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„Noorelt noorele – osalusest laiemalt“
Sigrid Laurikainen



Projektist üldiselt

• Regionaalsed treeningud
• Osaluskohvikud
• Kaasamisüritused



Regionaalsed treeningud

• September-oktoober
• 16 regionaalset treeningut
• Virtuaalsed ja füüsilised
• Projekti tutvustus, mis ees ootab, sündmuste tutvustus





Osaluskohvikud

• 6. novembril
• 15 osaluskohvikut

• 14 eestikeelset, 1 venekeelne
• 13 füüsilist, 1 hübriid, 1 virtuaalne sündmus

• Riiklikud teemad: „Kas valimised suruvad mind kasti?“ ja 
„Head otsustajad – otsustage lõpuks ära!“

• Kohalikud teemad: ühistransport, vaimne tervis, huviharidus 
ja vaba aeg, haridus, kodukohta naasemine, kliimamuutuste 
mõju, eesti-vene suhtlus









Kaasamisüritused

• Märtsi kuu jooksul
• 12 kaasmisüritust

• 11 eestikeelset, 1 venekeelne
• 11 virtuaalset, 1 hübriid

• Osaluskohvikus üles kerkinud murekohtadele rakendusplaani 
tegemine





Kokkuvõte

• Takistused on ületamiseks
• Numbrilist eesmärki küll ei täitnud, aga sündmuste sisu oli 

meie jaoks väga hea
• 1057 osalejat Osaluskohvikutel ja kaasamisüritustel



Noorte osalusprojektid (KA1)

Tegevused, mis keskenduvad noorte 
osalusele. Võimalus läbi koostöö, 
kogemuste vahetamise ja ühiskondlike 
tegevuste tugevdada oma isiklikke, 
sotsiaalseid, kodaniku ja digitaalseid 
pädevusi ning saada Euroopa kodanikuks.



Eesmärk

• pakkuda noortele kodanikuühiskonnas osalemise kogemust ja võimalust sellest 
vajalikke oskusi õppida;

• suurendada noorte teadlikkust Euroopa ühistest väärtustest ja põhiõigustest 
ning toetada Euroopa lõimumisprotsessi, panustades muuhulgas ühe või mitme 
Euroopa noorte eesmärkide saavutamisesse;

• arendada noorte digi- ja meediapädevusi suurendamaks nende 
vastupanuvõimet desinformatsiooni, valeuudiste ja propaganda vastu ning 
arendamaks nende võimekust demokraatlikus elus osalemiseks;

• viia kokku noori poliitikakujundajatega nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil.



Mis on oluline?

• Noored teevad ise.
• Euroopa dimensioon.
• Dialoog noorte ja otsustajate vahel.
• Osaluse pädevuse arendamine. 
• Konkreetne mõju



Tingimused

noored 13-30 a.
otsustajad 18+

• Põhitegevuse kestvus
määramata 

• Projekti kestvus: 
3-24 kuud

1. Projektijuhtimise eelarve
2. Nõustaja kulud
3. Kaasatuse toetus (kulupõhine)
4. Erikulud

+
6. Noorte osalussündmuste toetus
7. Reisikulud
8. Individuaalne toetus
9. Kaasatuse toetus (ühikuhind)
10. Erikulud

+/-

• Declaration of honour
• Üldine tegevuskava
• Iga sündmuse päevakava



Mida võib teha?

kampaaniad
konsultatioonid
(veebi)koolitused
simulatsioonid
seminarid
ümarlauad
küsitlused
uuringud
…

Seos tegevustüübi eesmärkidega!
PG lk. 149



Rahastusreeglid 1



Rahastusreeglid 2



Rahastusreeglid 3

max 60 000 €



Taotlustähtajad

Eeltähtaeg       20. aprill

Tähtaeg           11. mai, 13:00.

Tähtaeg         5. oktoober, 13:00

Eeltähtaeg    14. september



Nüüd tulevad küsimused… 
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