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Meie sõitsime noort
evahetusega...

oot, kus kohas me nüüd olemegi...

igatahes kusagil mägede ligi
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Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riiki dest  
pärit noortegruppide omavaheline kohtumine, mille käigus 
käsitletakse noorte jaoks tähtsaid ja huvipakkuvaid kooli   - 
väliseid teemasid ning tutvutakse teistsuguste kultuuri-
traditsioonide- ja väärtustega. Noortevahetuse korraldamine an-
nab sulle rahvusvahelise projekti tegemise kogemuse, avardab sinu 
maailma vaadet, võimaldab luua sõprussidemeid teistest rahvustest 
noortega ning annab hea keelepraktika. Ja mis kõige olulisem – saad 
seda kõike ise korraldada, täiskasvanud on lihtsalt abiks. 

Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored! Ei ole oluline,  
milline on sinu haridustase või keeleoskus, kas sa sisustad oma 
päevi õpingute, töötamise või millegi muuga. 

Mis ei ole noortevahetus?
- kooli- või klassivahetused, akadeemilised vahetusprogrammid, kutseõppega seotud  
 reisid, loomereisid 
- keelekursused 
- muusika- või teatrifestivalid, spordivõistlused 
- töömalevad
- individuaalsed ning turismireisid 
- osavõtt suurematest noorteüritustest – konverentsid, seminarid, võistlused jm 
- organisatsioonide korralised koosolekud 
- tulunduslike eesmärkidega noortevahetused 

TEEME NOORTEVAHETUSE?  

OK, AGA MIS SEE ON?
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Veel mõtteid noortevahetuse toimimiseks

Kuidas see n
üüd välja nägema hakkabki...
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Noortevahetus on meeskonnatöö – seda ei saa teha üksinda! Seega  
on esimeseks sammuks koguda enda ümber ideest huvitunud kaas-
lased. Noortevahetuses saavad üldjuhul osaleda 13-25 aastased noo-
red, kokku võib neid ühes noortevahetuses olla 16-60 (lisaks juhen-
dajad). 

Igast osalevast riigist peab noori olema enam-vähem võrdselt: 

8-6-4 reegel
- kui noortevahetuses osaleb kaks riiki, peab mõlemast riigist olema noori vähemalt 8 
- kui osalejaid on kolmest riigist, siis tuleb igat riiki esindada vähemalt 6 noorel
- nelja ja enama riigi osalejate puhul peab igast riigist olema vähemalt 4 esindajat 
 
Ei sobi: 12 poolakat, 35 eestlast ning 4 norrakat 
Sobib aga: 10 poolakat, 11 eestlast ja 12 norrakat

Kui oled noortegrupi kokku saanud, on oluline leida grupile  
ka noortejuht ehk vähemalt 18-aastane täiskasvanu, kes oskab  
teie gruppi juhendada. Juhendajal vanuse ülempiiri ei ole.  
Juhendajate arv sõltub grupi suurusest, kuid igal rahvusgrupil 
peab olema vähemalt üks juhendaja. 

Noortevahetuse taotlust saavad programmi Euroopa Noored Eesti büroole (edaspidi 
büroole) esitada:
- registreeritud organisatsioon (mittetulundusühing, kool, noortekeskus, vmt)
- riigi või kohaliku omavalitsuse asutus 
- registreerimata noortegrupp ehk siis mitte kusagil ametlikult registreeritud sõpradest - 
 tuttavatest koosnev noortegrupp (v.a koostöö Euroopa Liidu naabruspiirkonna riikidega,  
 kus registreerimata noortegrupp võib olla projekti partneriks, kuid mitte taotlejaks).  
 Toetust taotleva registreerimata noortegrupi puhul vastutab üks, vähemalt 18-aastane  
 grupiliige taotluse esitamise ja toetuse eraldamise korral lepingu sõlmimise eest.

AJAME TIIMI KOKKU!



6

Saime hakkama ka keerulisemate 

juhtumitega kui noortevahetusprojekt
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Kui kõigi grupiliikmetega räägitud ja juhendaja leitud, siis on aeg 
esmaseks ühiseks kokkusaamiseks. 

Esimesel kohtumisel saage omavahel tuttavaks – millega kokku-
tulnud inimesed tegelevad, kuidas oma aega sisustavad, mis neile 
huvi pakub jne. Nüüd on õige aeg selgitada, mida noortevahetus 
endast kujutab ja peale seda saavad kokkutulnud välja öelda, kas 
ja miks nad tahavad noortevahetuses kaasa lüüa ning kuidas on 
nad nõus panustama.

Käige välja esimesed ideed! Mis on see teema, millest tahate roh-
kem teada ja eesmärgid, miks te seda kõike teete? Teemasid, mida 
noortevahetuses käsitleda saab, on lõpmatul hulgal. Millise Euroo-
pa riigi noortega koostööd teha? Kas teha seda Eestis või välis-
maal? Millal – suvel, talvel, koolivaheajal? Kui pikk võiks üritus olla?  

Tehke märkmeid, mälu on teatavasti lühike! Kohtumise lõpuks 
võiks esitatud küsimustele vastused olemas olla, nii saate asja-
ajamisega edasi minna.

Esimene kohtumine on olnud edukas, kui saite paika oma tegevus-
te esialgse ajakava koos vastutavate isikutega. Leppige juba kokku 
ka järgmise kohtumise aeg.

Euroopa Noored Eesti büroo on teie gruppi igati valmis 
noortevahetuse ettevalmistamisel aitama. Meie kontaktid leiad: 
euroopa.noored.ee. Kirjuta või helista ning saame juba koos 
küsimustele vastused! 

