lõpparuandes omakeskis tehtud analüüsi tulemusi ning 
oma õpikogemusi. Lõpparuanne tuleb esitada kahe kuu möödudes 
projektitaotlusele märgitud lõppkuupäevast. 

Kindlasti vaadake üle, kas olete esitanud kõik vajalikud lisadokumendid. 
Olulisemad neist on:
- Vajalikud kuludokumendid (arved, piletid jne)
- Tuumikgrupi originaal allkirjadega nimekiri, mis kinnitab projekti elluviimist
- Projekti käigus tehtud fotod ning koostatud trüki-, video-, digitaal- jt materjalide 

näidised
- Projekti kajastanud artiklite väljavõtted või koopiad

Pidage meeles, et mida varem põhjaliku aruande esitate, seda kiiremini saab see üle 
vaadatud ning teine osamakse (20% projekti kuludest) tehtud. 

Lõpparuanne tuleb büroole saata nii postiga kui elektrooniliselt 
aadressile vormid@noored.ee.

Noortealgatuse lõpparuande vormi leiad:
euroopa.noored.ee/aruandevormid

Lõpparuandesse kirjutasime, et tegutse-

misindu ja värvitopse jäi kõvasti üle

lõpparuaNde esiTamiNe
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jalgratta kui tervisliku ja keskkonnasõbraliku 
liikumisvahendi propageerimine 
Oma projektiga püüdsime me kasvatada keskkonnateadlikke noori, 
kelle silmaring on lai ning kes aduvad probleemide põhjuslikkust. 
Ühes vestluses ilmekalt välja toodud tähelepanek jääkarude kohta 
sobib seda nii Euroopa kui maailmakodanikuks olemise tunnetust 
kirjeldama: heitgaaside kiire tõus on otseselt seotud sellega, et 
kliima soojeneb ning jääkarudel on raskusi ellujäämisega.
Projekti raames toimus vanade rataste parandamise õpitubasid. 
Juhendajateks olid iseõppinud mehaanikud Tartust, Tallinnast ja 
ühel korral tuldi ka Saaremaalt. Toimunud loengute tulemusena 
said noored aimu ratta erinevatest võimalustest. Ühelt poolt, 
kuidas ohutult liigelda ning mida tähele panna, teisalt, et ratas ei 
pea olema ainult liikumisvahed, vaid et ta võib olla ka isikupärane 
mitme funktsiooniga vahend, millega saab tegelikult kõike teha.

Tuuli

estrus-koos
Noored said väga palju ise teha ja olid väga huvitavad vestlusringid, 
kus noored said vene ja eesti noorte suhete kohta oma arvamust 
avaldada. Nende tulemus oli tegelikult heas mõttes väga üllatav. 
Meedias räägitakse palju, et vene ja eesti inimeste suhted on 
kehvad, aga noori ei huvita, mis rahvus on - peaasi, et tore sõber. 
Samuti mõtlesid noored ise välja etenduse, kus on nii Vene kui ka 
Eesti traditsioonid, mis omavahel põimuvad.
Mina arvan, et selliseid projekte peaks kindlasti palju olema, kus 
noored ise saavad luua ja teha. See etenduse osa on ka kindlasti 
vajalik, sest siis saavad noored näidata ka rahvale, mis nad teinud 
on ja millega nad tegelikult hakkama saavad. Kahjuks vanemad 
inimesed arvavad, et noored ei oska midagi. Selle etenduse käigus 
kindlasti mõned muutsid oma arvamust.

Mai-Liis

sport liidab
Alguses oli kaks vabatahtliku, kes mõtlesid, et oleks tore midagi 
korraldada. Seejärel tekkiski idee jalgpallimängudest. Otsiti juurde 
veel kaks liiget. Meil olid mõned tuttavad Mustvees ja me mõtlesime, 
et oleks tore neid kaasata. Seejäärel soovitas meie projektinõustaja 
kaasata ka Illuka valla noori, sest ka seal on palju neid, kes vene 
keelt kõnelevad. 

Kõige suuremat vastuseisu noorte seas leidis segameeskondade 
loomise idee. Noored soovisid mängida jalgpalli piirkondlike ehk 
oma loodud meeskondadega. Nad imestasid, miks selline reegel 
ning me rääkisime oma eesmärkidest. Kokkuvõttes tulid aga kohale 
ka need noored, kes kõige rohkem protesteerisid – mänguisu oli 
kõigil suur. 
Paljud osalejad on hakkanud pärast meie korraldatud üritust 
aktiivsemalt spordiga tegelema. Mõndadel on tekkinud huvi ka ise 
projekti kirjutada. Kõik osalejad said endale juurde rohkesti uusi 
sõpru ja tuttavaid. Veendusime, et eesti ja vene noorte vahel ei ole 
vaenu.

Getriin

Noored ühiselt tegusaks
Olles ühel puuetega noortele suunatud üritusel, jäi silma kuidas 
sageli korraldatakse puuetega noortele ühtesid üritusi ning 
teistele noortele jällegi eraldi üritusi. Seega, tuli idee, et võiks teha 
üle-Eestilise projekti, millega noori (sh. puuetega noori) kokku 
tuua. Meie noortealgatuse eesmärk oligi üle Eesti kokku tulnud 
erinevate noortega koos tehtavate ettevõtmiste kaudu panna alus 
uutele võimalikele koostöövormidele ning projektidele. Projekti 
põhitegevuseks oli planeeritud kaks tegevuspäeva- esimesel 
tegevuspäeval ootasime osalejateks spordi- ja liikumishuvilisi noori 
ning teisel päeval laiemalt kunsti valdkonna vastu huvi tundjaid.
Usun, et mitmed nn laine-efektid on olemas, sest meie projektist 
kasvasid välja paar uut projekti (mida hetkel tehakse), mitu 
käimasolevat projekti leidsid abilisi-vabatahtlikke juurde ning 
mitmed uued projekti/tegevuse ideed said genereeritud ning 
sobival ajal loodetavasti saavad need ka ellu kutsutud.

