
VALMISTU 
VAHETUSEKS!

NOORTEVAHETUSE KORRALDAJATE 
KÄSIRAAMAT
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EESSÕNA

Olete valmis korraldama rahvusvahelist noortevahetusprojekti? 
Teid ootab ees ainulaadne rahvusvaheline kogemus, mis on alati 
rahuldust pakkuv ja mõnikord täis katsumusi. See pakub tihti häid 
emotsioone ning on alati isesugune. Vastutades rahvusvahelise 
noorteürituse eest, peate korraldama rahaasju, rahvusvahelist 
partnerlust ja teiste inimeste õpiprotsessi. Kas kõlab põnevalt?

Oma projekti väljatöötamisel ja elluviimisel vajate kindlasti abi. Kas 
te ei tea, kust alustada? Võite alustuseks tutvuda noortevahetuse 
korraldajate käsiraamatuga!

Sellest leiate teavet noortevahetusprojektide, projekti üld- ja 
abikõlblikkuskriteeriumite, mitteformaalse õppimise ning selle 
meetodite kohta. Lisaks saate lähemalt lugeda projekti eri etappide 
ja rahvusvahelise partnerluse korraldamise, kultuuridevahelise 
õppimise nõuannete ning noortevahetuse järeltegevuste kohta.

Tutvustame teile samm-sammult rahvusvahelise noorteürituse 
korraldamist, anname nõu, vihjeid ja selgitusi ning viitame kasulikele 
materjalidele. Algusest lõpuni, ideest vahetusjärgse ürituseni. Kas 
olete selleks teekonnaks valmis?

Kuna teie tulevane projekt on rahvusvaheline, siis veenduge, et 
teie partnerid teistest riikidest saavad seda algupäraselt inglise 
keeles koostatud käsiraamatut kasutada. Loodame, et käsiraamat 
on teile kasulik abimaterjal, mis on täis teavet, mida vajate 
projekti kavandamisel ja juurutamisel, et korraldada suuremate 
probleemideta kvaliteetsemaid projekte.

Käsiraamat on mõeldud noortele inimestele, kes soovivad ise 
noortevahetusprojekti korraldada, aga ka nendele noorsootöötajatele, 
koolitajatele ja nõustajatele, kes tahavad sellise projekti korraldamise võimalust 
tutvustada Euroopa Liidu programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.

Noortevahetuse korraldajate käsiraamatu on koostanud ja avaldanud 
Leedu riiklik agentuur, mis tegeleb Euroopa Liidu programmiga Erasmus+: 
Euroopa Noored.
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SÕNASTIK
LISA 1
KASUTATUD MATERJAL

MILLAL reflekteerida?
KUIDAS reflekteerida?

Noortepass

Kasulikud lingid

Konfliktide lahendamine
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Olulised dokumendid

ÕPPIMISE JA SAAVUTUSTE 
TUNNUSTAMINE

KULTUURIDEVAHELINE ÕPE

OSALEJAD VS. RÜHMAJUHID
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Nõuanded ja vihjed partnerluse kohta
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Vaadake seda videot ja vastake järgmistele küsimustele.

https://goo.gl/9338k0

Milliseid tegevusi noortevahetus hõlmab?

Mis on noortevahetus?

Mida õpivad osalejad noortevahetuse käigus?

Noortevahetuse TV:

What is a Youth Exchange? 
[interaktiivne]. SALTO-
YOUTHi teabekeskus, 2011.
Veebis:
https://goo.gl/VAHTCA

11
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Mis ei ole noortevahetusprojekt?

akadeemiline õppereis

omandada mitmesuguseid oskusi

esinejate ringreis
keelekursus

poliitiline kogunemine
töömalev organisatsiooni korraline koosolek

spordiüritus

vahetustegevus, mille eesmärk on turism

avastada uusi kultuure, kombeid ja elustiile 
üksteiselt õppides
tugevdada väärtusi, nagu solidaarsus, 
demokraatia, sõprus jt

tulundusliku eesmärgiga vahetustegevus

tutvuda oluliste sotsiaalsete teemade ja 
valdkondadega

festival

Siiski võib mõni neist tegevustest moodustada osa teie noortevahetusest või olla 
kohalik üritus, mida rahvusrühmad oma riikides korraldavad. Lihtsalt need ei 
tohiks olla noortevahetuse peamine eesmärk!

MIS ON NOORTEVAHETUS?

Noortevahetus?

Noortevahetuse käigus kohtuvad eri riikide noored 
ja elavad koos kuni 21 päeva. Selle aja jooksul 
osalevad nad ühises tegevusprogrammis (töötoad, 
ülesanded, väitlused, rollimängud, simulatsioonid, 
välitegevused jms), mis on osalejate enda loodud 
ja ette valmistatud juba enne vahetust.

Selline üritus aitab noortel

Noortevahetuse ajal kasutatakse õpiprotsessis 
mitteformaalse õppe meetodeid. Noortevahetus 
põhineb riikide koostööl kahe või rohkema 
organisatsiooni vahel, mis tegutsevad eri riikides, 
nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool.

koostööl kahe või rohkema organisatsiooni 

riikideülene partnerlus 
kahe või rohkema rühma 
vahel, kus on võrdselt 
osalejaid

rühmad on kindlas vanuses 
(13–30 aastat)

arusaamade, ideede, 
vaatenurkade ja hoiakute 
jagamine; võimalus õppida 
koostööd tegema ning 
rikastada üksteise elu tänu 
oma erinevustele

NOORTE-

RAHVUSVAHELINE
MIS ON
Seega lühidalt:

VAHETUS?

 NOORTEVAHETUS PÕHINEB 
RIIKIDE KOOSTÖÖL 
KAHE VÕI ROHKEMA 
ORGANISATSIOONI VAHEL, 
MIS TEGUTSEVAD ERI 
RIIKIDES, NII EUROOPA 
LIIDUS KUI KA SELLEST 
VÄLJASPOOL

 Erasmus+ programmijuhend 
2017 [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://erasmuspluss.ee/
noored/

nternational Youth Exchange 
Guide [interaktiivne].
Veebis:
http://goo.gl/fSJe91

2

3

2

3
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Inspiratsiooni võib leida mitut moodi. Tuleb hoolikalt ringi vaadata. Mis teile oma 
praeguses keskkonnas meeldib ja mis mitte? Kas on võimalik, et noored teistes riikides 
võivad samamoodi tunda ja soovida avaldada oma arvamust nendel teemadel? Kui 
vastus sellele küsimusele on „jah“, siis oletegi juba oma projektile idee leidnud.

Kuidas leida projekti idee?

PROJEKTI IDEE

Idee loomiseks võite kasutada ka asukoha meetodit . Parimad mõtted tulevad alati 
magamistoas, vannitoas, rõdul ja terrassil. Nendes kohtades olete kõige rahulikum 
ja omapäi. Seega saate lasta oma kujutlusvõimel lennata. Mõtelge asjadele, mida 
peate oluliseks, teemadele ja tegevustele, mida sooviksite koos rahvusvaheliste 
partneritega käsitleda.

Iga noortevahetusprojekt koosneb kolmest põhietapist:

Selles etapis töötate koos välispartnerite ja 
-organisatsioonidega välja oma projektikava; 
otsite osalejaid; otsustate, millised meetodid ja 
tegevused vastavad osalejate vajadustele ning 
programmi Erasmus+ tingimustele.

Peate tegevused ette valmistama. Võite korraldada 
oma partneritega ettevalmistava kohtumise 
ehk APV (Advanced Planning Visit), et arutada 
viimaseid korraldusküsimusi ja jagada omavahel 
kohustusi. Kindlasti peaks teil olema selge plaan, 
kuidas projekt ellu viia; kuidas jagada kohustusi ja 
mil viisil peaks meeskond probleeme lahendama; 
kuidas osalejad välja valida, nad tegevusse 
kaasata ning selleks kultuuridevaheliseks 
kogemuseks ette valmistada.

Teises etapis kogunevad noored ja rühmaliidrid 
kokku ning viivad kavandatud tegevused ellu. 
Osalejad avastavad ühiste tegevuste käigus 
projekti teemat.

Osalejad ja korraldajad hindavad projekti tegevusi, 
teevad ettepanekuid tulevaste projektide, 
töövahendite jms jaoks. Samuti kavandatakse 
oma riikides korraldatavad järeltegevused ja 
soovi korral ka ühistegevused tulevikuks.

Järgmisena tutvustab käsiraamat üksikasjalikult 
iga etapi tegevusi.

Ettevalmistamine

Elluviimine

Hindamine ja 
järeltegevused

Kui kuulute organisatsiooni, millel 
on väga selged tegevusvaldkonnad 
ja eesmärgid, siis võite kaaluda oma 
kolleegidega käsilolevate probleemide 
veelgi põhjalikumat uurimist. Kahtlemata 
leiate omale rahvusvahelise partneri, 
kes on huvitatud selle teema ühisest 
analüüsimisest.

Allpool leiate märksõnad, mis 
annavad mõtlemisainet ja aitavad 
noortevahetusprojekti jaoks ideid leida.

Kas olete juba leidnud teema, mis 
on teile ja teie sõpradele tähtis ning 
huvitav? On see toruujumine või avalik 
esinemine? Peaaegu oletegi oma teema 
määratlenud! Nüüd tuleb mõelda veel 
projekti pealkirjale. See peaks olema 
lühike, aga kindlasti meeldejääv. Pidage 
seda alati meeles, kui liigute järgmiste 
etappide juurde.

oskused
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Mis on teie eesmärk?

Enne igasuguse teekonna alustamist peaksite teadma suunda, kuhu minna tahate. 
Kui soovite, et projekt saaks kindlasti toetust, siis peaks teie idee sobima noorte 
liikuvuse projektide prioriteetidega. Teisisõnu, kui soovite korraldada üritust, mis 
ei vasta programmi Erasmus+: Euroopa Noored abikõlblikkuskriteeriumitele, siis 
vajate lisaks teisi rahastamisallikaid.

Järgnevalt anname ülevaate noortevahetusprojektide kõige parematest 
eesmärkidest. Olge mureta, teie projekt ei pea neid kõiki kasutama!

Osalejate võõrkeeleoskuse 
parendamine

Välismaal veedetud 
õpiperioodidel omandatud 
oskuste parem tunnustamine 
(Noortepass)

Inimeste teadlikkuse ja 
mõistmise suurendamine, mis 
puutub teistesse kultuuridesse 
ja riikidesse

Milliseid oskusi noored projektis 
arendavad? Kas see aitab neil oma (äri)
ideid rakendada (luua ja korraldada 
projekte)? Kas see julgustab noori 
kasutama veebis abivahendeid, 
digividinaid jms?

Kuidas kaasatakse projekti vähemate 
võimalustega noored? Kuidas kaasatakse 
töötuid noori? Kas olete ise üks neist?

Milliseid pädevusi ja oskusi, mis on 
tööturul kõige hinnatumad ning mis 
aitavad tööd leida, teie projekt arendab? 

Teadmiste, oskuste ja hoiakute 
omandamine, et edendada 
isiklikku ning tööalast arengut 
Euroopa tööturul

Noorte liikuvuse projekti 
eesmärgid

Abiküsimused

Kas projekt julgustab noori õppima uusi 
keeli? Mis keelt kasutatakse peamise 
töökeelena? Mis keeli on osalejatel veel 
võimalik õppida ja kuidas?

Kas kasutate Noortepassi tunnistust või 
mõnda muud sertifikaati, et paremini 
aidata oma partneritel näha, mida nad 
saavutasid või õppisid? Kas osalejad 
saavad Noortepassi tunnistuse? Milliseid 
teisi vahendeid kasutate, et tunnustada 
oskusi, mille osalejad noortevahetuse 
käigus omandavad?

Kuidas julgustab projekt osalejaid 
proovima uusi või teistsuguseid 
käitumisharjumusi? Milliseid tegevusi 
kasutatakse, et aidata osalejatel õppida 
tundma teisi kultuure ja juurelda enda 
kultuuri üle? Kuidas tagate osalejate salliva 
käitumise, et murda teiste kultuuride ja 
rahvuste kohta leiduvad stereotüübid?

International Youth Exchange 
Guide [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/fSJe91

4

4

Rahvusvaheliste 
tutvusvõrgustike loomine

Kas projekti käigus võiks luua ja arendada 
uusi koostöötegevusi? Kas osalejatele 
tutvustatakse programmi Erasmus+: 
Euroopa Noored võimalusi?

Aktiivne osalus ühiskonnas 
ning Euroopa kodakondsuse ja 
identiteedi arendamine

Kas projekt aitab osalejatel õppida 
Euroopa Liidu kodakondsuse kohta? Kas 
osalejatel on projekti jooksul võimalik 
õppida, kuidas langetatakse Euroopa 
tasemel otsuseid? Kas Euroopa Liidus 
osalemise võimalusi tutvustatakse neile 
huvitavalt ja kas nad saavad sel teemal 
rohkem teada?

Miks on teie partnerlus teiste Euroopa 
riikidega nii oluline?
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Võib tunduda, et käsiraamat sisaldab ainult 
teoreetilisi teadmisi, aga oleme alles raamatu 
alguses. Tahame tutvustada programmi Erasmus+: 
Euroopa Noored peamiseid põhimõtteid.

Kui olete alles noortevahetusprojekti kavandamise 
etapis, siis soovitame panna pähe erilised 
kujutletavad prillid. Need prillid aitavad vaadelda 
projekti alati mitteformaalse õppe, kogemusõppe 
ja aktiivse osaluse vaatepunktidest. Peaksite 
tervet noortevahetusprojekti vaatama läbi nende 
prillide. Nii tagate, et projekt vastab programmi 
Erasmus+: Euroopa Noored eesmärkidele.