KUIDAS KÄIVITADA?
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Meie tiim   

Nimi Mail, msn  Mida tahan teha
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Meie tiim   

Nimi Mail, msn  Mida tahan teha

Meie tiimi üh
istöö

Jätka tabelit oma paberil . . .
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Esialgne tegevuste ajakava

Tegevus Aeg Teevad 
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Esialgne tegevuste ajakava

Tegevus Aeg Teevad 

14.06 saabumine sihtk
ohtaJätka tabelit oma paberil . . .
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Siin testivad külalised kohalikku uudistoodet - kohuke
st

Siin pildil on ka meie partnergrupp 

Meie partnergrupp P
rantsusmaalt
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Noortevahetuse korraldamiseks on teie grupil vaja partnerit/ 
partnereid välisriigist, kellega koos oma projekt ellu viia. See on 
tõenäoliselt üks aeganõudvamatest tegevustest noortevahetuse 
organiseerimisel.

Soovitus: kui grupil ei ole just partnereid „varnast võtta“, siis peaks 
otsingutega tegelema rohkem kui üks noor. Jagage omavahel ära, kes 
ja milliseid kanaleid pidi partnereid otsib. Varuge vaid piisavalt aega 
ja kannatust ning te leiate kindlasti need, keda otsite, sest ka teised 
noored eurooplased otsivad oma projektiideedele partnereid! 

Noortevahetusi on võimalik teha nii programmiriikidest kui Euroo-
pa Liidu naabruspiirkonna riikidest pärit noortega. Kui tahate koos-
tööd teha Euroopa Liidu naabruspiirkonna riikidega, peab nende 
riikide esindatus noortevahetuses olema võrdne programmiriikide-
ga ning eelistatud on projektid, kus osalevad ühest naabruspiirkon-
nast pärit riigid.
 
Kuidas leida partnerit?
•	Kasutage oma isiklikke kontakte: sõber välismaal? Tutvusite koolitusel lahedate inimes-

tega? On teie koolil sõpruskool mõnes välisriigis või koduvallal/linnal sõprusvald/linn 
välismaal? Mõelge kõigile võimalustele.

•	Vaadake partnerotsinguid http://euroopa.noored.ee, üle-euroopalisel SALTO ressursi-
keskuste partnerotsingute lehel salto-youth.net/otlas  või kirjutage büroole partnerot-
singuteade.

•	Surfake internetis. Näiteks trükkige Google otsingumootorisse otsingusõna “youth 
exchange” ja vaadake, mis edasi saab!

EESTLASED ÜKSINDA EI SAA-

PARTNERI OTSINGUD
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Võimalikud partnerid  

Riik/Organisatsioon Mail, msn Meiepoolne suhtleja Kommentaarid, millisest teemast huvitatud

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Võimalikud partnerid  

Riik/Organisatsioon Mail, msn Meiepoolne suhtleja Kommentaarid, millisest teemast huvitatud

Partnergrupi juhendaja
Jätka tabelit oma paberil . . .
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Tõmbame klotsi ratta eest ära!



17

NÜÜD LÄHEB LAHTI!

Kui partner(id) leitud, nendega ühendust võetud ja põhimõttelised 
ühised huvid olemas, siis on käes läbirääkimiste aeg.

Suhtlus partneritega

Millal noortevahetus aset leiab? Suvel, talvel, kevadel, sügisel? 

Noortevahetuse toimumisajast sõltub, millal tuleb noortevahetuse 
taotlus esitada Euroopa Noored rahvuslikesse büroodesse. Aastas 
on Euroopa Noored programmil 5 taotlustähtaega.

Noortevahetuse  
toimumise aeg 

Taotlustähtaeg, mis ajaks  
projekt tuleb esitada 

1. mai - 30. september 1. veebruar 

1. juuli - 30. november 1. aprill 

1. september - 31. jaanuar 1. juuni 

1. detsember - 30. aprill 1. september 

1. veebruar - 31. juuli 1. november

Büroo soovitab kasutada ka eeltähtaega, mis on igale taotlustähtajale eelneva kuu 10. 
kuupäev – mil saate esitada oma elektroonse taotluse ning mille sisule annab büroo 
tagasisidet – kas kõik on sobiv või tuleb veel midagi täiendada.

NB! Oluline: noortevahetusega seotud kulutused ei tohi alata enne 3 kuu möödumist 
taotlustähtajast. Seetõttu soovitame noortevahetuse algust plaanida veidi hilisemaks kui 
3 kuud peale taotlustähtaega. 

Millised on tähtajad asjade/tegevuste planeerimisel, et te 
taotluse  õigeaegselt esitatud saaksite? Pange paika ajagraa-
fik, mille jooksul vajalikud tegevused tehtud saavad.
Kui pikk on noortevahetus? Pikkusega ei maksa väga üle  
pingutada, meeldejäävaks rahvusvaheliseks kogemuseks piisab  
6-10 päevast. Võimalik lühim noortevahetus saab kesta  
6 päeva, pikim 21 päeva. Igale noortevahetusele eelneb etteval-
mistuseks kuluv aeg ning järgneb kokkuvõtete tegemine. 
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Millises riigis noortevahetust teha? Otsustage ise! Teil on või-
malik seda teha Eestis, mujal programmiriigis või EL naabruspiir-
konnariigis (v.a Vahemere piirkonnas).
Üldjuhul tuleb noortevahetuse taotlus esitada selle riigi büroosse, 
kus noortevahetus toimuma hakkab.
Lisaks on võimalik teha ringlevat noortevahetust (ühe noorteva-
hetuse 6-21 päeva raames liikuda erinevates projektis osalevates 
riikides), sel juhul tuleb taotlus esitada ühe projektis osaleva riigi 
büroole. 