Getter

belonging
Meie projekti peamiseks eesmärgiks oli teadlikkuse tõstmine 
erinevatest seksuaalsetest ning soolistest identiteetidest, mis 
tagab peamiselt Euroopa mõõtme. Oma projekti tegevuste 
elluviimise eesmärgiks oli inimesi harimise kaudu eelarvamustest 
ja homofoobiast võõrandamine. Projekti käigus toimus selgitustöö, 
dokumentaalfilmide vaatamine, harivate voldikute välja töötamine 
ja ”Kõik on teretulnud” kleepsu idee teostamine. Need kõik on 
vahendid sallivuse tõstmiseks LGBT-noortega suhtlemisel ning 
samuti ka vahendiks teineteise mõistmise toetamisel.

Madle

Noored KirjuTaVad
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„Noortealgatus on viis huvipakkuva teema või tõsise 

probleemi esiletoomiseks ning selle teistele tead-

vustamiseks, et panna neid kaasa mõtlema ja selle 

osas midagi ka omalt poolt ära tegema. Minu arust 

aitavad noortealgatused üles kasvatada intelligent-

semat ja tundlikumat põlvkonda, kuna inimesed, kes 

on sedalaadi projektis osalenud, tunduvad selle 

juurde tagasi pöörduvat ning sellega võimalikult 

kaua tegelevat.” (Jaana, 19 a)Lisainfo ja büroo kontaktid: euroopa.noored.ee
Programmijuhend: euroopa.noored.ee/programmijuhend
Taotlusvorm: euroopa.noored.ee/taotlusvormid
Lõpparuandevorm asub: euroopa.noored.ee/aruandevormid

Noortealgatuse elluviimisel ja lisatoetuse taotlemisel 
võib sul kasu olla neist organisatsioonidest:

Heateo SA SINA programm – www.sinanoored.ee 
Hasartmängumaksu Nõukogu – hmn.riik.ee
Swedbanki projektikonkurss „Tähed särama!” – www.npnk.ee
Avatud Eesti Fond – www.oef.org.ee
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet – http://www.tallinn.ee/spordinoorsooamet
Tartu Linnavalituse kultuuriosakond – www.tartu.ee
Põhjamaade Ministrite Nõukogu – www.norden.ee
EL-i struktuurifondid – www.struktuurifondid.ee
Integratsiooni Sihtasutus – www.meis.ee
Eesti Rahvuskultuuri Fond – www.erkf.ee
Eesti Kultuurkapital – www.kulka.ee
Briti Nõukogu – www.britishcouncil.org
Läänemere Linnade Liit – www.ubc.net
Läänemere piirkonna rahastamisvõimaluste infoportaal – http://balticsea-youth.org/ 
Euroopa Noorsoofond – http://www.eyf.coe.int/fej
Euroopa Nõukogu – www.coe.int 
Haridus- ja Teadusministeerium – www.hm.ee
Eesti ANK – www.ank.ee
Europe for Citizens programm 2007–2013 - www.europa.eu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – www.eas.ee 
UNESCO Rahvuslik Komisjon Eestis – www.unesco.ee
Koolirahu programm – www.koolirahu.ee
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus – www.kik.ee
Eesti-Hollandi heategevusfond Päikeselill – www.paikeselill.ee
Rahvusvaheline noorteprogramm AWARD – www.award.ee
Eurodesk Eesti – www.eurodesk.ee
Noortekaart EURO<26 – www.euro26.ee
Eesti Noorteühenduste Liit – www.enl.ee
Eesti Üliõpilaskondade Liit – www.eyl.ee
Eesti Õpilasesinduste Liit – www.escu.ee
SALTO ressursikeskus – www.salto-youth.net
Euroopa Noorteportaal – europa.eu/youth
Euroopa Noortefoorum – www.youthforum.org

Meie tiim.
 Rahulolev

 ja rõõmus
!
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Meie tiim.
 Rahulolev

 ja rõõmus
!
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programm euroopa Noored (i.k Youth in Action) on Euroopa  
Liidu kodanikuharidusprogramm, mis on mõeldud kõigile  
13-30-aastastele noortele. Programmi raames on kõigil noortel 
võimalik toetust taotleda väga erinevatele tegevusvõimalustele.  
Programm toetab ka noorsootöötajate ja noortejuhtide 
rahvusvahelist koostööd.

- Tšeki välismaa kultuure noortevahetuses osaledes.
- Hüppa ellu tundmatus kohas, tegutsedes vabatahtlikuna 

mõnes välisriigis.
- Pane oma sõna maksma, teostades noorte 

demokraatiaprojekti või korraldades kohaliku või 
rahvusvahelise noorteseminari.

- Parem maailm - see on Sinu teha kohaliku või rahvusvahelise 
noortealgatuse abil.

- Noorsootöötaja kõvema taseme saavutad, korraldades 
koolitustegevuse– ja võrgustikuprojekti.

Kõik see on võimalik programmi Euroopa Noored erinevaid 
alaprogramme kasutades. Ja kõik see saab alguse lennukast 
ideest ning tugevast tahtmisest ise midagi ära teha!

programmil on aastas kokku 5 taotlustähtaega: 
1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september, 1. november

Vaata täpsemalt: euroopa.noored.ee

Programmi rakendamist koordineerib Euroopa Noored Eesti 
büroo, mis on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus. Lisaks 
projektide menetlemisele tegeleb büroo taotlejate nõustamisega  
ja aitab partnerite otsimisel.


