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Lõpparuanne 

Alaprogramm 1 –  

Euroopa Noored 

1.1 - Noortevahetused  

 

Osa 1.  Projekti kirjeldus ja kokkuvõte 

 

Taotluse number 

Siia kirjutage palun oma lepingule märgitud projekti number: Laekumise kuupäev (täidab Euroopa Noored Eesti büroo): 

  

Tuletame meelde, et lõpparuanne tuleb esitada Euroopa Noored Eesti büroole 60 päeva jooksul peale projekti lõppu nii paberkujul (Euroopa 
Noored Eesti büroo, SA Archimedes, Koidula 13a, Tallinn, 10125) kui ka elektrooniliselt (aadressile vormid@noored.ee). 

Taotlejaorganisatsiooni /-grupi nimi  

 

 

 

Projekti nimi 

Palun kirjutage oma projekti nimi, nagu see on kirjas lepingus: 

 

Projekti kestus 

Märkige ära projekti kogukestus ettevalmistusest lõppanalüüsi/täiendavate järeltegevusteni (so projektiga seotud kulutusteks lubatud 
periood) ning tegelikud noortevahetuse algus- ja lõpukuupäevad. 

Projekt (sh ettevalmistus ja vastavad kulud) 
algas: 

/     / 
Projekt (sh järeltegevused ja 
vastavad kulud) lõppes: 

/     / 

Tegevused algasid: /     / Tegevused lõppesid: /     / 

Tegevuste kogukestus (päevades), välja arvatud reisipäevad:  

Toimumiskoht:  

Vastutava isiku allkiri 

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et kogu käesolevas lõpparuandes esitatud teave ning finantsandmed on täpsed ning tehtud 
teatavaks kõigi allkirjeldatud tegevustes osalenud partnerorganisatsioonide/gruppide juhtidele. 

Kõik osapooled lubavad Euroopa Komisjonil, hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri rakendusüksusel ning programmi 
Euroopa Noored (inglise keeles Youth in Action) rahvuslikel büroodel kasutada käesolevas vormis toodud andmeid 
programmi Euroopa Noored haldamise ning hindamise eesmärgil. Isikuandmeid, mis on kogutud selle projekti eesmärgist 
lähtudes, kasutatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu regulatsioonile (EC) No 45/2001, mis käsitleb indiviidide 
kaitset isikuandmete käsitlemisel Euroopa Liidu institutsioonide ja kogude poolt. 

Kirjaliku avalduse alusel võivad andmesubjektid saada juurdepääsu oma isiklikele andmetele. Kõik küsimused seoses oma 
personaalsete andmete käsitlemisega tuleb adresseerida täitevasutusele (Executive Agency) või vastavale rahvuslikule 
Euroopa Noored agentuurile, mis tegeleb taotluse menetlemisega. Riiklikul tasandil rahastatud projektide andmesubjektid 
võivad igal ajal oma andmete töötlemise suhtes esitada kaebuse riiklikul tasandi vastava valdkonna asutusele. Euroopa 
tasandil rahastatud projektide puhul võib kaebused esitada Euroopa andmekaitseinspektorile. 

Toetuse saaja kinnitab, et on teavitanud oma projekti projektipartnereid ning selles osalenuid programmi Euroopa Noored 
andmekäsitluse tingimustest ja praktikast. 

Toetust saanud organisatsioon või grupp 

Nimi, tempel (kui on):  

Vastutav isik: 

Nimi (trükitähtedega):  

Koht, kuupäev:  Allkiri:  

TÄHELEPANU! 
Lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt 60 päeva jooksul pärast projekti 

lõppkuupäeva saabumist. 
Lõpparuanne tuleb esitada allkirjastatult paberkandjal ning 

elektroonselt aadressile: vormid@noored.ee. 
Lõpparuandele lisage projekti jooksul tehtud materjale, fotosid CDl, 

nõutavate kuludokumentide koopiad. 
Palun täida aruanne vastavalt esitatud juhistele ja küsimustele ning 

ära esita aruannet kui „lõika-kleebi“ varianti taotlusvormist! 

 

Kirjutage siia oma projekti number: EE-11-??-20?? 

Projekti alguskuupäev ning lõppkuupäev 
peavad olema vastavuses taotluses välja 

toodud kuupäevadega  
(või nende ametliku muudatusega). 

Alguskuupäevale eelnevalt ning 
lõppkuupäevale järgnevalt tehtud 
tegevustega seotud kulutusi ei saa 

arvestada projekti eelarvesse. 

Käesolev osa tuleb täita selle isiku poolt, kes on teie projekti 
eest vastutav isik. Allkiri peab olema käsitsi kirjutatud originaal. 

NB! Enne alla kirjutamist tuleb antud isikul kogu aruande ning ülaloleva 

tekstiga tutvuda. 

Näidis kehtib nii A1.1 kui A3.1 noortevahetuste kohta 
 

mailto:vormid@noored.ee
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Osa 1. Projekti kirjeldus ja kokkuvõte (jätkub) 

 

Programmi Euroopa Noored üldeesmärgid   

Palun märkige sobivad 

Projekt:  

  toetab noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ja Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt; 

  toetab ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidususe 
suurendamisele Euroopa Liidus; 

  suurendab teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas; 

 panustab noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate 
organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse; 

  toetab koostööd noortevaldkonnas Euroopas. 