Milliseid ettevalmistavaid tegevusi läbi viia? Mõelge, mida 
on vaja teha, et noortevahetus hästi õnnestuks.  Kes mille eest  
vastutama hakkab? Kuidas ja kui sageli partneritega omavahel 
suhtlete? Kas teil on kindlad kontaktisikud, kelle poole saate pöör-
duda? Kuidas taotluse vormistate? Kuidas projekti eelarve koosta-
te? Jagage ära vastutusalad nii oma grupi sees kui partnerite vahel. 
Moodustage toimkondi ja erinevaid töögruppe: näiteks majutuse 
ja transpordiga tegelevad noored, programmiga tegelevad noored, 
partneritega suhtlevad noored jne. Nii on kõigil oma kindel ülesan-
ne, mille täitmise eest seista. 

Teie noortevahetus tuleb osalejate nägu! Millised teadmised ja  
kogemused teil on? Kes veab töögruppe, kes korraldab toitlustuse, 
kes viib läbi üritused, kes organiseerib transpordi? Pange oma osku-
sed ja teadmised noortevahetuse kasuks tööle! Mida rohkem ise 
kaasa lööte, tegevusi välja mõtlete ja ellu viite, seda lahedam tuleb 
noortevahetus! Noortevahetuse juhendaja on see, kes teid suunab 
ning juhendab, mitte ei tee noorte eest asju ära.

Teema ja programm

Milliseid tegevusi noortevahetuses teha? Kõikidel partner-
gruppidel tuleb koos läbi arutada, mida noortevahetuse päevadel 
tehakse ehk läbi mõelda ja kirja panna  noortevahetuse programm 
(programmi näidise leiad järgmisel leheküljelt). Programmis peab 
sisalduma: noorte üksteisega tutvumine ja ühtse grupi moodusta-
mine projekti esimesel päeval; teema ning eesmärkidega seotud 
sisulised tegevused igapäevaselt; tegevuste analüüs ja tagasisi-
de igapäevaselt ning noortevahetuse lõpus; vaba-aja tegevused. 
Oluline on, et tegevused oleksid mitmekesised ning et ülekaalus 
oleks noorte endi poolt ette valmistatud ja ellu viidud tege-
vused - grupitööd, arutelud, simulatsioonid, välitegevused, ette-
kanded, jm mitteformaalset õppimist pakkuvad tegevused.  
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Noortevahetuse programm peab sisaldama 
- mitmekesiseid meetodeid: juba suhteliselt varakult, peale teema 
valikut, hakake omakeskis mõtisklema, kuidas teie grupp valitud tee-
maga tegeleda tahab ning milliseid töömeetodeid kasutada soovite. 
Valige sobivad meetodid koos partneritega, sest meetodite üle koos 
partneritega otsustamine paneb noortevahetusele hea aluse. Valitud 
meetodid peavad kokku minema noortevahetuse teema ning eesmär-
kidega ja sobima vahetuses osalevate noorte võimete, oskuste, pärit-
olu ja vajadustega. Mõningad näited erinevatest projektidest: aru-
telu väikestes segagruppides erinevatest elektritootmise võimalustest 
osalevates riikides, ajurünnak – kuidas tuua noored tagasi väikesaar-
tele, õppevisiit seksuaalharidusega tegelevasse organisatsiooni, foto-
lavastuste tegemine sallivuse teemadel, teise maailmasõja tegevuste 
lavastamine, grupitöö noorte tööhõive teemal, flash-mob sõnavabadu-
se teemal, temaatiliste filmide vaatamine sallivuse teemat käsitlevas 
projektis, avatud kultuuritutvustamise õhtud, orienteerumine metsas 
noorte osaluse teemal jne. 

- kultuuridevahelist õppimist (KVÕ): kuna noortevahetus pakub 
võimalust huvitavat teemat käsitleda koos erinevate rahvustega, on 
teil seeläbi võimalus tutvuda lähemalt üksteise kultuuride sarnasuste 
ja erinevustega,  neist paremini aru saada ja neid oma elus arvestama 
õppida. Kõik see aitab vähendada negatiivseid eelarvamusi ja stereo-
tüüpe ning vältida nende kujunemist. KVÕ tuleb põimida nii projekti 
ettevalmistusse, sisulistesse tegevustesse kui ka mitteformaalsesse 
aega, sest see on protsess, mitte üks või kaks konkreetset tegevust 
projekti jooksul. Õppige ettevalmistavas faasis tundma osalevaid rii-
ke ja rahvusi, leidke oma tegevustesse läbivalt erinevaid näiteid igast 
osalevast riigist ja tekitage arutelu. Igasse teemasse annab kultuuri-
devahelist mõõdet lisada, kuid see nõuab teema ettevalmistamisel 
eeltööd. Vabal ajal jätke osalejatele võimalus tutvuda erinevate asjako-
haste materjalidega, nt lugemisnurgas või seintel, raamatute, ajalehte-
de, filmide, piltide, muusika vm vahendusel. Looge osalejatele selleks 
aeg ja ruum ning teema leiab käsitlemist. 

