Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS
2. Registrikood: 90003060
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):
Pargi 2 Sinimäe 40101, tel 3924634 ja 56474552, e-mail ivika.maidre@vaivara.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE881010552030922007
5. Riigieelarvest saadud summa: 6300.6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:
1. koolitus „Tegevuslikud meetodid“ giidioskuste parendamiseks ja õppeprogrammide
läbiviimiseks
Põhiline idee - esmalt mängiti osalejate poolt läbi üks situatsioon või osalejatele oluline teema
ajaloost.. Lugumängu meetodi puhul on põnev see, et osalejad said ise astuda näitleja- ja lavastaja rolli.
Grupi sünergial ja loovusel põhinev õppemeetod andis võimaluse kõigil aktiivselt osaleda, sõltumata
kas nad ise vahetult osalevad loo ettemängus või mitte.
2. Vihik ja töölehed “Vaivara sõja-ajaloo radadel” koostamine ja väljaandmine eesti-ja vene
eeles
Koostati vihik ja töölehed, mida saab kasutada nii ajaloo- .kui ka riigikaitseõppe programmide
läbiviimisel.
Vihikus on ülevaade tähtsamatest sõja-ajaloo sündmustest ja mälestistest. Vaivara Sinimägede
Muuseumil töölehti arutati koos sügisprogrammides osalevate õpilastega.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
1. sotsiodraama koolitus giidioskuste parendamiseks ja õppeprogrammide läbiviimiseks
kuni 10-liikmelisele grupile
2. . Vihik ja töölehed “Vaivara sõja-ajaloo radadel” 1000 eesti- vene keeles
8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja projekti
teostumisest
1.Sotsiodraama ehk Tegevuslike meetodite koolitus Narva-Jõesuus 22.-23.09.2016 giidioskuste
parendamiseks ja õppeprogrammide läbiviimiseks 14-liikmelisele grupile. Nimekiri on lisatud. Koolituse
läbiviijaks oli MTÜ „Tartu Psühhodraama Instituut“, koolitajateks E.Hango ja L. Kingisepp.
Ülesannetekogumiku "Psühhodraamameetodid ajalooõpetuses" leiab Psühhodraama Instituudi
kodulehelt www.psyhhodraama.ee alajaotuse "projektid" alt
2.Valmisid töölehed “Vaivara sõja-ajaloo radadel” põhikooli keskmisele ja vanemale ning keskkooli
vanemale astmele, mis vastavad õppeprogrammidele. Koostajaks K.Kiiver, pikaajaline ajalooõpetaja.
Koostöös Regio OÜ-ga valmis vaheleht Vaivara piirkonna sõjalistest mälestusmärkidest.
Ülevaatevihik „Vaivara sõja-ajaloo radadel“ annab ülevaate toimunud sõjalistest sündmustest ja
sõjalistest rajatisest, koostamisel kasutati arhitektuuriajaloolase R. Treufeldi abi.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Tegevused viidi ellu oktoober-detsember 2016
10. Kaasfinantseerijad:
11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Kogusumma
Omafinantseering KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
Tulude loetelu
6300 6300
6300 6300
Koolitus
2700 2700
2700 2700
Vihik ja töölehed 3600 3600
3600 3600
Kulude loetelu
6300 6300
6300 6300
Koolitus
2700 2780,50
2700 2780,50
Vihik ja töölehed 3600 3529,50
3600 3529,50

12. Kohustuslikud lisadokumendid:
12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;
12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest
Ajaleht „Vaivara Kaja“ november 2016 „Sügis muuseumis“
13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida
taotleja peab vajalikuks
14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust
Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei
ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik kohustused
riiklike ja kohalike maksude osas.
Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:
Nimi

Ivika Maidre

Ametikoht juhatuse liige
Allkiri digitaalselt
Aruande esitamise kuupäev 20.01.2016