MITTEFORMAALNE ÕPE

kujundada inimest teadlikuks isiksuseks, kes on võimeline lahendama oma 
ja kogukonna probleeme vastutustundlikult ning loovalt. See aitab inimesel 
olla ühiskonna aktiivne liige ja omandada tähendusrikka elu elamiseks 
vajalikud oskused

arendada kriitilist mõtlemist arendada oskusi ning 
kasutada neid isiklikes, 
sotsiaalsetes ja 
ametialastes tegevustes

luua tingimused, kus inimesed saavad end 
avada, õppida tundma oma andeid ning 
avardada enda võimete piire

arendada inimese võimet siduda ideed teadmiste ja oskustega, et luua 
pidevalt muutuvas keskkonnas loovaid tulemusi

suurendada tervikliku õppe kättesaadavust võimalikult paljude inimeste 
jaoks, kasutades selleks metoodikat, võtteid ja vahendeid

julgustada avatust, initsiatiivi, teadlikkust 
ja iseseisvust

aidata inimesel mõista 
muutuvat keskkonda ja 
kujundada kindel hoiak

MITTEFORMAALNE ÕPE

Žilvinas Gailius, Artūras 
Malinauskas, Donatas 
Petkauskas, Laimonas 
Ragauskas. Handbook 
for people Working with 
Youth Groups. Non-formal 
Education Practice in 
Lithuania. Vilnius: Flexiprint, 
2013. ISBN 978-9955-
9781-1-4

Võtke paber ning 
kirjutage vastus 
küsimusele: 
kuidas kasutate 
mitteformaalset õpet ja 
selle põhimõtteid oma 
projektis?

5

Mitteformaalne õpe püüab

Mitteformaalse õppe eesmärk on

Teie enda ja teie partnerite õpiprotsess peaks põhinema kogemusõppel. 
Kogemusõpe on peamine meetod, mida noorsootöös ja ka noortevahetuses 

kasutatakse. Soovitame seda rakendada võimalikult paljudes tegevustes. 
Ärge kartke ebaõnnestumisi, olge valmis lahendusi leidma ja õppige oma 
vigadest. Omandatud teadmisi saate hiljem kasutada igapäevategevustes.

Kogemusõpe aitab teil ja teie partneritel kasutada noortevahetuse osalejate teadmisi, 
oskusi ning suhtumist oma keskkonna kontekstis.

Noortevahetuse ajal on osalejatel tavaliselt aktiivsed ülesanded ja programm, kus nad 
peavad koos töötama, kindlat moodi käituma ning kohustusi jagama. Need ülesanded 
aitavad teil näha ennast ja oma kolleege erinevates olukordades ning mitmest 
vaatepunktist. See protsess hõlmab tavaliselt palju tundeid ja kogemusi. Tahaksime 
teile tutvustada kogemusõppe mudelit.

Kasutage seda mudelit, kui kavandate oma projekti tegevusi. Ärge unustage käsitleda kõiki 
nelja osa.

„SEE VÕIMALDAB 
OSALEJATEL ENDA 
VÕIMALUSI NING KOOSTÖÖ 
JA OMAVAHELISTE 
SUHETE ISEÄRASUSI 
SELGELT MÕISTA“

Millal reflekteerite selle kogemuse üle ja 
millest räägite ühise refleksiooni ajal?

Milliseid isiklikke või rühma 
kohta kehtivaid järeldusi 
sellest teete?

Kus saate seda kogemust 
tulevikus rakendada?

Millise tegevuse või töötoa käigus saate oma 
kolleegidega uusi kogemusi?

5

Kogemusõpe

5

Mitteformaalne õpe on 
sihipärane õppetegevus, 
mis aitab inimesel kujuneda 
teadlikuks isiksuseks, 
kes on võimeline 
lahendama probleeme 
vastutustundlikult ja 
loovalt ning kes on oma 
kogukonnas aktiivne.
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Näide

Noortevahetuse üks tegevusi oli prügi töötlemine ja sellest kasulike asjade 
valmistamine. Osalejad korjasid noortevahetuse toimumiskoha läheduses prügi. 
Prügi töötlemise organisatsiooni spetsialisti abiga õppisid osalejad prügi töötlema 
ja tegid jäätmetest vajalikke esemeid. Valmistatud asjade hulgas olid

Tegevuse lõpus oli aeg refleksiooniks. Osalejad rääkisid sellest, kuidas tegevus 
õnnestus, ja tegid järeldusi selle kohta, mida nad õppisid:

Kui osalejad naasid oma kodumaale, siis nad muutsid oma elustiili ja õpetasid 
sõpradele, kuidas prügist kasulikke esemeid valmistada (rakendasid oma teadmisi).

kassimaja 
vanast 
arvutimonitorist

kell vanast 
mikroskeemist

plastpudelite 
korkidest 
kabendid

KAS MÕISTATE, KUIDAS KOGEMUSÕPE JA AKTIIVSE KOGEMUSE 
RING TÖÖTAB? TEHKE VÄIKE HARJUTUS.

Mõelge ühele tegevusele, mida plaanite 
oma noortevahetusprojektis kasutada. 
Mida osalejad sellest õpivad? Milliseid 
pädevusi, oskusi, teadmisi ja hoiakuid 
nad omandavad? Pange vastused kirja.

Kas oskasite vastata? 
Suurepärane! Nüüd 
olete valmis kavanda-
ma oma noortevahe-
tusprojekti aktiivseid 
kogemusi.

Kus saavad osalejad neid kasutada?

Lisateavet 
mitteformaalse õppe 
olemuse ja aktiivse 
osaluse kohta leiate 
veebilehelt  
http://mitteformaalne.
ee/.

Ka kõige parema tahtmise juures ei saa inimesele midagi selgeks teha, kui ta seda 
õppida ei taha. Selleks, et projekt saavutaks parimad tulemused ja kõik noored 
osaleksid noortevahetuse tegevustes aktiivselt, tuleb mõelda järgmistele aspektidele:

Tegevustes peab leiduma proovilepaneku 
element, sest muidu võib projekt hiljem tunduda 
tähtsusetuna. Näiteks otsustate koguda prügi 
noortevahetuse toimumiskoha ümber kilomeetri 
raadiuses. Kui võtta 50-meetrine raadius, siis on 
ala liiga väike ja seal ei pruugi piisavalt prügi olla. 
10-kilomeetrine ala on aga liiga suur proovikivi: 
ka kogu noortevahetuseks määratud aja jooksul ei 
jõua sellelt prügi kokku korjata.

Aktiivne osalus

kui valite meetodeid või 
konkreetseid tegevusi, siis 
on oluline silmas pidada, et 
proovilepanek ei oleks liiga 
keeruline

VÕIMEKUS

Marc Jans, Kurt de Becker. 
Youth (-work) and Social 
Participation. Elements for 
a Practical Theory. Flemish 
Youth Council – JeP!

Eduka osalemise mudel

6

4

Proovilepanek peaks tekitama võistlusliku tunde 
ja soovi muutuda. See peaks osalistele õpetama, 
et nende otsused võivad olla tähendusrikkad, 
näiteks kogudes prügi ja valmistades sellest 
kasulikke esemeid.

Koos kolleegidega peaksite uskuma, et tegemist 
on saavutatava eesmärgiga, mis julgustab teid 
oma ideid ellu viima.

konkreetne teema või 
valdkond, mis tekitab 
noortes huvi ja soovi 
osaleda samateemalises 
uues projektis

PROOVILEPANEK

oskused, mida nad õppisid, nt prügi töötlemine kasulike esemete valmistamiseks

hoiakud, mis neil kujunesid, nt püüavad osalejad edaspidi prügi rohkem 
taaskasutada, kuna sel viisil saab anda äravisatud asjadele uue elu

teadmised, mille nad omandasid, nt keskkonnas olev prügihulk

International Youth Exchange 
Guide [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/fSJe91

4
6

4
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Rühmajuhid peaksid vastutama selle eest, et 
esimesed seosed tekiksid rahvusrühmade sees, 
ja hiljem, kui vahetus algab, ühendama kõik 
noortevahetuse osalejad. Selleks võib kasutada:

Tavaliselt on rühmajuhil rohkem kogemusi, tutvusi ja teadmisi. Rühmajuhi ülesanne 
noortevahetuse käigus on tunda osalejaid, teada nende ootusi ja vajadusi ning nende 
organisatsioonide üksikasju, et luua rühmade ja organisatsioonide vahel kontakte. 
Rühmajuht peab

noored peavad nägema, 
kuidas nende huvid või 
hobid on seotud rühmade, 
organisatsioonide või 
liikumistega, mis võivad 
aidata neil oma huvidega 
tegeleda

Noorsootöötaja roll on aidata noortel märgata ja mõista seoseid 
rühmaliikmete või sarnaste eesmärkidega organisatsioonide vahel “ „

SEOSED

4

valima meetodid ja tegevused

usaldusmänge

looma võimalusi, et osalejad saaksid oma oskusi täiendada

nimemänge

leidma rühma jaoks ühise proovilepaneku võimaluse ja tekitama huvi selle vastu

ühistunde toetamise mänge jt

võimaldama osalejate aktiivset osalemist

looma õhkkonna, kus osalejad tahavad tugevdada omavahelisi suhteid ja ka 
oma suhteid kogukonna või organisatsioonidega

Kas olete juba jõudnud mõelda aktiivsele osalusele oma noortevahetusprojektis? 
Püüdke meenutada või mõelda, kuidas aktiivne osalus ja kogemusõpe teie 
projekti sobivad. Kuidas teie projekt neid aspekte puudutab?

MIDA PAREMAID AKTIIVSE 
OSALUSE TINGIMUSI TE 
NOORTEVAHETUSE KÄIGUS 
PAKUTE, SEDA HÕLPSAMINI 
SAAVUTAVAD NOORED PROJEKTI 
EESMÄRGID

International Youth Exchange 
Guide [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/fSJe91

4
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PROJEKTI ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID

1.

2.

3.

4.

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

Noortevahetusprojekt peab vastama teatud kriteeriumitele, et saada programmi 
Erasmus+ toetust. Peale selle käsiraamatu on kõige olulisem teabeallikas projektide 
ametlike nõuete puhul alati Erasmus+ programmijuhend. Laadige see alla, et saaksite 
seda alati kasutada.

Euroopa Komisjoni veebisaidilt leiate ülimusliku ingliskeelse versiooni, programmi 
Erasmus+ arendava riikliku agentuuri veebisaidilt leiate eestikeelse versiooni.

KONTROLLIME, KAS LEIATE VASTUSED JÄRGMISTELE 
KÜSIMUSTELE.  KASUTAGE VASTUSTE OTSIMISEKS 
PROGRAMMIJUHENDIT.

Kas mitteametlikul noorterühmal (ei ole registreeritud MTÜ) on õigus 
taotleda noortevahetusprojekti rahastamist?

Kas noortevahetus võib alata 5. märtsil ja lõppeda 29. märtsil?

Kas projekt võib alata 1. juunil ja lõppeda kaks aastat hiljem?

Kas noortevahetuses võivad osaleda partnerorganisatsioonid Prantsusmaalt, 
Šveitsist ja Hispaaniast?

Jah

Jah 

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Tunnikontroll!

Sėkmės!

Küsimused on koostatud 
2017. aasta Erasmus+ 
programmijuhendi alusel 
[interaktiivne]. 
Veebis: 
http://erasmuspluss.ee/
noored/

Küsimused on koostatud 
2017. aasta Erasmus+ 
programmijuhendi alusel 
[interaktiivne]. 
Veebis: 
http://erasmuspluss.ee/
noored/

8

7

7

8

5.

6.

7.

A
B
C
D

Mitu osalejat peab vähemalt igast riigist osalema, kui partnerlus koosneb neljast 
riigist (sh teie oma)? Mitu rühmajuhti?

Kas eelkohtumine (AVP) võib toimuda ühel päeval?

Teises riigis toimuva noortevahetuse ja teie organisatsiooni vaheline kaugus on 
529 kilomeetrit. Kui suur on taotletav reisitoetus?

vähemalt 3 osalejat ja 3 rühmajuhti igast riigist

vähemalt 4 osalejat ja vähemalt 1 rühmajuht igast riigist

vähemalt 7 osalejat ja vähemalt 2 rühmajuhti igast riigist

osalejate arv ei ole määratud. Partnerid võivad kaasata nii palju osale-
jaid, kui soovivad

Küsimused on koostatud 
2017. aasta Erasmus+ 
programmijuhendi alusel 
[interaktiivne]. 
Veebis: 
http://erasmuspluss.ee/

9

9

8. Kui noortevahetus toimub Küprosel, siis kui suurt korraldustoetust saaksite teie 
kui korraldaja (eurot päevas isiku kohta)?

Küsimused on koostatud 
Erasmus+ 2017. aasta 
programmijuhendi alusel.
[interaktiivne]. 
Veebis: 
http://erasmuspluss.ee/

10

10

A

A

B

B

C

C

D

D

275 eurot

34 eurot

400 eurot

33 eurot

170 eurot

40 eurot

20 eurot

32 eurot
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Nüüd heidame pilgu õigetele vastustele

Teisingi atsakymai yra šie:

Programmijuhendi järgi võivad noortevahetuses osaleda:

Juhendis on kirjas, et projekti maksimaalne pikkus on 24 kuud 
(kaks aastat). Et projekt algaks 1. juunil, peate taotluse esitama 1. 
oktoobriks. Projekti abikõlblikkuse alguskuupäev sõltub taotluse 
esitamise tähtajast.

Siiski pidage silmas, et osalemine ei 
ole sama mis kandideerimine. Juhendi 
kohaselt võib kandideerida iga osalev 
organisatsioon või rühm, mis on asutatud 
programmiriigis. See organisatsioon 
kandideerib kõigi projektis osalevate 
organisatsioonide nimel.

1.

2.

A

A

Jah

Jah
Vastus põhineb 2017. 
aasta Erasmus+ 
programmijuhendil. 
Enne taotlusavalduse 
täitmist palun kontrollige 
tingimusi kõige uuemast 
programmijuhendi 
väljaandest

11
11

mittetulundusühing, ühendus, vabaühendus

sotsiaalne ettevõte

kohaliku tasandi avalik-õiguslik asutus

Euroopa noorte vabaühendus

rühm noori, kes tegeleb noorsootööga, ent mitte tingimata 
mõnes noorteorganisatsioonis (st mitteametlik noorterühm)

A

C

BD

Juhendi järgi võib vahetus kesta 5–21 päeva, arvestamata 
reisimiseks kuluvaid päevi. Küsimuses kirjeldatud olukorras oleks 
vahetuse pikkus 24 päeva.

Programmijuhendis on kirjas, et eelkohtumine võib kesta kuni kaks 
päeva (reisimispäevadeta). Seega võib korraldada ka ühepäevase 
kohtumise.