- analüüsi: analüüsige õpitut nii jooksvalt kui ka noortevahetuse lõppe-
des, korraldage osalejate igapäevast tagasisidet, kasutades erinevaid 
analüüsimeetodeid (suulist, kirjalikku, kunstilist jm). Analüüsi kasuta-
mine aitab kinni pidada noortevahetusele seatud eesmärkidest ning 
hinnata seni toimunut. Lisaks võimaldab see osalejatel varakult avas-
tada esilekerkivaid probleeme ja seeläbi neile õigeaegselt reageerida 
ning vajadusel isegi tegevuskava muuta. 

Vaata võimalusi programmi üles ehitamiseks euroopa.noored.ee/kasiraamat, mittefor-
maalse õppimise veebilt www.mitteformaalne.ee  

või SALTO ressursikeskuste kodulehelt www.salto-youth.net.
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Programminäidis (vajalik iga päeva kohta)

Kuu-
päev

Tegevus
(Mida me teeme)

Meetodid 
(Kuidas me  

tegevusi läbi viime)

Õppimine
(Miks me seda teeme, 

kuidas antud tegevus aitab 
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märkidele)

Kultuuridevaheline 
dimensioon

(kuidas me tõstame teadlikkust 
kultuuridevahelisest mitmeke-
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Noorte osalus 
(Kuidas noored on tegevustesse 
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Jätka tabelit oma paberil . . .



22

Paberimajandus meile m
eeldib!

Mina joonistasin kuke ja
 koera.
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Tavaliselt on projekti tegemiseks vaja ka rahalisi vahendeid ning edu-
ka projekti üheks aluseks on korralikult koostatud realistlik eelarve. 
Noortevahetuse eelarve koostamine taotluse jaoks on suhteliselt liht-
ne, kuna enamik eelarve summadest põhinevad kindlatel rahalistel 
määradel. Samas tuleb mõelda, kuidas seda toetussummat kõige 
mõistlikumalt kasutada. Pange enda jaoks kirja kõik, mis projekti raa-
mes teha tuleb ja mis nõuab rahastamist. Siin on toodud mittetäielik 
loetelu vahenditest, mis teie gruppi oma nimekirja tegemisel aitab: 
osalejate majutus, toitlustus, noortevahetuse ajal kasutatav kohalik 
transport, erinevad vahendid-materjalid, osalejate kindlustus, vajadu-
sel viisad, pangaülekanded, mingid muud kulud jne.  

Rahastust on võimalik saada:
-  projekti ettevalmistavateks tegevusteks
-  ettevalmistavaks kohtumiseks
-  reisikuludeks
- noortevahetuse tegevuste läbiviimiseks
-  järeltegevusteks
-  erikuludeks erivajadustega noortele

Kehtivad rahastamistingimused leiad: euroopa.noored.ee/rahastamistingimused  

Euroopa Noored programmi eesmärgiks ei ole toetada noortevahe-
tust rahalises mõttes täies ulatuses. Seega mõelge ka lisarahastuse 
ja –toetajate leidmise peale. Näiteks teie enda vahendid (väike osa-
lemistasu, liikmemaksud jm), toetus oma valla- või linnavalitsuselt 
või mõnelt muult rahastajalt, sponsorid (kes näiteks toetavad oma 
toodetega). Mõned grupid on välja mõelnud tegevusi, mille abil 
oma projekti rahastamiseks vahendeid leida - pidu, mille tulud lä-
hevad noortevahetusele, huvitav oksjon vms.

PABERIMAJANDUS ...

Võite mõelda oma projektile lisarahastuse küsimist ka 
nendelt fondidelt või institutsioonidelt:
Eestis:  
Avatud Eesti Fond, www.oef.org.ee 
Hasartmängumaksu Nõukogu,  
hmn.riik.ee
Kultuurkapital, www.kulka.ee
Haridus- ja teadusministeerium, www.hm.ee
Swedpanga noorteprojektide konkurss  
„Tähed särama“ www.npnk.ee 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu,  
www.norden.ee 

Euroopas:  
Läänemere piirkonna rahastamisvõimaluste  
infoportaal www.balticsea-youth.org 
Euroopa Noorsoofond (i.k European Youth 
Foundation), www.eyf.coe.int/fej 
Euroopa Nõukogu, www.coe.int 
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TAOTLUSE TÄITMINE

Kui kõik vajalik on partneritega kokku lepitud ning eelarve kokku 
löödud, siis on aeg taotlusvormi täitmiseks. 

Lugege taotlusvorm rahulikult läbi. Enamiku asjade peale, mida seal 
on küsitud, olete ilmselt juba mõelnud. Oluline on, et vastaksite  
kõikidele küsimustele, millest suurema osa juures on omakorda  
suunavad küsimused: need aitavad paremini mõista, mida täpsemalt  
teada soovitakse. Kirjutage vastused selgelt ja arusaadavalt, arves-
tades, et selle info põhjal teeb Programmi Nõukogu teie projekti 
suhtes otsuse. Taotlusvormi on võimalik täita kas eesti või inglise 
keeles. Pöörake tähelepanu ka taotlusvormi lisadele!

Kui teil tekib taotlusvormi täitmisel küsimusi, küsige kindlasti Euroopa  
Noored büroost abi. Ausõna, me oleme toredad ega hammusta!

Taotlusvormi leiate programmi kodulehelt euroopa.noored.ee/taotlusvormid 

Projekti kirjutamise faasis on teil võimalik osaleda büroo poolt kor-
raldatud projektikirjutamise koolitusel. Koolitus valmistab ette nii 
noortevahetusprojekti kirjutamiseks kui elluviimiseks, julgustades 
ületama takistusi, mis teil selle käigus tekkida võivad. See on õige 
koht ka igasuguste küsimuste esitamiseks, mis teil oma projektiga 
seoses tekkinud on. 

