
Programmi	  „Noortekohtumised“	  eraldatud	  toetused	  2017

I	  taotlusvoor

Jrk	  nr Taotleja Projekti	  nimi

Taotluse	  
summa	  
(eurot)

Projekti	  kirjeldus

1

Tapa Vene Põhikool "Koos	  on	  huvitav" 5382

Projekti	  on	  eesmärkideks	  on	  viia	  kokku	  erineva	  kultuuritaustaga	  noored,	  
et	  saada	  uusi	  tutvusi,	  suhelda	  erinevast	  kultuurist	  pärit	  noortega,	  õppida	  
planeerima	  ja	  veetma	  oma	  aega	  kasulikult,	  muutuda	  veelgi	  aktiivsemateks	  	  
vastutustundlikumateks	  kodanikeks.	  Seda	  kõike	  teeme	  selleks,	  et	  noored	  
õpiksid	  suhtlema,	  et	  nad	  usuksid	  endasse	  ja	  saaksid	  aru,	  et	  nende	  elu	  
sõltub	  oluliselt	  neist	  endist.	  Tahame,	  et	  selle	  projekti	  raames
õpiksid	  noored	  huvitavalt	  ja	  produktiivselt	  planeerima	  ja	  sisustama	  oma	  
aega.	  Tahame	  näidata,	  et	  üksteisega	  suhtlemine	  on	  üks	  väärtustest,	  mida	  
kahjuks	  alati	  ei	  väärtustata.

2

Narva Keeltelütseum "Eluks	  on	  valmis!" 2898

Projekti	  teema	  on	  iseseisvus	  kui	  noorte	  inimeste	  elu	  ettevalmistus.	  Meie,	  
Narva	  Keeltelütseumi	  ja	  Vastseliina	  Gümnaasiumi	  õpilased,	  plaanime	  
jääda	  õppima	  ja	  elama	  Eestisse.	  Saame	  aru,	  et	  edukaks	  koostööks	  on	  vaja	  
omandada	  suhtlemisoskust	  ja	  teiste	  kultuuride	  tundmist.	  Soovime	  
valmistada	  end	  ette	  võimalikeks	  raskusteks,	  mida	  võivad	  põhjustada	  
kultuuridevahelised	  erinevused.	  

3

Huvikool Optimum Semper "Tee	  eneseleidmiseni	  –	  tee	  eduni" 2990

Projekti	  "Tee	  eneseleidmiseni	  –	  tee	  eduni"	  eesmärgiks	  on	  toetada	  noori	  
karjäärivaliku	  tegemisel.
Peamiseteks	  tegevusteks	  on:	  üksteise	  tundmaõppimise	  mängud,	  
meeskonnamängud,	  seltskonnamängud,	  etüüdide	  läbiviimine,	  
eneseanalüüs	  –	  iseenda	  tundmaõppimine,	  Eurovisioon,	  mängud	  "Karjäär"	  
ja	  "Projekt",	  ajurünnak	  "Teismeliseks	  olemise	  väljakutsed",	  projekt	  
"MILLISENA	  TEISED	  MIND	  NÄEVAD?"	  jpm.



4

Narva Laste Loomemaja 
initsiatiivgrupp I.M.A.G.E. "KooliMood" 7452

Meie	  projekti	  "KooliMood"	  põhieesmärk	  on:	  1.	  õpetada,	  kuidas	  valida	  
igapäevast	  stiili	  koolis	  käimiseks,	  2.	  leida	  viis,	  kuidas	  vältida	  
kultuuridevahelist	  barjääri	  vene	  ja	  eesti	  keelt	  kõnelevate	  noorte	  vahel	  
moe,	  välimuse	  ja	  kommunikatsiooni	  abil.	  
Projekti	  hulka	  kuulub	  mitmekülgne	  kaasaegse	  õpilase	  välimuse	  ning	  
noorte	  moe	  ja	  stiili	  uurimine.	  Samuti	  valmistatakse	  koolivoormi	  eskiis	  ja	  
stiili	  soovitustega	  brošüür	  nimega	  "Koolimood".