Osalejaid peab olema minimaalselt 16 ja 
maksimaalselt 60 (ilma rühmajuhtideta). 
Igal rahvusrühmal peab olema vähemalt 
üks rühmajuht. Rühmajuht on täiskasvanud 
inimene, kes saadab noortevahetuses 
osalevaid noori, et tagada nende tõhus 
õpiprotsess, kaitse ja ohutus.

Projektipartnerluses võivad osaleda organisatsioonid, mis on 
asutatud programmiriigis või Euroopa Liidu naabriks olevas 
partnerriigis. Programmijuhendist leiate nimekirja riikidest, kes 
võivad Erasmus+ programmis osaleda.

4.

6.

5.

3.

B

A

B

A

Ei

Jah

vähemalt 4 osalejat ja vähemalt 1 rühmajuht igast riigist

Jah

4 partneri korral peab 
minimaalse 16 osaleja 
kokkusaamiseks tulema 
igast riigist 4 osalejat. Kui 
osalevaid riike on rohkem, 
siis võib rahvusrühmades 
olla vähem osalejaid ja 
vastupidi

Vastus põhineb 2017. 
aasta Erasmus+ 

programmijuhendil. 
Enne taotlusavalduse 

täitmist palun kontrollige 
tingimusi kõige uuemast 

programmijuhendi 
väljaandest

12

12

A

C

BD

Kui on tegemist mitteametliku 
noorterühmaga, siis üks 
liikmetest asub esindaja 
rolli ja vastutab terve rühma 
eest. Pidage silmas, et isegi 
mitteametliku noorterühma 
puhul läheb taotluse 
esitamiseks vaja registreeritud 
organisatsiooni (ametlikku 
asutust), mis oleks teie 
vastuvõttev organisatsioon.
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Juhendi kohaselt peate mõõtma noortevahetuse toimumiskoha (nt 
Vilnius, Leedu) ja oma organisatsiooni (nt Tallinn, Eesti) vahelise 
kauguse, kasutades Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_
en#tab-1-4). See vahemaa on 528,88 km ja jääb vahemikku 500–
1999 km, mille korral antakse toetust 275 eurot osaleja kohta. 
Taotlusavaldusel peate selle summa ära märkima.

7. C 275 eurot
13

Vastus põhineb 2017. 
aasta Erasmus+ 
programmijuhendil. 
Enne taotlusavalduse 
täitmist palun kontrollige 
tingimusi kõige uuemast 
programmijuhendi 
väljaandest

13

Peatüki „Millised on rahastamiseeskirjad?“ osa A5.1 näitab, et 
Küprosel toimuva noortevahetuse korraldustoetus on 32 eurot. 
Toetust võib kulutada majutuse, toitlustuse ja teiste otseselt 
noortevahetusega seotud korralduskulude (nt varustus, materjalid) 
katmiseks.

Kas vastasite kõigile küsimustele õigesti? Nüüd teate, kust leida 
õiged vastused. Kui teil peaks projekti kavandamisel kahtlusi 
tekkima, siis vaadake alati programmijuhendist järele.

8. D 32 eurot
14

Vastus põhineb 2017. 
aasta Erasmus+ 
programmijuhendil. 
Enne taotlusavalduse 
täitmist palun kontrollige 
tingimusi kõige uuemast 
programmijuhendi 
väljaandest

14

Kui selgitate taotlusvormis oma noortevahetusprojekti ideed, võib tekkida 
palju küsimusi. See on väga tavaline. Abi saamiseks pöörduge allpool mainitud 
suurepäraste inimeste poole.

Uurige järele, ega te ei tunne mõnda noorsootöötajat või muud inimest, kellel on 
projektijuhtimise kogemusi ja kellel on teie kogukonna noortega väga head suhted.

Kui tunnete kedagi, kes on varem tegelenud programmi Erasmus+ projektidega, siis 
küsige neilt nõu. Noorsootöötajatel on alati hea meel jagada oma teadmisi ja vajalikke 
selgitusi. Kui peaks juhtuma, et nad ei saa teid aidata, siis võivad anda juhiseid, kust 
oma küsimustele vastuseid leida.

Eestis on programmil Erasmus+: Euroopa Noored kohalik võrgustik, mis koosneb 
nõustajatest, koolitajatest ja levitajatest. Need inimesed on noorsootöötajad, 
organisatsioonide juhid ja teised, kes vabatahtlikult aitavad noorterühmadel 
Erasmus+ projektideks valmistuda ning neid ka ellu viia.

Neilt saab abi, kui

NOORSOOTÖÖTAJAD

KOHALIKUD NÕUSTAJAD, KOOLITAJAD, LEVITAJAD

on raske siduda oma ideed programmi Erasmus+ eesmärkidega

te ei tea, kust ja kuidas projektiga pihta hakata

tahate oma idee ellu viia koos noortega välisriikidest, aga teil pole piisavalt 
kogemusi võrdväärse partnerluse ega kultuuridevahelise õppega

planeerite tegevusi oma kodulinnas, aga olete huvitatud, kuidas projekt paistab 
rahvusvahelisest vaatepunktist; miks peaksid need tegevused pakkuma huvi 
teie partneritele teistest Euroopa riikidest; kuidas need tegevused lahendaksid 
sarnaseid probleeme ja mida võiks kohandada kohalike oludega jne

Kust leida abi?A

C

BD
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nõustab noori, kuidas leida vahendeid, teavet, võimalikke programmi 
toetusesaajaid ja noorsootöötajaid. Riiklikul agentuuril on ka teavet 
noortevahetuste, kultuuridevahelise koostöö, taotlusvormi täitmise ja projekti 
korraldamise kohta

aitab noorterühmadel leida välispartnereid ning annab teavet üksikisikutest 
noortele ja organisatsioonidele Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta

RIIKLIK AGENTUUR:

omab teavet selle kohta, millised võimalused peituvad programmis Erasmus+: 
Euroopa Noored; mida pakuvad noorsootöötaja liikuvus, struktureeritud dialoog, 
innovatsioonikoostöö ja heade tavade vahetamine

nõustab projektijuhte, kui neil peaks tekkima raskusi projekti elluviimisel, ja 
aitab neil probleemidele lahendusi leida

Lugege lähemalt 
www.noored.ee 
või 
http://erasmuspluss.ee/ 
(jaotis „Youth“).

PARTNERLUS
Kui olete otsustanud korraldada rahvusvahelist noortevahetusprojekti, siis ei ole te 
enam üksi. Vähemalt ei peaks te enam üksi korraldusega tegelema. Nüüdsest peate 
tegelema projekti korraldamise järgmise sammuga – partnerlussuhete loomine ja 
nende säilitamine.

Projektiga võib olla seotud mitut tüüpi partnereid:

Partnerlus  on suhe, kus

Toliau daugiausia dėmesio skirsime partnerystei su tiesioginiais projekto dalyviais.

kõik partnerid osalevad 
otsuste tegemisel

omavahel jagatakse 
teavet

strateegia 
määratlemisele või 
otsuste tegemisele, mis 
võib partnerit mõjutada, 
eelneb arutelu ja 
saavutatakse üksmeel

partneritel on vabadus 
väljendada oma soove 
vastastikuse usalduse 
alusel

üheskoos hinnatakse 
järjepidevalt projekti 
tegevusi ja suhteid

koos tehakse kõiki 
tegevusi

vastastikku peetakse lugu 
üksteise kultuuridest, 
uskumustest ja 
väärtustest

ORGANISATSIOONID / 
MITTEAMETLIKUD RÜHMAD 
TEISTEST RIIKIDEST, KES ON 
PROJEKTI OTSESED PARTNERID

HUVIRÜHMAD, NAGU 
KOHALIK MEEDIA, KOOLID, 
NOORTEKLUBID, VALLAD, 
KORRAKAITSE JT

The WAGGGS Triennial 
Theme. Creating Peace 
Worldwide. Moodul 9 
„Partnerlus“.

15

15
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OSALEGE EUROOPA 
PARTNERLUSTEGEVUSTES. ROHKEM 
TEAVET SELLE KOHTA LEIATE OMA 
RIIKLIKU AGENTUURI VEEBISAIDILT 
VÕI HAKATES TEABEKESKUSE 
SALTO YOUTH   UUDISKIRJA 
TELLIJAKS

Tihtilugu on teooria lihtsam kui praktika. Keskendume teie projekti põhipartneritele – 
teistele organisatsioonidele ja nende liikmetele. Teil on koos käia pikk tee – alustades 
taotluse ettevalmistamisest lõpparuande esitamiseni.

Soovite leida uusi kontakte, hakata partneriks või leida seni puuduv välispartner?

Hakake partnereid otsima varakult enne taotluse esitamiskuupäeva. Tihti juhtub, et 
teete paljudele partnerluse ettepanekuid, aga mitte kõik organisatsioonid ei nõustu 
teiega koos töötama või teie projektiga liituma. Rahvusvahelise partnerluse loomine 
on protsess, mis vajab kannatust ja aega!

OTLAS   on partnerite otsimise tööriist, mis lubab teil

kasutada tõhusaid 
otsingufiltreid, et leida 
andmebaasi 6700 
organisatsiooni ja 
mitteametliku rühma 
hulgast omale ideaalne 
partner

registreerida oma 
organisatsioon või 
mitteametlik rühm, 
et väljendada huvi 
rahvusvahelise koostöö 
vastu

aidata Euroopas miljonitel 
noorsootöötajatel 
avastada teie projekt ja 
anda neile võimalus teha 
teiega koostööd

OTLAS – partnerotsingu andmebaas

EUROOPAS ON TUHANDEID NOORSOOTÖÖ VALDKONNAS 
TEGUTSEVAID ORGANISATSIOONE. KUIDAS NEID LEIDA?

KASUTAGE JULGELT OMA 
KONTAKTE VARASEMATEST 
ÜRITUSTEST. KAS OLETE OSA 
VÕTNUD RAHVUSVAHELISEST 
KONVERENTSIST, SEMINARIST VÕI 
NOORTEVAHETUSEST JA KOHTUNUD 
SEAL USALDUSVÄÄRSETE 
INIMESTEGA?

LIITUGE SOTSIAALMEEDIAS 
ERASMUS+ 
PARTNERLUSRÜHMADEGA, NT 
FACEBOOKIS

KASUTAGE VEEBIPÕHIST 
ANDMEBAASI OTLAS

VÕTKE ÜHENDUST 
NOORSOOTÖÖTAJATEGA, KELLEL 
VÕIB OLLA KASULIKKE KONTAKTE

Kes on teie partner?

Kas olete kindel, et teie valitud partner on organisatsioon, millega soovite lähestikku 
töötada?

riiklik/rahvusvaheline 
organisatsioon

Tegevusulatus – millega nad praegu tegelevad?

Koosseis: kas neil on inimesi, kes saavad noori 
toetada ja noortevahetuseks ette valmistada? 
Kas neil on inimene, kes hakkab rühmajuhiks?

noorte mittetulundusühing

Kes on partneri sihtrühm? Kas noored? Kas sama noorterühm, kellele on 
suunatud teie projekt?

Vabatahtlikud

Rahastusallikadpoliitilise suunaga/ajendiga 
või sõltumatu

Kohalikud kogemused – kas nad suudavad kutsuda noori osalema? Kas neil on 
võimalik korraldada kohalikke üritusi, järeltegevusi?

Piirkondlik ja rahvusvaheline kogemus – kas nad on varem korraldanud 
rahvusvahelisi üritusi? Kuidas nad mõistavad noortevahetusprojekti ja noorte 
osalemist?

Mis on nende õnnestumised ja läbikukkumised?

Lõpetatud projektide ulatus

Kui suhtlete potentsiaalsete partneritega veebis või näost näkku, siis enne 
partnerluslepingu allkirjastamist peaksite kaaluma mõnda küsimust:

Kes on teie tulevane 
partner?

Millega partner tegeleb?

Kui suur on tulevane partner?

TEABEKESKUS SALTO-YOUTH 
[interaktiivne]. 
Veebis: 
http://www.salto-youth.net

 How to Make a Partnership 
[interaktiivne]. SALTO Euro-
Med Training Box. 
Veebis: 
https://goo.gl/VAHTCA

 Mõni näide: 
„Youth in Action“; „Salto 
Youth Recourse Centers“; 
„Exchanges Network“

 Andmebaas OTLAS 
[interaktiivne].
 Veebis: 
https://www.salto-youth.net/
tools/otlas-partner-finding/.

16
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17

18

17

18

Kuidas on projekti teema seotud selle partnerlusega?

Kas projekt sobib partneriga või on see mingi kindla probleemi lahendus? Kas 
partner on huvitatud samade eesmärkide saavutamisest, samade teemade 
uurimisest, sama sihtrühmaga koos töötamisest? Kas partner otsib sama tüüpi 
partnereid?

Kuidas sobitub teie projekt nende tegevusse?

16
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Kui leiate ühiseid huvisid, mis on teie projekti jaoks olulised (nt sarnane tööviis, ühine 
sihtrühm, kogemus ühises valdkonnas), siis hakake partneriteks!

Noortevahetusprojektis võib koordineeriva (vastuvõtva) organisatsiooni kohustuseks olla

suhtlus teenusepakkujatega (majutus, 
transport, toitlustus, materjalide kokkupanek, 
projekti nähtavus ja levitamine)

projekti lisarahastusallikate leidmine

projekti mõju hindamine 
ja mõõtmine, mil määral 
saavutati seatud eesmärgid

suhtlus kohalike meediapartneritega / 
kogukonnaga

suhtlus kohalike 
partneritega, et projekti 
tulemusi levitada ja 
rakendada

kohalikes kogukondades 
levitamistegevuste kohta 
teabe ja andmete kogumine

teabe edastamine projekti võimalike muutuste 
kohta kohalikele partneritele ja kogukonnale

programmi tegevuste 
sujuv elluviimine koos 
rühmajuhtidega

levitamismaterjalide saatmine levitajatest 
partneritele ja tagamine, et osalejad on 
kaasatud levitamistegevustesse

osavõtjate tagamine

Mis on partnerorganisatsiooni kohustused?