Büroo oluline teadaanne: koolitusel igav ei hakka!  
Pigem on oht, et asi kisub põnevaks!

Meie mängisime v
astust ood

ates akordioni 
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 LEPING

Taotluse esitamisele järgneb aeg, kus konsultandid selle üle vaa-
tavad ja taotluse Euroopa Noored Programmi Nõukogule kor-
rektseks esitamiseks ette valmistavad. Teiega võetakse ühendust, 
et kinnitada teie projekti kättesaamine ning vajaduse ilmnedes  
küsitakse ka mõned täpsustavad küsimused. Sel perioodil jääb teie 
grupi ülesandeks vaid oodata.  Nõukogu koguneb 1-1,5 kuud peale  
taotlustähtaega ning langetab otsuse taotluse kohta. 

Programmi Nõukogu otsuseid on kolme liiki:
-  toetada – projekti otsustati toetada
-  toetada põhimõtteliselt – projekti otsustati toetada juhul, kui kõrvaldatakse   
 mõned puudused või tehakse täiendusi. Selleks antakse teatud aeg ning kui Programmi  
 Nõukogu ettekirjutused saavad täidetud, tähendab see automaatset toetusotsust. Kui  
 projektigrupp puudusi ei kõrvalda, siis on automaatseks otsuseks „mitte toetada”.
-  mitte toetada – projekti otsustati mingitel põhjustel mitte toetada. Võtke meiega  
 konsultatsiooniks ühendust ja proovige järgmisel korral uuesti! 

Kui teie projekti on otsustatud toetada, siis sõlmitakse teie grupi 
vastutava isiku ja Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti 
büroo vahel rahastusleping. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse 
pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% 
makstakse välja peale projekti lõpparuande esitamist ja heaks kiit-
mist. 
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Väikesed kavalused enne 

ettevalmistavat kohtumi
st
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TOETUS KÄES ! 

HAKKAME VALMISTUMA!

Nüüd saab projekti täpsema ettevalmistusega jätkata. Peamiselt 
tuleb ettevalmistusi teha kolmes suunas – tegeleda praktiliste kü-
simustega, valmistada ette osalejad ning jätkata suhtlust partne-
ritega.

Praktiline asjaajamine Eesti grupis

Pange paika ajaline raam koos tähtaegadega, mis aja jooksul 
kõik tegevused tehtud tuleks saada.
 
Jagage ära vastustus: Kes vastutavad partneritega suhtlemise 
eest? Kes suhtleb majutuskohaga? Kes organiseerib toitlustuse ja 
selgitab välja, kas ja milliseid taimetoitlasi osalejate hulgas on? Kes 
vastutab transpordi korraldamise eest? Kes valmistab ette ja viib 
läbi tegevused programmis? Soovitus - moodustage toimkondi ja 
erinevaid töögruppe; näiteks majutuse ja transpordiga tegelevad 
noored, programmiga tegelevad noored, partneritega suhtlevad 
noored jm. Nii on kõikidel oma kindel ülesanne, mille eest hea 
seista. Võtke aega programmi sisuliste tegevuste ettevalmistami-
seks – kuidas töötubades teemat käsitlete, mida huvitava tegevuse 
jaoks on vaja eelnevalt teada ja teha (surfata netis, teha intervjuud, 
lugeda materjale, käia Euroopa Noored koolitustel, jne?)

Kõik osalejad tuleb kindlustada, mis sest, et enamikel meist 
on Euroopa ravikindlustuskaart olemas. Ärge unustage turvalisuse 
peale mõelda. Uurige välja, millised seadused on Eestis ja noorte-
vahetuse partnerriikides, mis puudutavad noori. Euroopa Noored 
kodukal on selle kohta materjale.

Osalejate ettevalmistus

Nüüdseks peaks noortegrupp lõplikult koos olema. Lisaks sellele, 
et omavahel rohkem tuttavaks saada, tegelege ka küsimustega – 
kas meie meeskond vajab midagi, et projekti hästi ellu viia? Nt 
meeskonna koolitust, keeleõpet, üksteise toetamist, motiveerimist 
– selleks saate kasutada ka projekti ettevalmistamise rahastust.
Kultuuriline ettevalmistus
Valmistage ennast ka rahvusvaheliseks projektiks kultuuriliselt 
ette. Seda tehes saate teisest rahvusest noortega suhtlemisel olla 
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Mina lahendan transpordiprobleeme

rohkem teadlikud nii endast (mina kui oma kultuuri kandja) kui ka 
teistest (teada kultuurierinevusi). Näiteks kuidas saate aru isiklikust 
ruumist – ära tule lähemale kui meeter või ka 20 cm on veel OK? Kui-
das erinevad kultuurid defineerivad aega? Millised on soorollid ühis-
konnas? Kuidas usk mõjutab igapäevaelu? jne. Vaagige neid küsimusi 
omavahel projekti partnerriikidest lähtuvalt. 

Suhtlus partneritega

Teie grupi järgmiseks suuremaks ettevõtmiseks enne noortevahe-
tust võiks olla partneritega ettevalmistava kohtumise korraldamine. 
Selleks annab programm teile võimaluse, millest soovitame kind-
lasti kinni haarata! Kohtumine leiab aset riigis, kus toimub hiljem 
ka teie noortevahetus ning kestab kuni 2 päeva. Kohtumisest saab 
osa võtta kuni 2 grupiliiget igast noortevahetuses osalevast riigist. 
Juhul kui grupi peale osaleb 2 inimest, peab üks olema kindlasti 
projektis osalev noor. Kuna aega on kohtumisel vähe, siis mõelge 
hästi läbi, mida tahate partneritega enne noortevahetust silmast 
silma läbi rääkida, milliste kohtadega eelnevalt tutvuda (näiteks 
majutus-, toitlustus-, koolituskoht) jne. Kasutage lisaks suurepä-
rast võimalust tutvuda vastuvõtva grupi ülejäänud liikmetega.  
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Õnneks midagi kahtlast ei leitud :)

Kui kohv on 
mõru, võib alati  

suhkrut või
 piima lisada! 