5

MTÜ Virumaa 
Heategevuskeskus "Elu	  on	  üks	  –	  ela	  tervelt" 4140

Projekti	  	  "Elu	  on	  üks	  –	  ela	  tervelt"	  eesmärk	  on	  tervete	  eluviiside	  
kujundamine	  ja	  juurutamine	  ning	  selle	  kaudu	  laste	  tervise	  hoidmine.
Peamiseteks	  tegevusteks	  on:	  Ekskursioonid,	  suhtlemine	  partneri	  keeles,	  
spordiüritused,	  tervisliku	  toitumise	  õppetunnid,	  praktikal	  õpitu	  
kasutamine	  jm.

6

MTÜ Noorteklubi Active

„Take	  a	  new	  look,	  Let's	  surf	  the	  
city…	  Давай	  посмотрим
новыми	  глазами	  и	  начнем	  
исследовать	  наш	  город...“ 4554

Antud	  projekti	  tulemusena	  luuakse	  Lasnamäe	  ja	  Kopli,	  kahe	  erineva	  
piirkonna	  kaardid,	  millel	  on	  toodud	  noorte	  poolt	  välja	  huvitavad	  kohad	  
põnevaks	  ja	  tervislikuks	  vaba	  aja	  veetmiseks.	  Iga	  kohtumise	  lõpus	  
katsetatakse	  noorte	  poolt	  valminud	  kaarte.	  Kohtumiste	  lõpus	  valmivad	  
kahepoolsed	  kaardid,	  mida	  on	  võimalik	  edasi	  jagada.	  Kaartide	  abil	  on	  
noortel	  võimalik	  saada	  uusi	  teadmisi	  nii	  oma	  kui	  ka	  teise	  linnaosa	  kohta.

7

Paldiski Huvikeskus "Proforientatsioon" 2990

Käesoleva	  projekti	  raames	  soovivad	  noored	  arutleda	  tulevase	  ametivaliku	  
üle.	  Projekti	  eesmärk	  on	  teadmiste	  saamine	  tuleviku	  ametivõimaluste	  
kohta,	  uute	  tegevusvalkondade	  ning	  omadustega	  tutvumine,	  	  mis	  nendes	  	  
valdkondades	  edukaks	  tegutsemiseks	  vajalikud	  on.	  Noored	  tutvuvad	  nii	  
erinevate	  tegevusvaldkondadega	  kui	  saavad	  antud	  ameti	  kohta	  kõige	  
täpsemat	  infot	  spetsialistidelt	  endilt.	  Soovime,	  et	  noortekohtumise	  lõpuks	  
oleks	  iga	  noor	  kindel	  oma	  tulevases	  ametivalikus.	  Noortekohtumine	  
toimub	  Arbavere	  puhkekeskuses,	  kus	  kohtuvad	  24	  noort	  Paldiskist	  ja	  
Rõugest.	  Noortekohtumine	  pakub	  hea	  võimaluse,	  et	  eesti-‐	  ja	  vene	  
emakeelega	  noored	  leiaks	  ühise	  keele	  ja	  ületaksid	  keelebarjääri.	  Laager	  
pakub	  ka	  hea	  võimaluse	  arendada	  oma	  ettevõtlikkust,	  loovust,	  aktiivsust	  
ja	  sallivust.	  



8

Mittetulundusühing VitaTiim "Learning	  to	  learn" 3312

Noortekohtumise	  projekt	  "Learning	  to	  learn"	  toob	  kokku	  16	  noort	  Pärnust	  
ja	  Sillamäelt,	  et	  koos	  õppima	  õppida.	  Sillamäe	  noored	  on	  inglise	  keele	  
õppe	  programmi	  Access	  osalejad,	  Pärnu	  noored	  on	  aga	  Raeküla	  Vanakooli	  
Keskuse	  tegevustes	  osalevad	  noored.	  Mõlema	  grupi	  noored	  on	  vanuses	  
14-‐17.	  Projekti	  eesmärk	  on	  arendada	  noorte	  probleemilahenduse,	  
meeskonnatöö	  ja	  õppimise	  oskuseid,	  et	  muuta	  üldhariduse	  ja	  tööga	  
seotud	  probleemide	  lahendamist	  paremaks	  ja	  lihtsamaks.