Need nimekirjad ei ole loomulikult ammendavad. Iga organisatsiooni kohustused 
tuleks veebiaruteludel või eelkohtumistel kokku leppida, et kõik partnerid teaksid 
täpselt oma ülesandeid.

vastuvõtva organisatsiooniga suhtlemine ning 
partnerite teavitamine nende rühma arengust 
ja muutustest

tehniliste kokkulepete 
tagamine (reisidokumendid, 
kaasrahastus jms)

projekti nähtavuse ja 
levitamistegevuste 
rakendamine

hindamisprotsessis 
osalemine

otsustusprotsessis võrdväärne osalemine

osalejate ettevalmistamine

tegevusprogrammi panustamine ja 
noortevahetuse kestel tegevuste elluviimine

lõpparuande koostamises osalemine

Partnerite kohustused
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Kohustused peaks kõigis kolmes 
partnerluse etapis (kavandamine, 
noortevahetus, järeltegevused) 
partnerite vahel võrdselt ära jagama. 
Noortevahetuse ajal on seda lihtne 
korraldada, kuid projekti ettevalmistuse 
ja järeltegevuste eest vastutab pahatihti 
ainult üks organisatsioon. Noortevahetuse 
vastuvõttev organisatsioon peaks arutama 
seda partnerorganisatsioonidega 
võimalikult vara
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Kas kõik on üle vaadatud?

Kui teil on sobivad partnerid leitud, siis liigume edasi.

Esimesel kohtumisel võib selguda, et organisatsioon, millega soovisite 
koostööd teha, ei ole siiski hea valik. Ärge muretsege! Parem on kohe alguses 
projektipartneritega aus olla ja neile teatada oma koostöö lõpetamise otsusest.

Soovitame teil oma otsust korralikult põhjendada! Olge lugupidav ja asjalik! Võite 
põhjendada oma otsust sellega, et teil on erinevad sihtrühmad, temaatilised 
huvid, projekti ootused vms.

Esimene kontakt partneriga võib toimuda meilitsi, Skype’i teel või isegi silmast 
silma. Siin on nimekiri soovituslikest teemadest, mida esimesel kohtumisel 
arutada.

Tehke selgeks ühised eesmärgid – kas olete partneriga ühel meelel?

Vahetuse teema/projekt – kas kõigil partneritel on selge, mis on projekti teema või millises 
konkreetses projektis koostööd teete?

Milline aastaaeg on noortevahetuse jaoks kõige parem? Peate kuupäevades kokku leppima.

Mitu osalejat ja rühmajuhti on projekti kaasatud? Mis on noorte vanus ja rühmade sooline 
suhtarv? Peaksite püüdlema võrdse esindatuse poole.

Išsiaiškinkite visų partnerių lūkesčius ir motyvaciją dalyvauti projekte.

Selgitage välja iga partnerorganisatsiooni ootused ja motivatsioon, miks nad on huvitatud 
projektis osalemisest.

Leppige kokku suhtluskanalites: milline on kõige tõhusam viis üksteisega suhelda? Head 
variandid on näiteks Facebooki grupp, Dropboxi kaust, e-post jt.

Pange paika järgmised sammud ja kohustused. Võimalik, et peate veel tausta uurima, kohtumisi 
korraldama jne.

Esimese kohtumise kontroll-loend

Nõuanded ja vihjed partnerluse kohta

Siin on mõned nõuanded ja vihjed selleks, et saavutada kvaliteetne partnerlussuhe. 
Need pärinevad noortelt inimestelt, kes on noortevahetusprojekti juba ellu viinud!

Tehke koostööd sama rühma 
liikmetega, aga ka teiste 
partneritega demokraatliku 
osaluse meetodil

Organisatsioonide, noorte ja huvirühmade 
partnerlus on edukas vaid siis, kui nad 
täidavad oma kohustusi innukalt ning 
tahavad anda oma panuse projekti igas 
etapis

Eelkohtumise korraldamine on alati 
soovitatav. Tõhus eelkohtumine on selline, 
kus kõik partnerid jagavad kohustusi, 
noored on kaasatud ja saavad otsuste 
tegemises osaleda ning kõik peavad 
eelkohtumise kokkulepetest kinni

Olge sõnaselge ja rääkige oma 
partneritega kõigest: eesmärkidest, 
tulemustest ja eelkõige iga riigi 
kohalikest oludest, mis võivad mõjutada 
koostööviisi (praktilised aspektid, 
töökeel, taotlusprotsess jms)

Pange paika kindlad rollid nii 
ettevalmistusetapis kui ka 
projekti kestel ja lõpus, et igal 
sammul oleks kindel vastutaja

Töötage paralleelselt, kasutage 
palju suhtluskanaleid ja 
selgitage suhtlusreegleid. Seatud 
tähtaegadest peavad kõik kinni 
pidama

Kaasake tegevusse ka 
huvirühmad, inimesed ja 
organisatsioonid, kes projektist 
kasu saaksid. See tugevdab 
partnerlust ja suurendab 
partnerite enesekindlust

Et tunda end projektijuhina kindlamalt, 
kaasake osalejaid, kes ei ole otseselt 
tegevusprogrammiga seotud (kõik 
vanemad, kohalikud asutused), või 
korraldage kõikide osalejate jaoks 
tutvumispidu

Projektis osalevaid noori ei 
tohiks paisata aktiivsesse 
protsessi, vaid nad peaksid 
saama ülesandeid järk-
järgult, suurendades niiviisi 
nende osalust noortevahetuse 
korraldamises

 International Youth Exchange 
Guide [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/fSJe91

Whassup with you (th 
exchanges)? [interaktyvus]. 
Braga, 2013. 
Prieiga per internetą: 
https://goo.gl/DE0FIA
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Korraldage rahaasjad, nagu 
eelarve koostamine, üheskoos 
või vähemalt veenduge, et kõik on 
sellega võrdselt kursis
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Üldiselt veenduge, et partnerlus on

partnerid on nõus kohustusi jagama ja soovivad, et projekt õnnestuks

Rääkige oma partneritega korraldusest ja aspektidest, millega te rahul ei ole, kui tunnete, 
et projekt ei edene kõigis kolmes valdkonnas. Võite ka projektiväliselt nõu ja abi otsida – 
riikliku agentuuri projektikoordinaatorilt, nõustajalt või noorsootöötajalt.

partnerid on kaasatud otsuste tegemisse. Nad on avameelsed, nende tegevus, 
õnnestumised ja ebaõnnestumised on läbipaistvad ning nad täidavad oma kohustusi

kõik nõustuvad kindlate eesmärkidega ja viisidega, kuidas neid saavutada, ning kõik 
partnerid pingutavad selle nimel, et tagada projekti kvaliteet

VÕRDNE

ÕIGLANE

TÕHUS

PÄRAST PARTNERLUSSUHTE 
LOOMIST PEATE PINGUTAMA, 
ET SEDA KA SÄILITADA

Korraldage veebis 
kohtumisi, et teavet 
jagada

Veenduge, et rühmajuhid tun-
nevad üksteist. Nad peaksid 
omavahel teavet vahetama 
selle kohta, kuidas nad on 
noortevahetuse rühmaga 
seotud; kui kaua nad on 
noorsootööga tegelenud; kas 
nad töötavad täiskohaga või 
on vabatahtlikud; mitu aastat 
nad on selles valdkonnas 
tegutsenud jms. Kindlasti 
peaks üksteisega jagama 
seda, missuguse väljaõppe 
on keegi noorsootöötajana 
saanud. Pidage meeles 
jagada teiste rühmajuhtide-
ga teavet oma meetodite ja 
võtete kohta, mida noorsoo-
töös kasutate ning mis teie 
meelest on tõhusad.

Kui tekib mõni 
arusaamatus või 
probleem, siis kindlasti 
peaksid kõik partnerid 
seda arutama ja koos 
lahendust otsima

Hoidke partneritega 
ühendust ka pärast 
projekti – iial ei või 
teada, millal tekib uus 
projektiidee

Projektil võiks olla 
mitteametliku suhtluse 
jaoks oma veebiruum, nt 
Facebooki grupp piltide 
jagamiseks

Korraldage mitteametlikke 
üritusi, et üksteist 
paremini tundma õppida: 
vahetage kirju või fotosid, 
koostage väljalõigete 
albumeid ja uudiskirju 
ning tehke tervet rühma 
tutvustav video. Osalejad 
võivad ka paaris töötada 
ja võib kasutada nn 
sõbrasüsteemi

 International Youth Exchange 
Guide [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/fSJe91
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Teil võib keerelda projekti kirjeldamiseks peas tuhandeid sõnu ja mõtteid. Et saada 
oma projektile toetust, peate need kõik üles märkima ja ametliku taotlusvormi täitma.

Võite algul mõelda, et miks peate kõiki plaanitud samme kirjeldama, sest teile on 
need sammud ilmselged. Tuleb aga mõelda nende inimeste peale, kes teie projekti 
hindavad ja otsustavad, kas see on toetust väärt. Ka nemad peavad saama selgelt 
aru, kuidas plaanite oma noortevahetuse ellu viia.

Seetõttu peate kõike selgitama, kui vastate taotlusvormi küsimustele. Küsimustele 
vastamine struktureerib teie tegevuse ning selgitab seda teie enda, partnerite ja ka 
huvirühmade jaoks.

Varuge taotluse esitamiseks aega ja pühenduge vormi täitmisele. 
Eriti siis, kui täidate sellist vormi esimest korda

Valige keel, milles soovite taotlusvormi täita. Kuigi teil võib olla 
lihtsam täita vorm oma emakeeles, võib inglise keel olla parem 
valik, kui tahate kaasata välispartnereid

Taotluse hindajal ei ole vaja lugeda ilmselgeid fakte või teie 
mõtteid ridade vahelt. Olge sõnaselge ja konkreetne, aga samas 
selgitage piisavalt, et oma mõtteid edasi anda

SELLES PEATÜKIS ANNAME TEILE NÕUANDEID IDEEDE 
KIRJELDAMISE KOHTA

ENNE TAOTLUSE ESITAMIST

Üldised nõuanded taotlejale

Taotlusvormi täites pidage meeles, et inimesed, kes seda loevad, 
ei ole teiega varem suhelnud ega teie ideest midagi kuulnud. 
Veenduge, et pärast vormi läbilugemist nad tõesti mõistavad, 
milles projekt seisneb

Veenduge, et mõistate kõiki küsimusi. Kui ei, siis otsige 
abi partneritelt, riiklikult agentuurilt, noorsootöötajatelt, 
nõustajatelt jt

Enne kui hakkate partnerite osa täitma, uurige juba varakult, 
milliseid andmeid teil vaja läheb. Taotlusvormi jaoks peate teadma 
järgmist: nende kogemus; lühiiseloomustus; õiguslik esindaja; 
kuidas nad tagavad projekti nähtavuse. Kõike seda tuleks juba 
varakult teada.

Veenduge, et teie partneri kinnituskiri ehk mandaat on allkirjastatud, 
ja laske endale sellest skannitud koopia saata. Mandaat on ametlik 
kinnitus, et organisatsioon on projektipartner. Kinnituskirja peavad 
olema allkirjastanud koordineeriv ja partnerorganisatsioon. 
Kinnituskirjad peavad olema kõigi projektipartnerite kohta. Need 
on taotlusvormi kohustuslik lisa. Pärast koopiate saamist paluge 
partneritel saata posti teel originaalid nii kiiresti kui võimalik. 
Juhul kui teie projekt saab toetust, võib riiklik agentuur nõuda teilt 
kinnituskirjade originaale

Veenduge, et teate taotluse esitamise kuupäeva ja kellaaega, ning 
valmistage kõik vajalikud lisad ette

Kaasake partnerid taotluse esitamisse. Näiteks võib igaüks täita 
kindla osa. Veebis leiduvad redigeerimise abivahendid on väga 
kasulikud. Kasutage Facebooki grupi dokumente, Google Drive’i, 
Dropboxi jt

Järgige toetuse määramise kriteeriumeid, millega kontrollitakse 
projektiettepaneku kvaliteeti. Veenduge, et kirjeldate kõiki neid 
aspekte (vt programmijuhendist lähemalt). Teie eesmärk on 
koguda täidetud kriteeriumite eest võimalikult palju punkte 100st

Mõelge, mis võiks teid ja teie meeskonda motiveerida, et taotlus 
saaks õigeks ajaks valmis. Proovige selle täitmisest rõõmu tunda!
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TAOTLUSVORMI TÄITMINE
Kõigepealt laadige taotlusvorm riikliku agentuuri veebisaidilt alla. Nüüd vaatame 
taotlusvormi samm-sammult koos läbi. Taotlusvorm koosneb järgmistest 
põhiosadest.

küsitakse andmeid teie projekti tüübi ning taotlust menetleva 
riikliku agentuuri kohta, kes ettepanekut hindab ja selle välja valib

Veenduge, et teie vorm on ettenähtud võtmetegevuse KA1 (noorte ja 
noorsootöötajate õpiränne) jaoks ning vorm vastab teie kavandatud projekti 
taotlustähtajale (1, 2 või 3)

Tuleb eristada projekti kestust ja põhitegevuse kestust. Projekt võib kesta 
3–24 kuud, mis hõlmab ettevalmistust, noortevahetust ja projekti tulemuste 
levitamistegevusi. Noortevahetuse kestus on põhitegevuste kestus (5–21 päeva). 
Need kuupäevad peate nimetama taotlusele lisatavas tegevusprogrammis

TAOTLUSE 
ÜLDANDMED

siin peate esitama andmed taotleva ja partnerorganisatsiooni 
kohta

OSALEV(AD) 
ORGANISATSIOON(ID)

Alustuseks sisestage organisatsiooni PIC-kood, misjärel täituvad mõned väljad 
automaatselt. Mis on PIC-kood? Enne kui saate taotleda programmi Erasmus+ 
toetust, peab teie organisatsioon saama omale osalejanumbri PIC (Personal 
Identification Code). Üksikasjaliku selgituse selle protsessi kohta leiate 
programmijuhendist. Kuna vajate PIC-koodi (sh partnerite omi), et taotluse 
e-vorm täita, siis soovitame hakata sellega võimalikult vara tegelema

küsitakse teavet projekti kõigi etappide kohta, st ettevalmistus, 
põhitegevuste (ehk õpirände) elluviimine ja järeltegevused

Võib-olla olete juba märganud, et peate partneritega väga palju läbi rääkima ja 
asjades kokku leppima. Veenduge, et kõik avaldavad oma arvamust!