TEKKIS OOTAMATUSI?

Suure tõenäosusega ei lähe kõik nii nagu algselt plaanitud ja projektis 
tuleb ette muutusi. 

Näiteks: te tahate algselt mai algusesse plaanitud noortevahetust läbi 
viia hoopis mai lõpus, kuna osalejatel on mai alguses palju koolitööd; te 
soovite lõpparuannet esitada kaks nädalat hiljem, kuna partnerite len-
nupiletid ei ole veel teieni jõudnud; üks partner hüppas alt ja te tahate 
ta asendada teise partneriga; taanlasi pidi tulema kaheksa, aga kolm 
nendest ei saa erinevatel põhjustel tulla; soovite noortevahetusprojekti 
kestvust 3 nädalat pikendada, kuna järeltegevused võtavad veidi kauem 
aega, kui algselt sai planeeritud jne.

Sellest ei juhtu põhimõtteliselt midagi, kuid väga oluline on, et niipea, 
kui tekib mõni probleem või vajadus midagi muuta, annaksite sellest 
ka Euroopa Noored Eesti büroole kirjalikult teada. Nii saame vastavalt 
olukorrale oma seisukoha kujundada.
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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

Õppimine noortevahetuses toimub veidi teistmoodi kui koolis, 
kuid selline õppimine pole vähem väärtuslik, vaid on sama oluline 
ning kasulik. Sel moel õppides õpitakse lihtsalt teistsuguseid osku-
si ja teadmisi. Näiteks saad teadmisi teistest kultuuridest ja osku-
si, kuidas teistsugusest kultuurist pärit inimestega suhelda; saad 
praktiseerida võõrkeelt, sest noortevahetuses toimub põhisuhtlus 
tavaliselt muus keeles, kui emakeel; praktilisi oskusi – suhelda 
ametiasutustega, transpordi, majutuse, toitlustuse jne pakkujate-
ga; planeerida aega ja seada tähtaegu; vastutada, et asjad saaksid 
õigeaegselt tehtud jne.

Noortevahetus on seda kogenud noorte sõnul kaasa aidanud nen-
de eneseväljendusoskusele nii ema- kui võõrkeeles, meeskonnas 
töötamise oskusele, on tõstnud enesekindlust, on võimaldanud 
kultuuridevahelise õppimise kogemust jm. Samuti väärtustavad 
noored noortevahetuse teemaga seotud teadmisi ning oskust kir-
jutada ja läbi viia rahvusvahelisi projekte ning neis osaleda. Neid 
oskusi hindasid noored väga kasulikuks tööturule sisenemisel. 

Programmi raames on osalejatel võimalik saada tunnustus noortevahetuses õpitule. Sel-
leks on loodud noortepass, mis on programmi Euroopa Noored viis kirjeldada ja näidata 
projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele. 

AGA IKKAGI –  

ÕPPIMINE NOORTEVAHETUSES?

Vastutus enda rahvusgrupi ees
Rahvuslikkus  

Eesti tundmaõppimine Väärtushinnangud
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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

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

 Noortepassi kohta saad rohkem lugeda  
 euroopa.noored.ee/noortepass  ja www.youthpass.eu 

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
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Noortepassist on enim kasu siis, kui sellele mõelda kogu projekti vältel – pane projekti 
alguses paika oma õpieesmärgid ehk mida tahad noortevahetuses õppida ning tegevused, 
kuidas eesmärkideni jõuda; saad nende eesmärkide saavutamist projekti ajal jooksvalt 
jälgida ja õpitut noortevahetuse lõpus kas grupijuhi või teiste grupiliikmetega analüüsida. 
Oma õpieesmärkide leidmisel, sõnastamisel ja noortepassiga seotud tegevustes küsige 
julgelt grupijuhi abi! Seega, kui soovite noortepassi, planeerige antud tegevused oma noor-
tevahetusse sisse ning leidke sellele protsessile tegevusprogrammis piisav aeg, koht või 
kohad  ja sobilikud meetodid. Jälgige, et noortepass ei kajastaks ainult projektis osalemist, 
vaid ka õpitulemusi. 

Kui olete sellega hakkama saanud, siis järgmiseks sammuks on noortepassi n-ö füüsi-
line väljastamine, mis toimub selleks loodud kodulehel www.youthpass.eu. Kodulehele 
osaleja kohta sisestatud info kantakse tunnistusele, mis luuakse PDF-vormis ja mille saate 
endale sobival hetkel välja trükkida. Noortepassi on võimalik luua eesti või inglise keeles.
 
Kõigil noortevahetuses osalenud noortel on õigus saada noortepass, kuid selle saamine ja 

sellele eelneva analüüsi läbitegemine on projektis osalevale noorele vabatahtlik. 
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Meie lööme ka laineid!

Nüüdseks on teil noortevahetus loodetavasti edukalt selja taga. 
Hinges kripeldab kindlasti igatsustunne uute sõprade järgi ning 
samas pulbitsete energiast. Õige koht selle rakendamiseks on 
järeltegevuste korraldamine. 