9

Põhja- Tallinna 
Noortekeskus "Sallivus	  rikastab" 3312

Projektiga	  tulevad	  kokku	  noored,	  kes	  tahavad	  panustada	  erinevate	  
kultuuride	  vahelise	  dialoogi	  toetamisele,	  et	  kõigil	  oleks	  võimalus	  avatud	  ja	  
mugavaks	  suhtluseks.	  Kohtumiste	  eesmärgiks	  on	  jõuda	  omavahelise	  
parema	  koostöö	  ja	  sõpruseni	  ja	  seeläbi	  ka	  salliva	  keskkonna	  
edendamisele.	  Noored	  õpivad	  projekti	  kohtumiste	  käigus	  
kultuuridevahelise	  suhtluse	  baasteadmisi	  läbi	  verbaalse	  kui	  ka	  mitte-‐
verbaalse	  suhtlemise	  ning	  sallivuse	  tõstmist	  läbi	  meeskonnatöö	  ja	  
ühtsustunde	  arendamise.	  Noored	  täiendavad	  oma	  teadmisi	  ja	  silmaringi	  
läbi	  stereotüüpide	  murdmise	  ja	  uute	  kogemuste	  saamise.	  Lisaks	  avatakse	  
sallivuse	  teemat	  läbi	  tundlikumate	  ühiskonnagruppidega	  tutvumise.	  
Soovime	  kohtumiste	  käigus	  	  	  kasvatada	  noortes	  meeskonnavaimu	  ning	  
nende	  jõudmist	  sallivamate	  hoiakuteni.	  Noored	  kujundavad	  ja	  loovad	  
projekti	  käigus	  seinamaalingud	  noortekeskuse	  avatud	  ossa,	  mis	  hakkab	  
edaspidi	  kandma	  nimetust	  "Sallivuse	  nurk".	  Selline	  ala	  töötab	  	  neutraalse	  
suhtluspinnana	  kõikidele	  noortele,	  olenemata	  nende	  keelelisest,	  
kultuurilisest	  või	  ka	  majanduslikust	  taustast,	  et	  tõsta	  sallivust	  ja	  
ühtlustada	  üksteisega	  suhtlemist.	  

10

Narva Noortekeskus
"REMP-‐Russian-‐	  Estonian	  Music	  
Party" 3036

Noortekohtumise	  projekti	  "REMP-‐Russian-‐	  Estonian	  Music	  Party"	  
eesmärgiks	  on	  tutvustada	  eesti	  noortele	  vene	  estraadimuusikat	  ja	  ja	  vene	  
noortele	  eesti	  estraadimuusikt.	  	  Projektis	  osalevad	  20	  noort	  Narvast	  ja	  
Rõugest.	  



11

53noored
"OTAN	  –	  originaalsed	  töökad	  
aktiivsed	  noored" 3588

Projekti	  teemaks	  on	  skautlus.	  Noortekohtumise	  peamiseks	  eesmärgiks	  on	  
näidata	  noortele,	  et	  on	  võimalik	  ka	  ilma	  nutiseadmeteta	  veeta	  huvitavalt	  
ja	  õpetlikult	  aega	  värseks	  õhus.	  Projektis	  osalevad	  noored	  Tallinna	  53.	  
Keskkoolist	  ja	  Tõrva	  Gümnaasiumist.	  Meie	  põhilisteks	  tegevusteks	  on	  
skaudi	  kultuuriga	  tutvumine	  ning	  keeleoskuse	  arendamine.	  Loomulikult	  
õpime	  ka	  meeskonnas	  töötama	  ja	  saame	  teadmisi	  sellest,	  kuidas	  tulla	  
toime	  looduses.