Määratlege selgelt oma projekti eesmärgid ja sihtrühm. Kirjeldage, kuidas 
lahendate praktilised küsimused ning mida osalejad õpivad ja saavutavad. 
Selgitage, kuidas tunnustate nende õppimist ja mida noortevahetuse ajal teha 
plaanite (peate lisama üksikasjaliku kava). Peale selle kirjutage, kuidas toimub 
partnerite suhtlus ning kuidas plaanite partneritega korraldada tulemuste 
levitamise ja järeltegevused. Abi projekti eri etappide kohta leiate käsiraamatu 
eelmistest peatükkidest

Soovitame veenduda, et väljadel kirjeldatud kogemused ja pädevused sobivad 
kokku projekti üldideega. Nii näitate, et partnerivalik on projekti jaoks õige. 
Püüdke vältida üldiseid kirjeldusi, millel ei ole projektiga erilist pistmist 
(sihtrühm, teema, meetodid, töötüüp jne)

Lisage kõik projektis osalevad partnerid

Osa välju, nagu „Organisatsiooni taust ja kogemused“, „Seaduslikult volitatud 
allkirjaõiguslik isik“ ja „Kontaktisik“, ei täitu automaatselt. Selle osa peaksid 
täitma teie partnerid

PROJEKTI 
KIRJELDUS

MÄRKUS

Oluline on meeles pidada, et taotlusvorm 
peab sisaldama kõikide partnerite vajadusi, 
ootusi ja panuseid, mitte ainult teie 
organisatsiooni omi. Kui näiteks vormis 
küsitakse kavandatavate nähtavustegevuste 
kohta, siis peale enda omade mainige ka iga 
partneri tegevusi ja seda, milliseid kanaleid 
nad oma riigis nende jaoks kasutavad (võivad 
riigiti erineda)

Ärge mõelge asju välja, et projekt tunduks 
uhkem. Peaksite iga tegevust ausalt 
kirjeldama. Pidage meeles, et kui annate 
taotluses mingi lubaduse, siis peate hiljem 
aru andma selle tegevuse elluviimise kohta

peate taotlusele lisama 
noortevahetuse üksikasjaliku 
tegevusprogrammi, kus 
kirjeldate meetodeid ja 
päevakava. Riikliku agentuuri 
veebisaidilt võite leida 
programmi näidise

Teavet meetodite 
kohta leiate peatükist 
„Tegevuste elluviimine“

 Projekti kestus on võetud 
2017. aasta Erasmus+ 
programmijuhendist. Enne 
taotlusvormi täitmist palun 
kontrollige tingimusi kõige 
uuemast programmijuhendist

2323



4140

küsitakse infot kõigi Euroopa Liidult taotletavate toetuste kohtaEELARVE

Siin ei pea ise eriti arvutama. Iga riigi jaoks on määratud kindlad summad. 
Võite taotleda:

et katta eelkohtumise või noortevahetuse 
toimumiskohta reisimise kulud. Reisikulude 
arvestamise kohta lugege lähemalt peatükist 
„Projekti abikõlblikkuskriteeriumid“

Siin ei pea ise eriti 

teid kui taotlejat teavitatakse taotluse esitamise olulistest 
tingimustest

KONTROLLNIMEKIRI / ANDMEKAITSE / TAOTLEJA KINNITUS

Pidage silmas, et taotleja kinnitus tuleb printida, allkirjastada ja skannida enne 
taotluse esitamist! Miks? Sest skannitud kinnitus tuleb lisada taotlusele enne 
selle esitamist

Kui projekt näeb ette ka eelkohtumist, siis peate taotlusvormi lisama selle eraldi 
tegevusena. Igal tegevusel on oma eelarve ja number. Näiteks on eelkohtumine 
tegevus nr 1, noortevahetus on tegevus nr 2 jne (oluline programmi ajakava 
jaoks)

et katta noortevahetuse korraldamisega seotud 
kulud. Toetuse saamise tingimuste kohta lugege 
lähemalt programmijuhendist

mida saab taotleda, kui projektis osaleb 
erivajadustega inimesi. Kulud peavad olema 
selgitatud ja õigustatud

toetust, et näiteks katta viisa taotlemisega seotud 
kulud või toetada vähemate võimalustega noorte 
osalemist. Kulusid peab asjakohaselt selgitama 
ja õigustama

korraldustoetust

erivajadustega 
seotud lisatoetust

erikulude

kohustuslikud lisadokumendidLISAD

taotleja kinnitab esitatava teabe õigsust ja esitab taotluse 
elektrooniliselt

ESITAMINE

Vaadake kontroll-loend mitu korda üle, kuni olete veendunud, et olete teinud 
taotluse esitamiseks kõik vajaliku

Nupp „Kinnita“ kontrollib, kas kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Taotluse 
esitamiseks veebis vajutage nupule „Esita“.

Rohkem infot 
hindamiskriteeriumite 
kohta, millest 
lähtutakse taotluse 
kvaliteedi hindamisel, 
leiate Erasmus+ 
programmijuhendist

Taotlusvormi täitmise 
kohta võite lähemalt 
lugeda e-vormide 
täitmise juhendist



4342

TEGEVUSTE ELLUVIIMINE

Vaistlikult teame, et kõikjal peaks valitsema tasakaal. Kui sööme liiga palju, 
siis hakkab kõht valutama. Kui pidu kestab liiga kaua, siis järgmisel hommikul 
oleme unised ega suuda keskenduda. Sama kehtib ka noortevahetuse puhul. 
Tegevusprogramm peaks olema tasakaalus. Kas olete selle peale juba mõelnud? 
Kui ei ole, siis aitame teil seda teha

See osa võib tunduda kõige lihtsam. Te teate oma projekti eesmärki, oodatavaid 
tulemusi ja tegevusi, mille kaudu need tulemused saavutada. Nüüd võtke planeerimisel 
hoog maha, et te ei unustaks projekti väga olulisi aspekte. Vaadake lühidalt üle, milles 
leppisite partneritega kokku

Tasakaalus programm Tasakaal

noortevahetuse tegevused

struktureeritud (programmi) 
aeg

rühmatöö ja -tegevus

hindamine

tutvumine

rühmajuhtidega kohtumine

programmi muutused

meetodid (nimemängud, 
ühistunde loomine, 
simulatsioonid)

vaba aeg

iseseisev töö ja tegevus

tegevused

hüvastijätt

osalejatega kohtumine

kindlalt planeeritud tegevused

% %Tasakaal

Tegelikult ei ole õiget vastust selle kohta, milline tabel ja selle vastused välja peaksid 
nägema. Ainult teie tunnete oma kolleege, partnereid, tegevusi ja nendest tulenevaid 
vajadusi. Seega ainult teie ja teie partnerid saavad otsustada, kuidas saavutada 
programmis tasakaal

Siin on mõned üldised nõuanded projekti programmi tasakaalustamise kohta

Programm peaks kindlasti sisaldama eespool tabelis olevaid aspekte. Lisage 
programmi aeg nii meeskonna kui ka iseseisva töö jaoks. Ärge lihtsalt korraldage 
tegevusi, vaid leidke aega ka nende arutamiseks

Noortevahetuse programm peaks koosnema peamiselt teemategevustest ja 
-meetoditest. Mitteametlik (vaba) osa, kus osalejad saavad koos aega veeta ja 
tutvuda, võib jääda õhtusse. Soovitame ka kohaliku kogukonnaga tutvumist või 
lähedal asuva linna külastamist pärastlõunase väljasõidu ajal, mis täiendaks 
projekti teemat

Mõelge ajale, mis kulub igale tegevusele, mängule või ülesandele. Püüdke täita 
allolev tabel protsentides



4544

Vahetuse ajal võib ette tulla ootamatuid olukordi: osalejate konfliktid, noorte soov 
lisategevusi korraldada või asjaolu, et programmi elluviimine ei vasta nende 
ootustele. Kui paindlik suudate selliste probleemide korral olla? Kas peate mõne 
kavandatud tegevuse ära jätma ja leidma aja konflikti lahendamiseks, et tagada 
noorte silmis programmi õnnestumine? Mõtelge selle peale enne noortevahetuse 
algust

PROJEKTI ETTEVALMISTAMINE

1.

2.

Tegevuskava

Eelkohtumine (Advanced Planning 
Visit ehk APV) on võimalus 
kohtuda oma partneritega enne 
noortevahetuse tegevuste algust. 
„Kohtumise eesmärk on jagada teavet 
noorterühmade ja nende ootuste 
kohta, selgitada vahetuse eesmärki ja 
programmi, külastada toimumiskohta, 
arutada praktilisi küsimusi, leppida 
kokku ühistes reeglites ning jagada 
partnerite vahel kohustusi.“

Suhelge oma partneritega, jagage neile 
kõige uuemat teavet, pange paika tähtajad, 
olge kannatlik ja töötage meeskonnana. 
Niiviisi korraldate suurepärase 
eelkohtumise ja seega ka noortevahetuse

Vajate eelkohtumise jaoks kontroll-loendit? 
Selle leiate rahvusvahelise noortevahetuse 
korraldajate koolituse „BiTriMulti“ blogist.

Kujutage ette, et olete projekti taotluse juba esitanud. Suurepärane uudis! Nüüd 
peate oma tegevuste põhjal koostama kindla kava. Töö plaanimiseks võite kasutada 
eri võtteid

Kirjutage kleepmärkmepaberitele kõik ülesanded, mida peate tegema enne 
eelkohtumist ning enne ja pärast noortevahetust. Seejärel seadke need ritta, 
alustades projekti esimesest tegevusest ja lõpetades viimasega. Niiviisi on 
selgem ülevaade tegevustest, mida peate kiiresti tegema ja mis võivad oodata

Koostage tabel

Püüdke jätta tegevuste elluviimine ka noortevahetuse osalejate hooleks. 
Võimaldage neil korraldada noortealgatusi. Osalejad võivad need enne 
noortevahetust ette valmistada. Siiski pidage silmas, et osalejad tahavad mingil 
hetkel ka vähem aktiivsed olla ja koos kaaslastega õppida. Otsige tasakaalu! 
Rühmajuhtide korraldatud tegevused aitavad mõtestada noortevahetuse teemat, 
luua rühmasiseseid suhteid ja leida hetki refleksiooniks

Kuupäev Tegevus/
ülesanne

Vastutav isik / 
partner

KommentaaridTähtaeg

Eelkohtumine

26

25

Rahvusvaheline 
noortevahetuse korraldajate 
koolituse „BiTriMulti“ blogi 
[interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/mMIfgd

 Kontroll-loendi teemadest, 
mida eelkohtumisel arutada, 
leiate lisast 2

Rahvusvaheline 
noortevahetuse korraldajate 
koolituse „BiTriMulti“ blogi 
[interaktiivne].
Veebis: 
http://goo.gl/mMIfgd

25

24

26

24
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3. Joonistage viljapuu. Kirjutage märkmeid puuosadele:

Ei ole oluline, millise meetodi valite. Võite süsteemi ka ise välja mõelda. Tähtis on 
leida süsteem, mis aitaks luua tegevustest selge kava.

Pidage meeles, et partnerid saatvatest organisatsioonidest vastutavad samuti 
projekti kavandamise eest.

Partnerid peaksid vastutust jagama võrdselt. Kohustusi peaks jagama nii, 
et arvestatakse iga partneri teadmisi ja oskusi. Kindlasti kaasake partnerid 
noortevahetuse kõikidesse etappidesse

Google Docs

Skype

Facebook

Dropbox

e-post

telefonikõned

Viber

Whatsapp

teised rakendused, mis teile sobivad

partnerorganisatsioon, kes saadab 
rühmajuhi koos noortega teise riiki 
noortevahetusprojektis osalema 
(ka eelkohtumisele, kui see on 
kavas)

organisatsioon, mille kodumaal 
noortevahetus toimub ning kes 
võtab vastu projekti rühmajuhid 
ja osalejad

SAATEV ORGANISATSIOON VASTUVÕTTEV ORGANISATSIOON

tüvele tegevused, mida peab 
tegema enne noortevahetust

võrale noortevahetuse ajal 
tehtavad tegevused

viljadele järeltegevused

Valige neist kõige tõhusam, et meeskonnas suhelda!

Rahastamine

Iga kuu teenite teatud rahasumma palga või toetusena. Kuidas te seda kasutate? 
Kindlasti on teil oma süsteem, kuidas säästude ja kulutuste üle arvet pidada. Sellist 
süsteemi peab kasutama ka noortevahetuse puhul.

Suhtlus

Projekti partneritega võib mitut viisi ühendust hoida. Millist suhtluskanalit peate kõige

tõhusamaks? Kas see on parim variant ka partneritele? Siin on abivahendeid, mille abil 
partneritega suhelda:



4948

Kaasrahastamine

Kui koostate projekti eelarvet, siis uurige vajalike vahendite hindu. Kuidas peakski 
saama eelarvet koostada, kui puudub igasugune ettekujutus oodatavatest kulutustest?

Kuna projekt valmib koostöö tulemusena, siis on aus teavitada partnereid eelarvest 
ja lubada neil näha nii kulutusi kui ka bilanssi.

Ärge unustage, et te ei saa kavandatud eelarve summat 100% kätte enne tegevuste 
elluviimist. Tavaliselt  saate algul 65%. Ülejäänud summa kantakse teile üle pärast 
lõpparuande esitamist, projekti info edastamist aruandluskeskkonnas Mobility Tool+ 
ning selle kontrollimist riikliku agentuuri poolt. Mõelge ja plaanige: millised kulutused 
saate katta hiljem, kui saabub ülejäänud 35%?

Võite otsida ka lisatoetust või kaasrahastajaid terve projekti või mõne tegevuse jaoks

Miks on noortevahetusprojekti jaoks vaja kaasrahastamist? Kui tagate projektile 
lisatoetuse, siis on suurem võimalus, et projekt on edukas. 
Näiteks saate

Soovitame uurida järgmisi hindu:

majutus transport

toit varustus ja vahendid

tööruumid osalejate reisid

Kas peate vahetuse ajal kasutama kellegi autot? Ärge unustage 
sõlmida sõiduki kasutusleping, täita sõidupäevik ja säilitada arved 
koos tšekkidega.

