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SA Archimedese struktuuriüksus 

alates 1997 

noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna 

arengu toetamine

rahvusvahelise koostöö edendamine

NOORTEAGENTUUR 

"Aitame Eestil kasvada!"



ERASMUS+ Euroopa Noored 

2014-2020 a. programm

E+ ühendab hariduse, koolitused, noored ja spordi

EESMÄRGID
Noorte võtmepädevuste arendamine 

Noorsootöö kvaliteedi tõstmine

Kaasava noortepoliitika arengu toetamine 

Rahvusvahelise noorsootöö tugevdamine 



Noortevahetused

Vabatahtlik teenistus

Rahvusvahelised noortealgatused

Noorte osalusprojektid

TEGEVUSVÕIMALUSED
E+  NOORED

NOORTELE



noortelt noortele // mitteformaalne õppimine

Tegevuste teemad: tervis, ühiskond, sallivus, kunst, 

haridus, vms

Osalejate vanus: 13 - 30

Osalejate arv: 16-60

Kestvus: kohtumine 5-21 päeva, projekt 3-24 kuud 

Partnerlus: vähemalt 1 välispartner

Taotlejad: MTÜd, SAd, sotsiaalsed ettevõtted, avalik- 

õiguslikud asutused ja noortegrupid koos grupijuhiga 

NOORTEVAHETUSED

Erinevatest Euroopa riikidest pärit 
noortegruppide koostöö tegevuskava alusel



UUS! Euroopa Solidaarsuskorpus 

Tegevus: töö noorteorganisatsioonis, noortekeskuses, 

vanemate inimeste eest hoolitsemine, farmitöö, 

muuseumis, lasteaias, vms 

Kestvus: 2-12 kuud

Partnerlus: vabatahtlik, saatev, vastuvõttev organisatsioon 

Taotlejad: akrediteeritud koordineerivad organisatsioonid 

(MTÜd, SAd, avalik-õiguslikud asutused, sotsiaalsed 

ettevõtted) 

Organisatsiooni võimalus kaasata oma töösse vabatahtlik 

VABATAHTLIK TEENISTUS

Noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis 

just temale huvipakkuvas valdkonnas



Eesmärgid: aktiivsus, ühiskondlik mõju, uuenduslikkus 

Tegevuste osas paindlik 

Osalejate vanus: 13-30 

Kestvus: 6 kuud - 3 aastat 

Partnerlus: vähemalt 1 välispartner 

Taotlejad:  MTÜd ja SAd, noortegrupid, haridusasutused, 

avalik-õiguslikud asutused, riigiomandis või erakätes 

olevad ettevõtted, esindusorganisatsioonid, ametiühingud 

RAHVUSVAHELISED 
NOORTEALGATUSED

Noorte algatatud ja elluviidud projekt, mis parandab üht valitud ühiskonna aspekti 
korraga koduriigis ja partnerriigis



Tegevus: kohtumised kohaliku, riigi ja Euroopa 

tasandi otsustajatega, simulatsioonid, seminarid, 

küsitlused, väitlused, jm 

Osalejate vanus: 13-30 aastased 

Osalejate arv: min. 30 

Kestvus: 3 kuud - 2 aastat 

Partnerlus: kohalikud/ rahvusvahelised projektid 

Taotlejad: MTÜd ja SAd, Euroopa tasandil 

tegutsevad noorteorganisatsioonid, kohaliku 

tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool vm)  

NOORTE OSALUSPROJEKTID

Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse,

nende lähendamine poliitika kujundamisele ja otsustajatele



IDEEST PROJEKTINI 

Koolitus noortele, noortegruppidele ja nende 

juhendajatele 

Erasmus+ noorteprojektide planeerimine &

kirjutamine koolitajate ja nõustajate seltsis

Toimumiskoht: Tartu

Registreerimine kuni 14. jaanuar 

2.-4. veebruar



E+ NOORED 
TEGEVUSVÕIMALUSED 
NOORSOOTÖÖTAJATELE
noorsootöötajad, õpetajad, huvijuhid, 
huvitegevuse juhendajad, jpt

Noorsootöötajate õpiränne 

strateegiline koostöö 



Tegevused: koolitused, seminarid, 

konverentsid, töövarjupäevad, jm 

Osalejad: noortega töötavad spetsialistid 

Osalejate arv: kuni 50

Kestvus: 2 päeva - 2 kuud 

Partnerid: vähemalt 1 välispartner

Taotlejad: MTÜd, SAd, koolid, 

noortekeskused, KOVid, noortegrupid 

NOORSOOTÖÖTAJATE  
ÕPIRÄNNE



Tegevused: meetodite, materjalide väljatöötamine, 

NT arendusprojektid, jpm 

Osalejad:  Noorsootöötajad, noored (13-30), 

noortevaldkonna praktikud, otsustajad, eksperdid 

Kestvus: 6 kuud - 3 aastat

Taotlejad: MTÜd, SAd, noortegrupid, 

haridusasutused, avalik-õiguslikud asutused, 

sotsiaalsed ettevõtted, teadusuuringute keskused, 

esindusorganisatsioonid, ametiühingud. 

STRATEEGILINE  
KOOSTÖÖ



TAOTLEMINE 
3 taotlustähtaega aastas 

15.02. / 26.04. / 04.10. 

Eeltähtajad (u. 20 päeva varem) 

Hindamine: asjakohasus, ülesehitus ja kvaliteet, mõju ja 

tulemused

2 kuud tulemuse teatamiseni

Koolitused: Ideest projektini, Erasmus+ edasijõudnutele, jm 

Näidistaotlusvormid kodulehel 



AITÄH KUULAMAST!

noored.ee

noorteagentuur

noorteagentuur

Regina Rähn / 

regina.rahn@archimedes.ee