12

Lahemaa Looduskool "Veekogude	  saladused" 3588

Projekti	  "Veekogude	  saladused"	  on	  sündinud	  Kadrioru	  Saksa	  
Gümnaasiumi	  ja	  Loksa	  Gümnaasiumi	  noortekohtumiste	  jätkuprojektina.	  
Projekti	  eesmärgiks	  on	  erinevates	  koolides	  õppivate	  ja	  multikultuursetes	  
kodudes	  elavate	  noorte	  suhtlemise	  ja	  temaatilise	  sõnavara	  arendamine.	  
Inimtegevus	  on	  alati	  vajanud	  eluks	  magedat	  vett.	  Soovime	  tutvuda	  
rannaniitude	  ja	  sealsete	  lindudega,	  mere-‐	  ja	  jõekaladega,	  veetaimede	  ja	  
pisielukatega,	  näha	  ja	  kuulda	  meremehe	  ja	  kaluri	  töövahenditest	  ning	  
tegevustest	  erinevatel	  aegadel.	  Tegevustes	  ja	  õppimisel	  kasutame	  
reaalset	  õpikeskkonda	  ja	  valdkonda	  tundvaid	  spetsialiste.	  Omalt	  poolt	  
kasutame	  loovust	  ja	  võimalust	  suhelda	  erinevates	  keeltes.	  

13

Sinimäe Liit "Lõhume	  seterotüüpe	  koos" 7176

Projekti	  "Lõhume	  stereotüüpe	  koos"	  eesmärk	  on	  suurendada	  noorte	  
teadlikkust	  soostereotüüpide	  ja	  inimõiguste	  kohta	  erinevate	  tegevuste	  
kaudu.	  Noortekohtumiste	  raames	  saavad	  noored	  proovida	  erinevaid	  
tegevusi	  ja	  rolle,	  osalevad	  loengutes	  ja	  arutlustes.	  Noored	  lahendavad	  
teemakohaseid	  ülesandeid	  ja	  mängivad	  teemakohaseid	  mänge,	  et	  
objektiivselt	  hinnata	  enda	  ja	  teiste	  võimalusi	  ning	  õigusi.	  Projekti	  raames	  
arenevad	  noorte	  sotsiaalsed	  ja	  meskonnatöö	  oskused,	  noored	  saavad	  
kultuuridevahelise	  suhtlemise	  kogemuse.



14

Xploreworld "Meel	  –	  elu	  linnas" 2070

Projekt	  "Meel:	  Elu	  Linnas"	  on	  2016.	  aastal	  Hiiumaal	  toimunud	  projekti	  
"Meel:	  Elu	  merel"	  jätkuprojekt.	  Projekti	  raames	  teevad	  koostööd	  16	  12-‐14-‐
aastast	  noort.	  Meie	  ühised	  eesmärgid	  on:	  sallivuse	  suurendamine	  
erinevast	  rahvusest	  noorte	  seas,	  kultuuridevaheline	  suhtlemine,	  
teadmiste	  ja	  oskuste	  areng.	  Näeme,	  et	  elus	  võib	  keelebarjäär	  hakata	  
omavahelist	  suhtlust	  takistama.	  Kuid	  meie	  jaoks	  see	  raskusi	  ei	  valmista,	  
sest	  meie	  ja	  Pühalepa	  koostööpartnerite	  	  noored	  on	  sarnaste	  huvidega,	  
positiivse	  hoiakuga	  ja	  ühiste	  eesmärkidega.