Säilitage kindlasti osalejate kõik piletid, pardapassid, tšekid, arved ja 
pangokonto väljavõtud. Muidu ei saa hüvitust taotleda

Partnerorganisatsioon, kes saadab osalejad noortevahetusele, 
tasub ise nende reisikulud. Kuigi partnerid peavad säilitama kogu 
dokumentatsiooni, tuleb neil esitada vastuvõtvale organisatsioonile 
ainult üks arve, mis sisaldab kogukulutusi

SOOVITAME LUUA ERALDI RAAMATUPIDAMISSÜSTEEMI (NT 
MICROSOFT EXCELI TABELIS), MIS JÄLGIKS PROJEKTI KULUTUSI 
JA EELARVE TASAKAALU

Noortevahetusprojekti võivad kaasrahastada:

Pidage meeles, et kui tahate kulutusi korralikult põhjendada, siis peate 
selleks koguma tšekke ja arveid

Lisades tabelisse uusi kulutusi, näete kulutatud summasid ja kasutatavat raha.

Täpsemalt saate rahaasjade kohta küsida oma riiklikult agentuurilt või lugeda enda 
projektilepingust.

Kui te ei arvelda tšekkide ega arvetega, siis peate tegema 
pangaülekandeid. Ka neid makseid peate tõendama pangakonto 
väljavõtetega

mitmesugused kohalikud programmid

kohalikud haldusüksused

teie organisatsioon

partnerite organisatsioonid

kohalikud või rahvusvahelised eraettevõtted

teised toetajad

Kasutage seda võimalust ja otsige oma projektile kaasrahastajad. Ärge unustage 
sellesse oma partnereid kaasata!

korraldada kolleegidega rohkem ametialaseid töötube

rohkem reisida projekti teema uurimiseks, teha põhjalikumat analüüsi ja 
korraldada küsitlusi

muuta projekt nähtavamaks, koostades rohkem plakateid, lendlehti, brošüüre 
ning levitades projekti tulemusi ulatuslikumalt, et neid saaks kasutada

 Toetus on võimalik jagada ka 
kolmeks osaks: 40, 40 ja 20%. 
Tingimused on sätestatud 
riikliku agentuuriga sõlmitud 
projektilepingus

27
27
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Konfliktide lahendamine on projekti korraldamisel väga oluline. Noortevahetuse 
ajal võib ette tulla ootamatuid ja vältimatuid olukordi, nagu konfliktid. Olge rahulik: 
konfliktid saab lahendada, aga need jõuavad palju vähem kahju teha, kui olete 
nendeks valmistunud.

Inimeste erinevad vajadused ja soovid tekitavad konflikte. Kultuuridevahelistel 
rühmadel on tihti teistsugused sotsiaalsed ja psühholoogilised vajadused kui teie 
harjumuspärase keskkonna homogeensetel rühmadel. „Koolitamine pakub hulganisti 
võimalusi konfliktide tekkimiseks väärtushinnangute tõttu. See viitab sellele, et 
koolitaja üks olulisemaid ülesandeid on aidata luua sellised tingimused, mille raames 
koolitatavad saavad rahulikult vahetada oma potentsiaalselt väärtuslikke arvamusi.“

Noortevahetuse käigus võivad tekkida järgmised osaliste konfliktid:

osaleja

rühmajuht

osaleja

osaleja

rühmajuht

rühm

osaleja

rühmajuht

rühmajuht

rühm

rühm

rühm

Konfliktide lahendamine

KONFLIKTIDE LAHENDAMINE, 
RISKIANALÜÜS JA OLULISED DOKUMENDID

Kuidas konflikte kiiresti lahendada? Selleks on kaks võimalust: läbirääkimine ja 
vahendamine.

Riskianalüüs

teel saavad aga kõik osaleda probleemolukorra määratlemises ja selliste lahenduste 
väljatöötamises, mis põhinevad osaliste vajaduste analüüsil.

Kas teate, mida peab sisaldama esmaabikomplekt? Mõelge selle peale juba projekti 
kavandamisel.

Koostage nimekiri kõikvõimalikest õnnetustest, eksimustest ja 
arusaamatustest, mis võivad projekti jooksul ette tulla

korral aitab kokkuleppeid saavutada ja konflikte lahendada kolmas isik.

Koostage nimekiri vahenditest, mis peavad teie esmaabikomplektis olema. Mõelge 
välja, kuidas teavitate osalejaid sellest, kust nad esmaabikomplekti leiavad.

VAHENDAMISE

LÄBIRÄÄKIMISTE

NEED LIHTSAD TEADMISED KONFLIKTIDE LAHENDAMISE 
KOHTA AITAVAD TEIL LAHKARVAMUSI ÄRA HOIDA

Konfliktide lahendamise 
kohta saate lähemalt 
lugeda veebist www.
book.coe.int (T-Kiti 
käsiraamat nr 6 
„Koolitamise alused“, 
2006) ja www.noored.ee

 Eugen Gherga, Andres Abad 
Pacheso, Lynne Tammi. Going 
international opportunities for 
all. SALTO-YOUTH Inclusion 
Resource Centre, 2004

29

“ „ 29

 Goran Buldioski, Cecilia 
Grimaldi, Sonja Mitter, Gavan 
Titley, Georges Wagner. T-Kiti 
käsiraamat nr 6 „Koolitamise 
alused“. Strasbourg: Euroopa 
Nõukogu kirjastus, 2003

 Mõni näide: „Youth in Action“; 
„Salto Youth Recourse 
Centers“; „Exchanges 
Network“

28

17

28

17

17
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Risk võib olla näiteks:

olukord, mis võib noorte 
osalemist või tegevuste 
elluviimist takistada

RISK

mesilane nõelab 
mesilasallergiaga osalejat

luumurrud

kadunud pagas

hilinenud lennud

kadunud dokumendid

osalejate olematu inglise 
keele oskus

laktoositalumatusega või veganitest 
osalejatele ei ole sobivat toitu

kõik osalejad ei oska ujuda

osalejad pole vastavalt aastaajale 
riietunud

buss ei jõua osalejatele lennujaama 
vastu või läheb tee peal katki

Teie lepingud osalejatega peaksid sisaldama nende projektikohustusi, kulusid 
ja hüvituskorda, reegleid ja tagajärgi, vajalikke dokumente, kindlustust, osaleja 
tarvitatavaid ravimeid või erivajadusi

Teie kokkulepped partneritega peaksid hõlmama mõlema poole kohustusi, nt kulud ja 
hüvituskord, reeglid ja tagajärjed, dokumendid ja kindlustus.

Soovitatavalt peaksid kokkulepped olema kirjalikud (vt lisast 1 osaleja näidislepingut 
rahvusvahelises noortevahetuses osalemise kohta). Mitte midagi ei tohiks jätta juhuse 
hooleks. Parem on eri olukordi ette kujutada ning eeldada, et korraldajad, partnerid ja 
osalejad täidavad oma kohustusi.

Partnerite näidislepingu, mis sisaldab mõlema poole kohustusi, leiate Iirimaa riikliku 
agentuuri veebisaidilt.

Kindlasti mõelge välja varuplaanid A, B, C ja D, et kõikideks juhtumiteks valmis olla. 

Riske analüüsides on oluline kaaluda kõike.

Riskianalüüs ei puuduta ainult noori, vaid ka kõiki teisi tegureid ja 
projekti ennast “ „

 Andmebaas OTLAS 
[interaktiivne]. 
Veebis: 
https://www.salto-youth.
net/tools/otlas-partner-
finding/

1818

Koostage võimalikest riskidest nimekiri ja kirjutage juurde, kuidas nendega 
tegeleda.

Kas kannate isikutunnistust või passi kaasas? Kui juhite autot, siis veendute, 
et teil on olemas juhiluba, kindlustuspoliis ja sõiduki registreerimistunnistus. 
Samamoodi tuleb toimida ka noortevahetuse ajal. Teil peaks olema eraldi 
kaust, mis sisaldab järgmisi olulisi dokumente:
lepingud

osalejatega (alaealiste puhul nende vanematega)

partnerorganisatsioonidega ja

Olulised dokumendid

30

 Partnerite eellepingu näidis 
[interaktiivne]. Iirimaa riiklik 
agentuur Léargas. 
Veebis: 
http://goo.gl/bab6DW

30
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HINDAMINE
Kogemusõppe ringist juba lugesite lähemalt käsiraamatu alguses. Mis on 
järgmine samm?

Õpiprotsessi olulised osad on ka refleksioon ja (enese)hindamine. Noortevahetuse 
ajal õpite kindlasti väga palju uut. Kuidas aitate oma kaaslastel mõista, et nad 
tõepoolest õppisid midagi? Kuidas näitate neile, mida nad täpselt õppisid?

Refleksiooni kohta on suurepärane seletus käsiraamatus „Handbook for 
peopleworking with youth groups“

Reflekteerida võib kahel viisil

laseme osalejatel väljendada oma tundeid ja meeleolu ehk milliseid tundeid 
konkreetne kogemus osalejates (õppijates) tekitas. Uurime, kuidas nad end nüüd 
pärast kõike tunnevad. Siinkohal on oluline, et osalejad jagaksid oma mõtteid, 
aga ühtlasi on tähtis hoida ära arutelu või vaidluste teke. Ei ole olemas valesid 
vastuseid. Iga kogetud emotsioon on tõeline ja äärmiselt väärtuslik. Tuleb hoolikalt 
kuulata ja püüda seda mõista.

Oleme märganud, et vahel ei oska osalejad tundeid nimetada. Küsimusele „Kuidas 
sa end tundsid või mis tundeid see tekitas?“ vastatakse tihti: „Tundsin end hästi, 
kõik oli hea.“ Ei ole sellist nähtust nagu „OK emotsioon“. Kõik tunded saab jagada 
kahte suurde rühma: positiivsed ja negatiivsed. Taju ja oma tunnete nimetamine 
ei ole osalejatele lihtne. See on eraldiseisev oskus (emotsionaalne intellekt), mida 
peab õppima. Refleksiooni puhul on oluline, et osalejad kirjeldaksid oma tundeid 
nii täpselt kui võimalik, sest tunded kirjeldavad kõige paremini konkreetseid 
kogemusi. Samal ajal ei tohi olla liiga pealetükkiv, sest osalejad ei pruugi selleks 
katsumuseks veel valmis olla.

Võite korraldada hindamisringi pärast mõnda õppetegevust (rühma ühistunde 
toetamise harjutus, arutelu, ühistegevus jne) või siis, kui tunnete, et seda on vaja.

Refleksioon võib toimuda päeva lõpus koos terve rühmaga või mitmes väiksemas 
rühmas või rahvusrühmades, et koguda tagasisidet ja muud teavet osalejate 
meeleolu ning õpitulemuste kohta

vestelge osalejatega, kui projekt on jõudnud poole peale. Küsige, kas nende 
kogemus on vastanud ootustele; kas projekt hakkab saavutama seatud eesmärke 
jne. Kui märkate probleeme, siis on veel aega, et vajaduse korral programmi 
muuta

on noortevahetusprojekti lõpus. Kui kõik tegevused on kava järgi ellu viidud, siis 
saate hinnata, mil määral vahetus saavutas seatud eesmärgid, vastas osalejate 
ootustele ja aitas neil oma tulemusi määratleda. Kasutage seda aega tagasiside 
kogumiseks, et tulevikus paremini teha

Hindamine võib toimuda ka pärast noortevahetust, kui on möödunud kindel 
ajaperiood. Võite paluda partneritel korraldada rahvusrühmade kodumaal 
hindamiskohtumisi või teha ise veebiküsitlus, et uurida oma tegevuse pikaajalist 
mõju. Tihti täheldavad osalised projekti mõju alles siis, kui naasevad oma tavaellu. 
Seal nad märkavad muutusi endas ja ümbritsevas keskkonnas ning püüavad 
omandatud oskusi rakendada. Sellist tüüpi hindamise tulemused võivad olla väga 
kasulikud teie lõpparuande jaoks

osalejad taasloovad olukorra, mismoodi kõik toimus. Tavaliselt laseme 
igaühel oma loo jutustada. Taas on oluline KUULATA, mida räägitakse, ilma 
vaidluste ja aruteluta. Õnnestumise korral on see väga hariv ja õpetlik 
tegevus, sest inimesed kuulavad teiste tõdesid ning eri vaatenurkade jagamine 
aitab arendada inimeste tundlikkust ja rikastada üksteise maailmapilti. 

Meetodeid võib vahetada olenevalt tegevustüübist, kogemuse intensiivsusest ja 
harimise eesmärkidest. 

Niisiis jääb vaid küsimus – millal ja kuidas annate osalejatele võimaluse reflekteerida?

MILLAL reflekteerida?Emotsionaalsed reaktsioonid

Vahehindamine

Lõpphindamine

Toimunu analüüs

Lisavõimalus: kui rühmal on järjepidevalt raske konkreetseid emotsioone 
nimetada, siis võite anda neile ülesandeks tundeid loetleda ja neist nimekiri 
koostada, mida saab hiljem arutelus kasutada.

32

 Žilvinas Gailius, Artūras 
Malinauskas, Donatas 
Petkauskas, Laimonas 
Ragauskas. Handbook 
for people Working with 
Youth Groups. Non-formal 
Education Practice in 
Lithuania. Vilnius: Flexiprint, 
2013. ISBN 978-9955-
9781-1-4

kui osalejad ei suuda 
oma tundeid nimetada, 
siis küsige nende 
käest: „Kas teie tunded 
olid pigem positiivsed 
või negatiivsed?“ See 
küsimus võib aidata 
teil määratleda tundeid 
konkreetsemalt

kui kahtlete inimeste 
tunnetes (esimene 
meetod), siis küsige!

31

Märkus

Märkus
Refleksioon on tööriist, millega saab suurendada teadlikkust. Meie jaoks on 
refleksioon kogemusõppe lahutamatu osa. „

Sellest on tõesti abi! Peaksime püüdlema selle poole, et inimesed näeksid oma 
käitumise ja tegude tagajärgi (mida ma tegin, kuidas käitusin ja kuidas käitusid 
teised, et tollal nii reageerisin). “ 

Noorsootöötajate ülesanne on aidata inimestel mõista, millised teod tekitasid 
konkreetseid emotsionaalseid reaktsioone. Ei ole vahet, kas tegemist on 
õnnestumiste või läbikukkumistega, positiivsete või negatiivsete kogemustega
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Kuidas reflekteerida?