Mis on järeltegevused? Need on ettevõtmised, mille eesmärgiks on 
muuta projektid koos tulemustega nähtavamaks ja Euroopa Noored 
programm tuntumaks. Seda kõike hea eesmärgi nimel – et üha 
rohkem ja rohkem noori teaks programmis osaleda ning saaks sellise 
õppimiskogemuse võrra rikkamaks nagu teiegi oma grupiga. 
Andke ka teistele teada, kui vahva asjaga te ise olete hakkama saa-
nud ja näidake, et olete tegijad! 

Kuidas teha? Korraldage näiteks erinevaid üritusi: tehke projektis 
mitteosalenud noortekeskuse noortele projektiteemaline jalgratta-
ga orienteerumispäev, rentige buss ja viige sõnumit väiksematesse 
kohtadesse, korraldage lihtsalt fotonäitus, näidake omatehtud filmi, 
tehke kalender või kirjutage artikkel kohalikku ajalehte jne. Olge loo-
vad - võimalusi on kümneid, kui mitte sadu! Oma internetilehekülge 
värskendage pidevalt ja avage Euroopa Noored kodukal oma noorte-
vahetuse blogi. Kindlasti teavitage kohalikku omavalitsust oma pro-
jekti tulemustest. Mõju suurendamise kohta lugege http://euroopa.
noored.ee/node/2695 

LööME LAINEID!
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Noortevahetus on möödas, järeltegevused läbi viidud, kätte on 
jõudnud hetk tehtule tagasi vaatamiseks. Kuidas siis ikkagi läks? 
Kuidas eesmärgid täidetud said? Mida õppisite? Mis oleks võinud 
paremini minna? Need on küsimused, mille üle saad nii ise kui 
ka teiste noortevahetuses osalenud noortega arutleda ja ka lõpp-
aruannet kirjutades mõelda. Lõpparuanne on teie võimalus analüü-
sida ja kokku võtta seda, kuidas projekt õnnestus. 

Lõpparuanne koosneb projekti sisulisi tegevusi ja elluviimist kir-
jeldavast osast ning finantsosast. Projekti lõpparuanne tuleb  gru-
pil esitada 60 päeva jooksul peale projekti lõppu, ent loomulikult 
võite seda teha ka varem. Lõpparuande esitamine käib sama reegli 
alusel kui taotluse esitamine – 2- ja 3-poolsete noortevahetuste pu-
hul esitab iga grupp lõpparuande oma riigi büroole. Mitme poolse,  
ringleva või naabruspiirkonnaga tehtud noortevahetuste puhul esi-
tatakse üks lõpparuanne selle riigi büroosse, kuhu esitati noorte-
vahetuse taotlus.  

Näide: Projekti tegevused (ettevalmistus) algavad 1. mail, noortevahetus toimub 7. juunist 
12. juunini ja kõik projekti tegevused lõppevad 20. augustil (ehk selleks ajaks on kõik 
maksed sooritatud ning järeltegevused lõpetatud). Lõpparuannet ootame sellisel juhul  
büroosse hiljemalt 20. oktoobriks.

Noortevahetuse lõpparuande vormi leiate euroopa.noored.ee/aruandevormid

Esitage aruanne kindlasti tähtaegselt, sest sellest sõltub ka teie  
teise osamakse ajaline laekumine. Konsultant ja raamatupidaja 
vaatavad lõpparuande läbi, vajadusel võtavad nad teie grupiga  
ühendust ja kui kõik klapib, siis loetakse projekt lõpetatuks ja  
pangakontole kantakse ülejäänud kuni 20% toetusest. 

Noortevahetuse lõpparuande vormi leiate Euroopa Noored kodule-
helt http://euroopa.noored.ee/aruandevormid

ANNAME ARU VÕI HOOPIS MÕTLEME,  

KUIDAS LÄKS?
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Sänna Kultuurimõis
Mitmepoolne noortevahetus  
„Cycle cultures and re-cycle trash!“ Sännas, Võrumaal
Osalejad Eestist, Soomest, Ungarist ja Itaaliast 

Meie projektil olid selgesti eristuvad etapid: projekti taotlemisele 
eelneval perioodil sai kohalik tuumikgrupp kokku väga tihti, et 
panna paika projekti kondikava, et tutvustada seda partnerite-
le, kuulata partnerite ettepanekuid. Järgmine tihedam kohtumis-
te periood toimus peale seda, kui projektile tuli positiivne vastus. 
Hakkasime planeerima ettevalmistavat kohtumist. Ettevalmistaval 
kohtumisel tegime kaks päeva tihedat tööd: kaardistasime osale-
vad noored, nende soovid ja ootused, lootused. Lähtuvalt sellest 
panime paika noortevahetuse lõpliku ajakava. Jagasime ära tööd 
ja rollid, mida organisatsioonide esindajad oma noortele edasi 
andsid. Palju ettevalmistust toimus ka grupisiseselt: interaktiivsed 
mängud, simulatsioonid jne, et panna noori erinevatesse olukorda-
desse, kuhu nad võivad noortevahetuses sattuda, harjutada inglise 
keelt, saada üle keelebarjäärist jne.