15

Huvikool Optimum Semper "Koostöös	  ja	  üheskoos" 4784

Projekti	  teemaks	  on	  "Koostöös	  ja	  üheskoos:	  linnanoor	  ja	  maanoor".	  
Noortekohtumisel	  lahatakse,	  millised	  erinevused	  ja	  sarnasused	  on	  linna-‐	  
ja	  maanoorte	  vahel,	  mis	  on	  neil	  ühist,	  missugused	  on	  nende	  vaated,	  
harjumused,	  huvid	  ja	  tegevused.	  Peamised	  tegevused:	  Tutvumismängud,	  
"Ootuste	  Puu",	  Illuka	  mõisaga	  tutvumine,	  viktoriini	  
koostamine/mälumäng,	  abistamine	  Illuka	  kooli	  õuealal	  ja	  pargis,	  kunsti	  
töötuba,	  meeskonnamängud,	  seiklusmatk	  looduses,	  kõrvitsaprojektiga	  
tutvumine	  jpm.	  Lisaks	  on	  plaanitud	  tegevused,	  mis	  aitaksid	  noortel	  mõista	  
maa-‐	  ja	  linnaelu	  läbi	  abistamine	  Konju	  Mõisa	  talu	  kitsefarmis,	  Tagavälja	  
talus	  ja	  Sarapiku	  talus.	  

16

Sinimäe ja Risti Põhikooli 
noorte sõprusgrupp "Mäng	  ja	  liikumine" 4370

Meie	  projekti	  teema	  on	  mäng	  ja	  liikumine,	  mille	  eesmärgiks	  on	  tõsta	  
noorte	  teadlikkus	  tervislikest	  eluviisidest	  ja	  sportimisest,	  vähendada	  
kuluurilisi	  eelarvamusi	  ja	  veeta	  suvi	  arvuti	  tagant	  eemal.	  Projekti	  
partneriteks	  on	  Sinimäe	  Põhikooli	  keelekümbluosakonna	  ja	  Sinimäe	  ja	  
Risti	  Põhikooli	  noorte	  noortegrupid.	  Peamisteks	  tegevusteks	  on	  
sportmängude	  korraldamine,	  arutelud	  tervislikust	  toitumisest,	  
ratsutamine,	  paintball,	  ekskursioon	  Tartusse	  Ahhaa	  keskusesse,	  
Alutagusele	  ja	  Tallinnasse	  loomaaeda	  ja	  Teletorni.



17

Tartu Annelinna 
Gümnaasium "Ei sõltuvusele!" 3036

Käesoleva	  projekti	  teemaks	  on	  "Ei	  sõltuvusele!".	  Projekti	  eesmärgiks	  on	  
õppida	  hoolitsema	  enda	  tervise	  eest,	  et	  ennetada	  narkomaaniat	  ja	  
alkoholismi	  noorte	  hulgas.	  Noortekohtumisel	  osalevad	  10	  vene	  keelt	  
kõnelevat	  	  noort	  Tartu	  Annelinna	  Gümnaasiumist	  ja	  10	  eesti	  keelt	  
kõnelevat	  noort	  Vastseliina	  noortekeskusest.	  Noortekohtumise	  raames	  
planeeritakse	  erinevaid	  üritusi,	  nt	  loengud	  ja	  vestlusringid,	  	  Tartu	  vangla	  
külastamine,	  foorum-‐teatri	  lavastamine,	  tantsutrenn	  jm.

18

Pühalepa valla Kultuuri- ja 
Noortekeskus

"Sotsiaalse sõnumi edastamine 
kunsti, spordi ja loovtööde 
kaudu" 4140

Projekti	  eesmärgiks	  on	  võimalda	  erineva	  kultuurilise	  tausta	  ja	  
arusaamadega	  noorte	  suhtlust	  läbi	  spordi,	  kunsti	  ja	  koostöö.	  Peamiste	  
tegevustena	  leiavad	  aset	  grupitööd,	  meeskonna	  tegevused,	  sportlikud	  
tegevused,	  mitteformaalne	  õppimine	  jm,	  mis	  avardavad	  osalejate	  
silmaringi	  ning	  	  sõbralikku	  suhtlemist	  teineteisega.
Meie	  ühisteks	  eesmärkideks	  on:
•	  Arendada	  erinevatest	  rahvustest	  noorte	  arusaama	  koostöö	  vajalikkusest
•	  Arendada	  noorte	  kultuuridevahelist	  suhtlust	  hädavajalike	  teadmiste	  ja	  
väljandite	  kaudu