Refleksiooni jaoks võite kasutada lihtsaid mudeleid (olenevalt tulemuste fookusest):

Refleksioon võib toimuda mitmel viisil:

Lisaks võite kasutada meetodeid, mis aitavad esitada õigeid küsimusi. Need leiate 
metoodikaraamatutest ja andmebaasidest, näiteks

individuaalselt (iga inimene omaette)

käsiraamat „Handbook for people Working with Youth Groups. 
Non-formal education practice in Lithuania”
https://neformaliai.files.wordpress.com/2014/11/handbook-
for-people-working-with-youth-groups-en-web-version.pdf

T-kiti käsiraamatute sari
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits

SALTO Toolbox: 
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/.

Ärge unustage kasutada ka teisi vahendeid

paaris või kolmekesi

väiksemas rühmas (kogu rühm jagatakse väiksemateks 
gruppideks)

kogu rühmas

kõigi nende kombinatsioon

rühmajuhtide vahel

Tunded

Inimesed

Mina

Protsess

Rühm

Tulemused

Tulemus

Teema

Tagasiside

kogemuse kohta tunnete väljendamine

osalejate tunnete väljendamine, õpitulemuste 
näitamine

oma tunnete ja avastuste väljendamine

protsessi analüüsimine – mis toimus, kes mida 
koges, mis mida mõjutas

inimene reflekteerib oma rühmakogemuse üle, 
annab rühma kohta tagasisidet

kogemuse kaudu tehtud uued järeldused, saadud 
inspiratsiooniallikad, õpitulemused

tulemuse hindamine, rahulolu

inimene väljendab oma õpitulemusi konkreetse 
teema, tegevuse raames, annab tagasisidet 
teema olulisuse või teema analüüsimiseks 
kasutatud meetodite kohta

korraldajatele või seotud isikutele tagasiside 
andmine kogemuse kohta

TTT

IPT

MGT
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ÕPPIMISE JA SAAVUTUSTE 
TUNNUSTAMINE

Brošiūra apie „Youthpass“ 
[interaktyvus]. 
Prieiga per internetą: 
https://www.youthpass.eu/
en/youthpass/downloads/.

Rohkem teavet leiate 
veebiaadressilt 
www.noored.ee 
või 
www.youthpass.eu

Projekti korraldamisel on oluline, et osalejad mõistaksid, mida nad on selle käigus 
õppinud. Sama tähtis on selle dokumenteerimine teiste jaoks (vanemad, kogukond, 
tulevased tööandjad, koolid ja ülikoolid). Õpitud oskusi saab näidata järgmistel viisidel:

MIS ON NOORTEPASSI EELISED?

Noortepassi tunnistus

Sellega saab kirjeldada, mida projekti osaleja tegi ja mida sellest õppis

teie organisatsiooni väljaantud tunnistus

Õpite tundma viise, mismoodi inimesed võivad õppida

teised tunnustamisviisid

Õpite iseennast ja oma oskusi paremini tundma

Saate selgitada oma oskusi ja näidata neid teistele (nt koolis, ülikoolis, töövestlusel 
või tulevastes projektides)
Passi saab kasutada CV koostamisel

Saate teha konkreetsemaid plaane ning kirjeldada, mida ja kuidas tahate õppida
Peale nende on veel eeliseid, mida avastate projekti korraldamise käigus

Registreerige oma organisatsioon (või kontrollige, kas see on juba registreeritud) 
veebisaidil www.youthpass.eu. Sel veebisaidil on võimalik oma projekt registreerida 
ja see saab unikaalse numbri. Pärast peate vaid sisestama projektiteabe ja lisama 
osaliste andmed.

kus antakse projekti, partnerorganisatsioonide, eesmärkide ja tulemuste kohta 
üldteavet. Selles osas on kirjas ka osaleja nimi. Igal osalejal on õigus saada 
Noortepassi esimene osa

on sertifikaadi osa, mille koostab osaleja ise. Selle täitmine ei ole kohustuslik. 
Igaüks võib kirjeldada oskusi, mida ta projekti käigus õppis, kasutades kaheksat 
võtmepädevust. Iga osaleja saab meilitsi kutse selle Noortepassi osa täitmiseks

Teie koostate Noortepassi üldosa veebis, prindite selle noortevahetuse lõpus, annate 
allkirja ja jagate igale osalejale. Soovitame teil pühendada individuaalsele osale 
rohkem aega pärast noortevahetuse lõppu. Kui osaleja on oma pädevusi kirjeldanud, 
siis saate veebis sertifikaadi koostada ja selle osalejale elektrooniliselt tagasi saata 
või printida ja saata selle paberil.

Noortepassil on kaks põhiosa:

Kas teate, kuidas noortevahetuse ajal Noortepassi täita ja väljastada?

NOORTEPASS

Noortepass on tunnistus, 
mis kirjeldab projekti käigus 
omandatud oskusi. Tegemist on 
protsessiga, kus analüüsitakse 
oma õpet ja pannakse see kirja. 
Noortepassi tunnistus aitab 
teil noortevahetusest õpitut 
analüüsida ja mõista.

üldine

individuaalne osa
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KULTUURIDEVAHELINE ÕPE
Kultuuridevaheline õpe – kas see kehtib ka teie projekti korral? Kindlasti! 
Kultuuridevahelist õpet saab mõista mitut moodi.

Räägime lähemalt tuntud ideest – kultuuri jäämäe-mudelist

Allikas: lk 14, „AFS Orientation Handbook“, kd 4, NewYork: AFS lntercultural Program Inc. 1984

Vaadake seda mudelit. Kas mõistate, et mõned kultuuriaspektid võivad mõjutada 
projekti protsesse? Suured erinevused (nt kellaaja tunnetamine) teie ja välisriikide 
kolleegide vahel võivad tekitada isegi arusaamatusi ning konflikte. Kas olete kunagi 
mõelnud, miks mõni osaleja alati hilineb, mõni jõuab varem ja mõni täpselt õigeks 
ajaks? Ajataju on tugevalt juurdunud igas kultuuris.

Kui kavandate oma noortevahetust, siis on oluline mõelda sellele, kuidas suhtute 
teistesse kultuuridesse, inimestesse ja nende käitumisse. Samuti tuleb mõelda, 
mida plaanite teha selleks, et projektis osalejad ei näeks mitte ainult kultuuri 
nähtavat osa (tants, toit, muusika, teater), vaid ka sügavamat, veealust osa. Ideaalis 
aitab noortevahetus osalejatel teiste kultuuride erinevusi näha, mõista ja neid 
aktsepteerida niiviisi, et nad samal ajal jääksid truuks oma ainulaadsele kultuurile 
ning oleksid sellega rahul.

Kultuuridevaheline õpe viitab individuaalsele teadmiste, hoiakute 
või käitumismallide omandamisele, mis on seotud eri kultuuride 
vastastikmõjuga

Väga sageli nähakse kultuuridevahelist õpet laiemas kontekstis, tähistamaks 
ettekujutust, kuidas erineva taustaga inimesed saavad rahumeelselt koos 
elada, ja protsessi, mis on vajalik sellise ühiskonna ülesehitamiseks

See keskendub peamiselt elementidele, millest kultuur koosneb, ja asjaolule, 
et mõni nendest elementidest on nähtav, samas kui teisi on raske leida

“ 

“ 

„

„
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 Arne Gillert, Mohamed 
Haji-Kella, Maria de Jesus 
Cascão Guedes, Alexandra 
Raykova, Claudia Schachinger, 
Mark Taylor. T-kiti käsiraamat 
nr 4 „Kultuuridevaheline õp-
pimine“. Strasbourg: Euroopa 
Nõukogu kirjastus, 2000

 International Youth Exchange 
Guide [interaktiivne]. 
Veebis: 
http://goo.gl/fSJe91

Marc Jans, Kurt de Becker. 
Youth (-work) and Social 
Participation. Elements for 
a Practical Theory. Flemish 
Youth Council – JeP!
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Kultuuri jäämäe-mudel KAS OLETE JUBA KAALUNUD FAKTI, ET KULTUURIDEVAHELINE 
ÕPIPROTSESS MÕJUTAB KOGU NOORTEVAHETUSPROJEKTI? KAS 
OLETE SELLELE TEEMALE PROJEKTIS JA SELLE TEGEVUSTES 
PIISAVALT TÄHELEPANU PÖÖRANUD? KUI EI, SIIS ON TEIL VEEL 
AEGA SEDA TEHA!

34
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OSALEJAD VS. RÜHMAJUHID NÄHTAVUS, TULEMUSTE LEVITAMINE JA 
KASUTAMINE

Nähtavus on 
noortevahetusprojekti MÕJU 

SUURENDAMINE.

Vastuvõtva organisatsiooni kohta ringleb väga konkreetne ettekujutus – tavaliselt 
arvatakse, et ainult tema vastutab majutuse, toitlustuse, programmi, tegevuste 
jms eest. Aga see ei ole tõsi. Teised organisatsioonid ei ole külalised, nad on teie 
PARTNERID! See tähendab, et kõik projekti kohustused peaksid olema võimaluse 
korral võrdselt jagatud. Kõik projekti partnerid peaksid valima projekti osa või 
tegevusprogrammi, mida nad paremini oskavad ja mille eest nad soovivad vastutada.

See on kõigest väike osa tegevustest, mille eest rühmajuhid ja osalejad võiksid vastutada. 
Võib-olla olete juba märganud, et osalejatel on tunduvalt rohkem tegevusi. Samuti on neil 
tegevuste, aga ka õpiprotsessi arendamiseks ja elluviimiseks rohkem võimalusi.

Pidage meeles, et kõik projekti partnerid, rühmajuhid ja osalejad vastutavad projekti 
lõpptulemuste eest!

Vaatame lähemalt, mille eest keegi vastutada võiks.

OsalejadRühmajuhid

K
oh

us
tu

se
d

Rahvusrühma hindamine/
kohtumised

Reeglite teatamine osalejatele

Noortepassi tutvustamine

Osalejate teavitamine vajalikest 
dokumentidest, tehnilistest küsimustest, 

reisimisest

Eelkohtumisest osavõtt

Kodutööst teatamine

Koos osalejatega programmi tegevustes 
osalemine ja nende juhtimine

Projekti taotluse ning (platvormil 
Mobility Tool+) lõpparuande täitmine ja 
täiendamine

Eelkohtumisel osalemise võimalus

Tegevuste, töötubade, arutelurühmade 
juhtimine

Noortepassi täitmine

Tavalised rühma hindamised/
kohtumised

Projekti nähtavuse suurendamine ja 
tulemuste levitamine

Noortevahetuse eel kodutöö 
ettevalmistamine

Kavandatud tegevustes aktiivne 
osalemine

Programmi või tegevuste 
muudatusettepanekud

Projektiga saate näidata

Projekti korraldamine iseenesest on juba oluline põhjus, miks oma tegevustest, 
organisatsioonist ja programmist Erasmus+: Euroopa Noored üldsusele rääkida.

Sellega seoses peate teadma kahte terminit: projekti tulemuste levitamine ja 
kasutamine.

Loomulikult tekib küsimus: miks peaks projekti tulemusi levitama ja neid kasutama?

Mis siis, kui kõik noorteprojektid oleksid samadel teemadel? Kõigi tulemused oleksid 
samad. Meie oskused areneksid väga aeglaselt. Teie projekti tulemused on teiste 
jaoks teabe-, praktika- ja kasulike teadmiste allikas. Tulemustest on näha, mida olete 
õppinud, avastanud ja projekti käigus arutanud. Need muudavad noorsootöö ja selle 
tegevused nähtavamaks ning tõhusamaks.

„Noorteprojekti mõju võib aidata teil veenda oma kolleege ja juhatust uut projekti 
korraldama. Kui teete neile selgeks, mida noorteprojektidega saab saavutada, siis 
võivad nad meelsamini otsustada uue rahvusvahelise projekti kasuks või kaaluda 
projektijuhtimise lisamist noorsootöö põhiosaks.“

Alljärgnevalt selgitame mõnda mõistet, et te neid kindlasti õigesti kasutaksite.

projekti reklaamimine, selle profiili tutvustamine, turundus, imago loomine, meedias 
kajastamine, logode ja visuaalse identiteedi kujundamine.“

Näiteks valmistate plakatid, mis kutsuvad kohalikku kogukonda projekti tulemusi 
tutvustavale esitlusele.

oma organisatsiooni missiooni – 
tõmmake oma tööle tähelepanu!

programmi Erasmus+: Euroopa Noored 
võimalusi

omandatud kogemusi, teadmisi ja 
oskusi

Tony Geudens. Making 
waves. Creating more impact 
with your youth projects. 
Inspiration to raise the 
visibility of your project and 
improve the dissemination 
and exploitation of 
project results. Brüssel: 
SALTO-YOUTHi kaasatuse 
teabekeskus, 2010

Projekti kestus on võetud 
2017. aasta Erasmus+ 
programmijuhendist. Enne 
taotlusvormi täitmist palun 
kontrollige tingimusi kõige 
uuemast programmijuhendist
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„Levitamine tulemuste kohta teabe levitamine

„Projekti nähtavus (selle näitamine) on
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postiloendit, tulemuste ettekannet, toodete valmistamist ja levitamist.“

projekti tulemuste kohandamine mitme konteksti jaoks, oma kogemuste jagamine, 
teiste koolitamine, süsteemide ja tegevuskordade parendamine.“

on tulemuste või toodete kaasamine uutesse projektidesse, järeltegevustesse ja 
teiste organisatsioonide tegevustesse.“

on tulemuste ja kogemuste käsitlemine noortepoliitikas, ettepanekutes, lobitöös ja 
süsteemimuudatustes.“

Näiteks kirjutavad osalejad projekti tulemuste kohta artikli, mis avaldatakse kohalikes 
ajalehtedes.

Näiteks noortevahetuse osalejad õppisid, kuidas ehitada välisauna. Pärast vahetust 
naasid nad koju ja õpetasid oma kohalikus organisatsioonis sõpradele ja teistele 
liikmetele, kuidas välisauna ehitada.

Näiteks käsitlesite projektis loomaõigusi ja nende kaitset. Olete proovinud mõningaid 
kaitsetegevusi ja kavatsete neid tulevikus korraldada. Pärast noortevahetust tundsite 
end selles valdkonnas nii motiveeritult ja kindlalt, et otsustasite korraldada oma riigis 
koguni loomakaitse ürituste tsükli.

Näiteks jagasid noortevahetuse osalejad mõtteid selle üle, kuidas parandada 
noorte tööhõivet nende koduriikides. Nad koostasid kohalike poliitikute jaoks 
soovitusnimekirja. See sisaldas ettepanekuid, mis võiksid aidata süsteemi muuta ning 
teha noortel tööleidmise lihtsamaks ja kiiremaks. Partnerid esitavad need kohalikele 
poliitikutele, millele järgneb arutelu, kuidas oleks võimalik soovitusi ellu viia.

