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Miks?
• Toetada noorte omaalgatust ja kogukondade 

aktiviseerumist
• Kanda edasi solidaarsust ja sellega seonduvaid 

väärtusi
• Teha midagi head kogukonnale ja ühiskonnale!





Prioriteedid
• Kaasatus
• Keskkonna kaitsmine ja jätkusuutlik arendamine
• Digitaalne muutus
• Demokraatias osalemine
• Terviseennetus ja tugi



Solidaarsusprojektid

= kuni 6000 eurot 
kogukonna heaks!



• Viiest noorest koosnev rühm väljendab oma solidaarsust seeläbi, 
et võetakse vastutus ja pühendutakse eesmärgile saavutada
kohalikus kogukonnas positiivne muutus. 

• Solidaarsusprojektid peaksid tegelema kogukonna olulisemate
probleemidega, kuid neil peaks olema ka selge Euroopa
lisaväärtus*.

(*Euroopa lisaväärtus tähendab seda, et tegeletakse Euroopa
tasandil kindlaks määratud prioriteetidega.)



Eesmärk

Noorte aktiivne 
osalus

Isiklik areng ja 
õppimine

Positiivne 
muutus 

kogukonnas

Solidaarsusprojektid on noorte võimalus lahendada ise mõnda muret või 
kitsaskohta oma kogukonnas või Eesti ühiskonnas laiemalt. 



Tingimused

Rahastus
• 500€ / kuu (kuni 12 kuud)
• projektinõustaja tasu
• kõik vähemate võimalustega 

noorte kaasamisega seotud kulud

• Osalejad: min 5-liikmeline 
tuumikgrupp, 18-30 aastased noored

• Taotleja: mitteformaalne noortegrupp
või organisatsioon (MTÜ, OÜ, AS, KOV 
jne)

• Projekti tegevusi viivad 2-12 kuu 
jooksul ellu noored ise, organisatsioon 
võib abistada projektibürokraatiaga

• Vajadusel saab toeks olla 
projektinõustaja



Mis on muutunud 2021?
Üldiselt:
Eelmise programmiperioodiga võrreldes ei ole 
suuri muudatusi ja peamised põhimõtted on 
jäänud samaks. Siiski:
1. Võimalus teha piiriülest koostööd nende 

riikidega, kellega Eesti piiri jagab 
2. Täpsustunud on projektinõustaja (coach) roll
3. Täpsustunud on erikulude kasutus (mõeldud 

ainult projekti ellu viivatele noortele ehk 
tuumikgrupile)



Õppimine projektis
Euroopa solidaarsuskorpuse keskmes on mitteformaalne õppimine ja 
projektitegevused peavad lähtuma mitteformaalse õppe põhimõtetest



Noortepass (ingl.k. Youthpass)
Noortepass on vahend õpitu analüüsimiseks, võttes aluseks 
võtmepädevuste raamistiku. 
Lisaks tõendab Noortepass projektis osalemist ja on seetõttu hea 
kasutamiseks ka väljaspool projekti. 



NÄITEID PROJEKTIDEST

2018 – 2020



Wise & Shine



Aega on!



Abikäpad: “Iga kass loeb!”
• Kogukonnaga räägiti

kasside heaolust
• Nõustati aktiivselt

kodukasside omanikke
• Püüti tänavakasse ja otsiti

neile kodusid
• Kodu leidsid 11 kassi ja 2 

koera
• Nõustati 4 peret



Virumaa Viikingid
• Virumaa Viikingite ja Eiherjar

kogukondade avatud
Ressursidekeskuse loomine
Tammiku alevis

• Korraldati lauamängu- ja 
filmiõhtuid, sporditegevusi
(pehmikmõõgavõistlus ning vibu
laskmine), matku, laager jms

• Mõeldud noortele, kes ei osale
huvikeskuse või kohaliku
noortekeskuse töös



Beebierror ja Pereerror
• Vändra noorte emade projektid (2 tk)
• Eesmärgiks võimaldada noortel 

Vändra lastevanematel koos oma 
väikelastega käia erinevatel üritustel 
ning osaleda huvitegevustes ehk olla 
ka lapsevanema rollis aktiivne 
kogukonnaliige

• Lahendati ka kitsaskohti kogukonnas
nagu avaliku mänguväljaku ja 
lastenurgaga söögikoha puudumine



Vändra Kultuuriklubi
•   Kultuuriklubi eesmärgiks on läbi 
korraldatavate ürituste sisustada 
noorte aega harivalt ning põnevalt.
•   Sooviti rakendada senini kasutult 
seisvat hoonet. Tahame luua hubase 
keskkonna ja selleks taaskasutada vana 
mööblit.
•   Sooviti saavutada ühtsem kogukond
ja selle kooskõlas toimimine.