19

Tarvastu Gümnaasiumi 
rollimänguring "Keskaegne karneval" 8372

Projekti	  eesmärgiks	  on	  keskaja	  ajaloo	  õpetamine	  läbi	  mängu	  ja	  selle	  
tutvustamine	  võimalikult	  paljudele	  noortele.
Projekti	  peamised	  tegevused	  on:	  
	  Keskaegsete	  mängude	  jaoks	  vahendite	  valmistamine
•	  Keskaegsete	  kostüümide	  valmistamine
•	  Keskaegsete	  toitude	  valmistamine
•	  Keskaegse	  karnevali	  korraldamine	  oma	  kooli	  õpilastele	  ja	  kogukonnale
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Noortegrupp "Kodundus" "Minu prügivaba maailm" 4140

Meie	  projekti	  "Minu	  prügivaba	  maailm"	  peamiseks	  eesmärgiks	  on	  noorte	  
silmaringi	  laiendamine	  prügi	  taaskasutamise	  teemal.	  Noortekohtumiste	  
raames	  soovitakse	  luua	  tingimused	  kogemuste	  ja	  teadmiste	  vahetamiseks	  
keskkonna	  vallas.	  Projektis	  osalevad	  16	  noort	  Narva	  Laste	  Loomemajast	  ja	  
Paikuse	  Põhikoolist.	  Kohtumistel	  arutletakse	  prügiga	  seotud	  probleemide	  
üle,	  tutvuvutakse	  erinevate	  rahvuste	  kultuuriga	  ja	  õpitakse	  loomunguliselt	  
kasutama	  paberijäätmed.
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Kiviõli Vene Kool
"Meremäe ja Kiviõli filmi- ja 
teatristuudio" 5060

Projektis	  Meremäe	  ja	  Kiviõli	  filmi-‐	  ja	  teatristuudio”	  osalevad	  kümme	  
Meremäe	  kooli	  ja	  kümme	  Kiviõli	  Vene	  Kooli	  6.	  klassi	  õpilast.	  Esimese	  
kohtumise	  ajal	  Meremäel	  tutvutakse	  filmindusega	  ning	  luuakse	  lühifilm.	  
Teise	  kohtumise	  ajal	  tegeletakse	  teatriga	  ning	  pannakse	  kokku	  
teatrietendus.	  Mõlemat	  esitletakse	  kohtumise	  viimasel	  päeval	  
pealtvaatajatele	  omaloodud	  kino-‐	  ja	  teatrisaalis.	  Projekti	  eesmärk	  on	  
arendada	  esinemisoskust	  	  ja	  loomingulist	  eneseväljendust.	  Lisaks	  õpime	  
läbi	  praktiliste	  tegevuste,	  kuidas	  saada	  üle	  keelebarjääridest	  ning	  suhtuda	  
lugupidavalt	  teise	  emakeele	  ja	  kultuuriga	  inimestesse.	  Osalejad	  õpivad	  
läbi	  erinevate	  vastutusalade	  ja	  tegevuste	  võtma	  vastutust.	  
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Illuka Vallavalitsus

"Hiiumaa,	  Illuka,	  Narva	  –	  
HINdamatu	  kogemus"

9315

Projekt	  "Hiiumaa,	  Illuka,	  Narva	  –	  HINdamatu	  kogemus!"	  raames	  on	  
planeeritud	  on	  kolm	  kohtumist,	  mis	  toimuvad	  Narvas,	  Emmastes	  ja	  Illukal.	  
Osalevad	  24	  noort	  Narvast,	  Emmastest	  ja	  Illukalt	  vanusest	  12-‐16	  aastat.	  
Noortekohtumiste	  peamiseks	  eesmärgiks	  on	  anda	  noortele	  võimalus	  
tutvuda	  üksteisega	  ja	  saada	  lähedasemaks	  erinevade	  tegevuste	  ja	  
aktuaalsete	  teemade	  kaudu	  nagu	  tervislik	  eluviis,	  hooliv	  käitumine	  
keskkonna	  vastu,	  vaba	  aja	  veetmine	  reaalses	  ja	  virtuaalses	  keskkonnas.	  
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