„Tulemuste levitamine hõlmab

„Tulemuste kasutamine (nende kasutamise tagamine) on

„Mitmekordistamine

„Peavoolustamine

ÜLESANNE: 
VASTAKE JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE.
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Lisaks tuleb mainida sihtrühma, mis koosneb inimestest, kellele soovite oma tegevuse 
suunata seoses projekti nähtavuse ning tulemuste levitamise ja kasutamisega.
Sihtrühma tundmine on täpselt sama oluline kui projekti tulemuste teadmine!

Mis saab siis, kui kavandate projekti nähtavuse, tulemuste levitamise ja kasutamise 
jaoks suurepärased tegevused, kulutate sellele tohutult raha, aga keegi ei tule 
ettekannet kuulama? Mida teha, et sellist olukorda vältida?

Valige sobiv tase ja mitu sihtrühma, keda tahate mõjutada, ning nii saate oma 
kavandatud tegevusi edukalt korraldada.

PASIRINKITE TINKAMĄ 
TIKSLINĖS GRUPĖS 
LYGĮ IR NUMATYKITE 
NORIMĄ PASIEKTI 
DALYVIŲ SKAIČIŲ. 
TADA SUPLANUOTOS 
VEIKLOS BUS SĖKMINGAI 
ĮGYVENDINTOS

korral keskendutakse projektile. Sihtrühmad on projektis osalejad, 
noorteorganisatsioonide liikmed, kohalik kogukond ja projektiga otseselt seotud 
partnerorganisatsioonid.“

korral suunatakse tegevus noortesektorile laiemalt (vastandudes eraldiseisvale 
projektile): noorsootöötajatele, levitajatele, teistele noortesektoris tegutsevatele 
organisatsioonidele.“  

on rõhk poliitika arengu mõjutamisel riiklikul, rahvusvahelisel või Euroopa+ 
programmi tasemel (eraldiseisvate projektide asemel).“

Näiteks kantakse projekti tulemused ette partnerorganisatsioonides: liikmetele, 
vanematele ja noortevahetuses osalenud noorte sõpradele.

Näiteks edastatakse noortevahetuse tulemused poliitikutele, kes kasutavad neid 
noorteõiguse kujundamisel.

Näiteks koostati Euroopa Komisjoni jaoks paar küsimustikku, mis käsitlesid projekti 
tulemusi ja programmi Erasmus+: Euroopa Noored mõju mitmes riigis. Komisjon 
saab nende küsimustike tulemuste alusel programmi täiendada.

„Mikrotasandi

„Kesktasandi

„Makrotasandil

Projekti nähtavuse, 
tulemuste levitamise 
ja kasutamise kohta 
saate lugeda lähemalt 
veebiaadressil www.
SALTO-YOUTH.net/
MakingWaves/
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JÄRELTEGEVUSED LÕPPARUANNE

Kui korraldate projekti, siis saadab riiklik agentuur teile kutse keskkonna Mobility Tool+ 
kasutamiseks. Seal palutakse sisestada andmed projekti, iga osaleja, reisitoetuste ja 
eelarve kohta. Samuti peate sinna lisama skannitud nimekirja kõikidest osalejatest. 
Kui see esialgne teave on sisestatud, siis saate hakata täitma lõpparuannet.

Kui olete sisestanud kokkuvõtte projekti tulemuste 
kohta, siis peate kirjeldama üksikasjalikult kõiki 
tegevusi, mida noortevahetuse ajal korraldasite, 
nähtavus- ja levitamistegevusi ning osalejate 
õpitulemusi.

Peaksite teadma, et Euroopa Komisjon on loonud platvormi, mis annab kõikehõl-
mava ülevaate Erasmus+ toetust saanud projektidest ja tõstab neist parimad esile. 
Platvormi kaudu pääsete ligi toodetele (või intellektuaaltoodete tulemustele), mis 
on valminud elluviidud projektide käigus.

Platvorm peaks toimima kui

projektide andmebaas, kust leiab projekti kokkuvõtte, lingid jne

projektitulemuste andmebaas. Kõik huvilised peaksid leidma projekti olulisemad 
tulemused

platvorm, kus jagada Erasmus+ toetust saanud projektide häid tavasid

Erasmus+ projektitulemuste platvorm

Kui viite oma 
noortevahetusprojekti

Teie projekt on lõppenud

ellu, siis mõelge koos osalejatega ka 
järeltegevustele. Need tegevused võivad olla nii 
kohalikud kui ka rahvusvahelised. Mida võiksite 
oma äsja omandatud teadmiste ja oskustega 
ette võtta pärast projekti? Kuidas saaksite oma 
pädevust rakendada?

Olete nüüd enesekindlam. Teie võõrkeeleoskus on 
ilmselt paranenud. Oskate töötada ja lõbutseda 
koos mitmesuguste inimestega eri riikidest ning 
kultuuridest. Olete motiveeritud ja innukas – 
soovite oma rahvusvahelist kogemust pikendada. 
Teil on nüüd võimalik süüvida programmi 
Erasmus+: Euroopa Noored ja selle võimalustesse. 
Programm Erasmus+: Euroopa Noored püüab 
parandada noorsootöö ja mitteformaalse õppe 
kvaliteeti Euroopa noorte jaoks.

See pakub rohkem võimalusi ja kultuuridevahelisi 
tegevusi, teadmisi teiste maade kohta, 
keelekursuseid, uusi sõpru ning lihtsamat 
ligipääsu tööturule. Lisaks pakub programm 
tohutu palju uusi viise enda arendamiseks.

Erasmus+ toetab noorte osalemist välismaa tegevustes.

Lugege lähemalt 
Euroopa vabatahtliku 
teenistuse (EVT), EVT 
laiaulatuslike projektide, 
innovatsioonikoostöö 
ja heade tavade va-
hetamise meetme, struk-
tureeritud dialoogi ning 
teiste võimaluste kohta 
programmijuhendist 
http://ec.europa.eu/
youth/programme/

Mobility Tool+ kohta 
saate lugeda lähemalt 
käsiraamatust „MT+ 
Beneficiary Guide“.

Kui projekt on lõppenud, siis peate kahe kuu 
jooksul esitama viimase aruande. Selle saate 
esitada spetsiaalses veebikeskkonnas Mobility 
Tool+. Keskkonda sisse logimiseks kasutage 
andmeid, millega pääsete ligi unikaalsele 
registreerimissüsteemile (URF).
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ruum, kus esitada projekte riiklikul ja Euroopa tasemel

projekti taust (põhiandmed)

projekti eesmärgid

osalejate arv ja nende kirjeldus

tegevuste kirjeldus

projekti metoodika

eeldatavate tulemuste ja nende mõju 
lühikirjeldus

võimalik pikaajaline mõju

Tulemuste platvormil kuvatakse teie projekti number, pealkiri, kokkuvõte ja 
partnerriigid.

Kui projekti kokkuvõte ei ole piisavalt selge, siis peate sisestatud andmeid 
täpsustama.

Külastage Eesti Erasmus+ programmi veebisaiti http://erasmuspluss.ee/ või www.
noored.ee ja tutvuge lähemalt videomaterjaliga, et õppida, kuidas lisada projekti 
kirjeldusse oma tulemused, organisatsiooni logo või esitada projekti teave riikliku 
agentuuri koordinaatorile ülevaatamiseks. Veebisaidi teine video näitab, kuidas 
kohandada projekti andmeid, kui selle kirjeldus lükatakse tagasi.

Projekti kokkuvõte peab 
sisaldama järgmist teavet:

APV – eelkohtumine (Advanced Planning Visit)

Kaasrahastamine –  projekti tegevuste jaoks või selle nähtavuse suurendamiseks 
mõeldud lisarahatoetus, mis ei pärine programmist Erasmus+: Euroopa Noored

Tulemuste levitamine  –  projekti tulemuste kohta teabe levitamine

Tulemuste kasutamine – projekti tulemuste ja toodete tõhus kasutamine

Järeltegevused  – projekti ajal või sellele järgnevad tegevused

Rühmajuht – täiskasvanu, kes noortevahetuse ajal juhib noori, selgitab neile 
ülesandeid ja hoolitseb rahvusrühmade eest

Vastuvõttev organisatsioon  – organisatsioon, kes korraldab noortevahetusprojekti 
oma kodumaal ning võtab seal vastu rühmajuhid ja osalejad

Partneri kinnituskiri – ametlik kokkulepe, et partner nõustub projektis osalema. 
Kinnituskirja peavad olema allkirjastanud koordineeriv ja partnerorganisatsioon. 
Kinnituskirjad peavad olema kõigi projektipartnerite kohta. See on taotlusvormi 
kohustuslik lisa

Partnerorganisatsioon – projektis osalev partner, kes vastutab teatud kohustuste eest

Saatev organisatsioon – partnerorganisatsioon, kes saadab rühmajuhi koos 
osalejatega teise riiki noortevahetusprojektis osalema (ka eelkohtumisele, kui see 
on kavas).

Sihtrühm – rühm inimesi, kellele on teie projekti tegevus suunatud

Nähtavus – projekti reklaamimine, turundus, imago loomine, meedias kajastamine, 
logode ja visuaalse identiteedi kujundamine

Noortevahetus – eri riikidest noorte (vanuses 13–30) kohtumine, et võtta koos osa 
tegevustest, mis käsitlevad ühist teemat. Tegevused põhinevad mitteformaalse õppe 
meetoditel ja julgustavad kultuuridevahelist õpet

PIDAGE SILMAS, ET PROJEKTI KOKKUVÕTE ON ERITI OLULINE, SEST SEE 
SISALDAB AVALIKKUSELE KÄTTESAADAVAT KIRJELDUST. SEEGA PEAKS 
KOKKUVÕTE OLEMA LIHTSAS JA SELGES STIILIS, ET SEDA MÕISTAKSID KA 
INIMESED, KES EI OLE PROJEKTI TEGEVUSTEGA KURSIS.

Rohkem teavet 
Erasmus+ tulemuste 
platvormi kohta 
leiate veebisaidilt 
http://ec.europa.eu/
programmes/eras-
mus-plus/projects/

SÕNASTIK
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opportunities for all. SALTO-YOUTHi kaasatuse teabekeskus, 2004.

Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão Guedes, 
Alexandra Raykova, Claudia Schachinger, Mark Taylor. T-kiti käsiraamat nr 4 
„Kultuuridevaheline õppimine“. Strasbourg: Euroopa Nõukogu kirjastus, 2000.

SALTO-YOUTH resursų centrai: 
https://www.salto-youth.net/tools/otlas- partner-finding/
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RAHVUSVAHELISEL ÜRITUSEL NR ____ OSALEMISE LEPING

MTÜ (organisatsiooni nimi), mida esindab juhataja (ees- ja perekonnanimi), ja .........
....................... sünniaeg ...........................,isikukood ...................., elukoht ..........................
.............................. ............................... (edaspidi: osaleja), on sõlminud järgmise lepingu 
(edaspidi: leping).

MTÜ (organisatsiooni nimi) on nõus osaleja osalemisega alltoodud 
rahvusvahelisel üritusel:

II. Osaleja kohustub

III. MTÜ (organisatsiooni nimi) ei vastuta osaleja vigastuste, kaotatud 
esemete, väärkäitumise ega Eesti Vabariigi õiguskorra rikkumise eest.

ja kohustub kandma järgmised kulud:

1. üritusest osa võtma eelmainitud ajal ning hoiduma osalemast samal ajal 
toimuvates tegevustes, mis ei ole üritusega seotud

IV. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused 
lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

V. Leping on koostatud kahes võrdväärses ingliskeelses eksemplaris.

2. esitama esialgsed finantsdokumendid (piletid, kindlustuspoliis, arved vms) seitsme 
päeva jooksul pärast ürituse lõppemist

3. kohandama üritusel organisatsiooni/asutuse tegevuste käigus omandatud teavet 
ning jagama seda teiste organisatsioonide/asutustega

reisikulud (100%)

Poolte allkirjad:

MTÜ (organisatsiooni nimi)
Ees- ja perekonnanimi
Aeg ja koht

Osaleja (ees- ja perekonnanimi)
Osaleja vanemad (ees- ja perekonnanimi)
Aeg ja koht

tegevus-, toitlustus- ja elamiskulud

ürituse nimi: noortevahetus „Youth“ 
toimumisaeg: 2.–8. märts 2017
toimumiskoht: Tallinn, Eesti (edaspidi: üritus)
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How to Make a Partnership [interaktiivne]. SALTO Euro-Med Training Box. 
Veebis:
https://goo.gl/ybLGlU

International Youth Exchange Guide [interaktiivne]. Veebis:
http://goo.gl/fSJe91

Marc Jans, Kurt de Becker. Youth (-work) and Social Participation. Elements 
for a Practical Theory. Flemish Youth Council – JeP!

SALTO-YOUTHi teabekeskus [interaktiivne]. Veebis:
http://www.salto-youth.net

Andmebaas OTLAS [interaktiivne]. Veebis:
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

The WAGGGS Triennial Theme. Creating Peace Worldwide. Moodul 9 
„Partnerlus“.

Projektijuhtimise koolitus – suutlikkuse suurendamine Euroopa tasemel. 
SALTO-YOUTH.

Whassup with you (th exchanges)? [interaktiivne]. Braga, 2013. Veebis:
https://goo.gl/DE0FIA

Mis on noortevahetus? [interaktiivne]. SALTO-YOUTHi teabekeskus, 2011. 
Veebis:
https://goo.gl/VAHTCA
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„BiTriMulti“ koolitus: 
http://www.bitrimulti.net

Euroopa Nõukogu veebiraamatupood: 
http://www.book.coe.int

Erasmus+ programmijuhend:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_et

Programmi Erasmus+ koduleht:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_et

Euroopa Noorteportaali EVT andmebaas:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_et

Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti otsing:
https://findevs.com/

Programmi Erasmus+ Iirimaa riiklik agentuur Léargas:
http://www.leargas.ie/resources/

SALTO Toolbox:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/Noortepassi koduleht: https://www.
youthpass.eu/et/youthpass/

Partnerotsingu andmebaas OTLAS: 
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/