Tamsalu noorte mobiilne 
noortekeskus

• Projekti eesmärk oli luua
maanoortele võimalus külastada
noortekeskust, selle koju kätte
viimise teel.

• Projekiks renditi matkabuss, 
millest noored kujundasid
mobiilse noortekeskuse. 

• 12 kuu jooksul toimus 14 
mobiilse noortekeskuse
väljasõitu Tapa vallas.



OMAalgatus
• LGBT+ kogukonnale suunatud

ürituste korraldamine ning
kogukonna toetamine

• Sihtgrupp 16-19.a. noored
• 9 lauamänguõhtut ja 5 

projektikirjutamise töötuba
• 2019.a. novembris korraldas

poliitiline partei EKRE 
meeleavalduse projekti tegevuste
toimumise vastu. Sellest hoolimata
õnnestus projekt edukalt läbi viia
ning saavutada seatud eesmärgid. 



Narvamus
• Ajakiri, mille ajakirjanikeks ja 

disaineriteks on noored
Narvast

• Füüsiliselt – vanemale
generatsioonile; digitaalselt –
nooremale

• Lisaks töötoad ja üritused
meedia ning projekti teemal

• Ilmus 6 numbrit
• www.narvamus.ee



Mõtteharjutus



Milline idee sobib
solidaarsusprojektiks?



Kolm kiikrit

Noorte 
aktiivne osalus

Isiklik areng 
ja õppimine

Positiivne 
muutus 

kogukonnas

• Positiivne muutus kogukonnas
• Noorte aktiivne osalus
• Projekti elluviivate noorte isiklik areng ja õppimine



Positiivne muutus kogukonnas

1. Solidaarsusprojekti eesmärgiks on lahendada mõni mure, 
probleem või kitsaskoht kogukonnas/ühiskonnas. 

2. Solidaarsusprojektide üheks peamiseks eesmärgiks on 
toetada kohalikke kogukondi. 

3. Solidaarsusprojekt on mõeldud laiemale ringile inimestele
(või ka olenditele või loodusele) kui ainult projekti kirjutanud
noored või nende sõbrad. 



www.menti.com
83498464

http://www.menti.com/


Noorte aktiivne osalus
4. ESK programmis tähendab väljend “noorte osalus” tegevusi, mille

noored on ise algatanud ja viivad ka ise läbi. 

Kvaliteetses solidaarsusprojektis noored loovad ja teevad ise teoks
enamiku projekti eesmärkide saavutamiseks mõeldud tegevusi. 

NB! Tegevuste ja teenuste sisseostmise puhul piirdub noorte tegevus
peamiselt teenusepakkuja välja valimisega ning arvete tasumisega. 
Õpimoment sarnaneb seejuures tarbijakogemusele ning jääb
solidaarsusprojektide jaoks liiga kesiseks



www.menti.com
83498464

http://www.menti.com/


Projekti elluviivate noorte isiklik
areng ja õppimine

5. Solidaarsusprojekti eesmärgiks on võimaldada
seda elluviivatel noortel õppida midagi uut läbi
meeskonnatöö, projektitegevuste ja projektiga
seotud administratiivsete ülesannete tegemise. 

6. Solidaarsusprojekt ei ole vaid projektijuhi soolo, 
see annab võimaluse õppida ka meeskonnana
toimima. 



www.menti.com
83498464

http://www.menti.com/


Taotlemise protsess
• Mitmest sammust koosnev - võta aega tehniliseks ettevalmistuseks! 
• Samm-sammuline juhend: https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/kohalikud-

solidaarsusprojektid/taotlemine-2/

• Otsus - ca 2 kuud peale esitamist
• Projekti algus – ca 3 kuud pärast taotluse esitamist
• Taotleja saab olla noortegrupp või juriidiline isik (näiteks MTÜ, kool, 

noortekeskus vm organisatsioon)
• Tutvu ESK programmijuhendiga – saab olema leitav meie kodulehelt

www.euroopanoored.eu
• Pööra tähelepanu taotluse hindamise kriteeriumitele – leiad need tulevasest

ESK programmijuhendist
• Eelnõustamine – personaalne nõustamine ja/või eeltähtajaks taotluse

esitamine

https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/kohalikud-solidaarsusprojektid/taotlemine-2/
http://www.euroopanoored.eu/


Taotlustähtaeg
(ja eeltaotlustähtaeg)

Jälgige meie kodulehte 
www.euroopanoored.eu
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