Põlvamaa Noortekogu
Mitmepoolne noortevahetus  
„Value the surroundings and yourself“ Oraval, Põlvamaal
Osalejad Eestist, Soomest, Ungarist ja Türgist

Väärtuste teema, mis oli meie projekti juures keskne, on väga tihe-
dalt seotud kultuuriga. Väärtushoiakud on kindlasti osa kultuurist. 
Väärtused võivad olla kultuurispetsiifilised või üldtunnustatud. Sel-
le teema all käsitlesimegi väärtusi erinevatest kultuuriaspektidest. 
Eraldi päev oli pühendatud näiteks traditsioonidele ja põlvkondade 
vahelisele suhtlemisele. Selle päeva raames toimus väike debatt 
”Where Do You Stand?” meetodil, kus osalejatel paluti võtta seisu-
koht etteantud traditsioonidega seonduvate väidete osas. Debati 
läbiviija küsitles valikuliselt osalejaid, paludes neil oma erinevaid 

KOGEMUSED OTSE ELUST*
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seisukohti põhjendada. Läbi selle meetodi koorus välja huvitavaid 
tähelepanekuid erinevatest riikidest ning sealsete traditsioonide 
väärtustamisest. Samuti käsitlesime eraldi teemana ka subkultuu-
re. Selleks oli pühendatud üks õhtu koos subkultuuride show ja 
stiilipeoga. Kõik osalejad kehastusid üheks oma riigi subkultuuri 
stiilinäiteks. Ungari grupp näiteks järgis Budapesti metroosse si-
senejaid.

Vormsi noored
Kahepoolne noortevahetus 
„Elu võimalikkusest väikesaarel“ Ahvenamaal, Soomes
Osalejad Eestist ja Soomest

Järeltegevusena panime ühisloominguna kokku reisi – ja projek-
tiblogi. Sügisel korraldasime projektiteemalise arutelu Vormsi põ-
hikooli õpilastega, peale mida avati Hullo kaupluse ruumides meie 
projekti näitus. Noortevahetuse fotosid illustreerisid reisipäevikust 
ja tagasisidevormidelt pärit tekstid ning noorte endi tsitaadid. Mõ-
lemad tegevustest viidi läbi noorte endi korraldusel ja eestvedami-
sel. Näituse avamisele järgnes  pidulikum projekti tutvustamine, 
kus räägiti noortevahetusest ning võrreldi Ahvenamaal kuuldut-
nähtut Vormsi eluoluga. 

Maidla noored
Mitmepoolne noortevahetus 
„Problems of young people“ Maidlas, Ida-Virumaal 
Osalejad Eestist, Lätist, Leedust ja Itaaliast

Saime igal päeval vähemalt korra kokku ja rääkisime projekti hea-
dest ja halbadest külgedest ning arutlesime, mida meie sellest õp-
pida võime. Peale selle viis iga partnergrupp läbi analüüse ka oma 
emakeeles igas rahvusgrupis eraldi.
Noortevahetuse jooksul andsime kõigile võimaluse ennast teosta-
da. Mõnele noorele jäi kohustus viia läbi töögruppe, teised pidid 
aga abistama organiseerimisel, näiteks läbirääkimistel vajalike 
inimestega. Lisaks sai projekti põhituumik kogemuse kirjutada 
projekti ja teha aruanne. Lisaks saime kogemuse, kuidas majan-
dada rahaga, olla säästlik ning nutikas.
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Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus HUPS
Kahepoolne noortevahetus 
„UFO? = unemployment – future of ours?“ Kalanas, Hiiumaal
Osalejad Eestist ja Prantsusmaalt
Ühel päeval oli meie läbivaks teemaks olukord tööturul e. tööhõi-
ve ja diskrimineerimine. Algselt andis HUPS karjäärinõustaja üle-
vaate tööhõivest erinevates riikides ning peale seda pidid noored 
meeskondadena arutlema, mis on tööturu mõistes diskriminee-
rimine. Pealelõunal oli esimeseks tegevuseks ajurünnak – saada 
ideid temaatiliseks filmistsenaariumiks. Projekti lõpuks oli meil 
olemas kaks filmi töötuse ja diskrimineerimise teemal ning nende 
tegemiseks kasutati teadmisi, mida noored projekti käigus nädala 
jooksul õppisid.

Kadrina Lastekaitse Ühing
Mitmepoolne noortevahetus 
„All About SALAD“, Kadrinas, Lääne-Virumaal
Osalejad Eestist, Maltalt, Sloveeniast ja Kreekast
Noorte turvalisust puudutavad nüansid olid eelnevalt läbi mõel-
dud ja kõikide grupijuhtidega arutletud. Noortevahetuse alguses 
arutleti kõikidega koos läbi reeglid, mida oli soovituslik jälgida ja 
ka jälgiti. Igale noorele jagasime välja infolehed, kus olid olemas 
vajalikud telefoninumbrid nö kriisiolukorraks. Lisaks teavitasime 
enne projekti algust ka kohalikku konstaablit projekti toimumisest, 
et tagada osalejate täielik turvalisus.
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Programmiriigid ehk need riigid, kellega koostöös on Eesti noortel 
võimalik projekte algatada, on: 
Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, 
Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, 
Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, 
Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari

Euroopa Majandusruumi riigid: Island, Liechtenstein, Norra, Šveits 

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, Horvaatia 

Euroopa Liidu naabruspiirkondade riigid 

Kagu-Euroopa riigid: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo, 
Makedoonia, Serbia, Montenegro

Ida-Euroopa ja Kaukaasia riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, 
Moldova, Ukraina, Valgevene, Venemaa

Vahemere piirkond: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Palestiina 
omavalitsuse Jordani läänekallas ja Gaza sektor, Liibanon, Maroko, 
Süüria, Tuneesia
*riigid 2011. a. seisuga

KOOSTööD ON VÕIMALIK TEHA  

JÄRGMISTE RIIKIDEGA*
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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 nõustamise-
ga ja aitab partnerite otsimisel.
 