 

Prioriteedid 

Palun märkige sobivad 

Läbivad teemaprioriteedid Aastate prioriteedid Rahvuslikud prioriteedid 

  Euroopa kodanik   Tervislike eluviiside edendamine 
läbi füüsiliste tegevuste, sh sport 

  Riskioludes elavad noored (noored tööotsijad, 
koolikatkestajad jt) 

  Noorte osalus  Noorte töötus  Puuetega noored 

  Kultuuriline 
mitmekesisus 

 Kaasav majanduskasv: võitlus 
vaesuse ja marginaliseerumise vastu 

 Rahvusvähemuste noored 

  Vähemate võimalustega 
noorte kaasamine 

   Üleilmastumisega seotud 
keskkonnaväljakutsed ja 
kliimamuudatused 

    Põlvamaa, Valgamaa, Järvamaa ning Raplamaa 
maa- ja väikelinnanoored 

  Loovus ja ettevõtlikkus  Noorte ettevõtlikkuse arendamine 

  

  Riskioludes elavad noored (noored tööotsijad, 
koolikatkestajad jt) 

 Puuetega noored 

 

Tegevuse tüüp 

Palun märkige kastid, mis kõige paremini iseloomustavad käesoleva aruandluse all olevat noortevahetust 

Antud projekt oli  

järgmist tüüpi :                  kahepoolne (lisaks Eestile kaasas veel üht programmis osalevat riiki) 
(märkige vaid üks variantt)    kolmepoolne (lisaks Eestile kaasas veel kaht programmis osalevat riiki) 

                                          mitmepoolne (lisaks Eestile kaasas veel vähemalt kolme programmis osalevat riiki) 

Taotleja: 
(märkige vaid üks variant)      võttis vastu ühe või mitu gruppi 

                                           saatis grupi teise riiki 

                                           oli koordineerivaks organisatsiooniks 

 

Noortevahetuse põhiteemad 

Palun märkige sobivad, kuni 2 teemat 

  Euroopa-teadlikkus   Vähemused 

  Religioonidevaheline dialoog   Linna- ja maapiirkondade areng 

  Sallivus   Noortepoliitika 

Märkige eesmärgid ning prioriteedid vastavalt sellele, 
kuidas teie projektis tegelikult oli. Näiteks: kui alguses 

soovisite käsitleda ka noorte töötuse teemat, kuid 
lõppkokkuvõttes sellele piisavalt tähelepanu ei läinud, siis 

ärge seda enam märkige. 
Algse taotluse ja teostatud tegevuste tekkinud erinevuste 

lõigus põjendage, millest oli antud muudatus tingitud 

Valige vastavalt oma 

projektile. 

Valige vastavalt oma projektile välja vaid kaks teemat, mis kõige 
paremini seostuvad. 
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  Kunst ja kultuur   Meedia ja kommunikatsioon/Noorteinfo 

  Sooline võrdõiguslikkus   Õppimine spordi ja välitegevuste abil 

  Puuetega seotud erivajadused   Tervis 

  Seksuaalse orientatisooniga seotud 
mittediskrimineerimine 

  Keskkond 

  Muu (täpsustage) …   Romade probleemid 

 

Projekti kokkuvõte 

Kirjeldage palun lühidalt oma noortevahetusprojekti kui tervikut, nii et see oleks sobilik ka avaldamiseks. Olge täpsed ja konkreetsed: tooge 
välja mis tüüpi noortevahetuse projektiga oli tegemist, selle teema, eesmärgid, toimumise koht/kohad, kestus päevades, osalevad riigid, 
osalejate arv, elluviidud tegevused ja kasutatud meetodid; lisage, kui suur oli programmi Euroopa Noored toetus projektile. See kokkuvõte 
peab olema esitatud  inglise, saksa või prantsuse keeles, sõltumata sellest, mis keeles ülejäänud lõpparuandevorm täidetakse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palun kirjeldage ja põhjendage tekkinud erinevusi Teie algse taotluse ja teostatud tegevuste vahel: 

 Partnerorganisatsioon(id):  

 Osalejad (arv ja vanuseline koosseis):  

 Vahetuse kestus:  

 Tegevusprogramm:  

 Muu:  

 

 

 

Kirjutage siia oma projekti võõrkeelne (inglise, saksa või prantsuse) kokkuvõtte, mis 
annab ülevaate projekti eesmärgist, tegevusest, sihtgrupist, mõjust jne. 
Seda kokkuvõtet kasutatakse üle-Euroopalises andmebaasis teie projekti tutvustamiseks. 
Seega mõtelge, kuidas te oma välismaalt pärit sõbrale lihtsalt ja lühidalt oma projekti 

tutvustaksite? Küsimused – mis? millal? kes? kellega? kus? peaksid saama siin kiirelt vastuse. 

 

Mõnikord ikka juhtub, et kõik projekti tegevused ei lähe täiesti nii nagu 
planeeritud. Kas on mõni projektiliige vahetunud? Kas olete olnud sunnitud mõnda 
tegevust natukene muutma?  
Näiteks: 

 Kui vahetus partnerorganisatsioon, siis mis põhjusel ning kui kaasati uus 
partner, siis kuidas nad leiti ning kaasati tegevusprotsessi? 

 Kui osalejate arv muutus (nt algselt plaanisite 26, aga osales 22) või 
muutus vanuseline koosseis (algselt plaanisite kaasata 13-14, aga 
kaasasite 15-16 aastasi noori), siis põhjendage seda siin; 

 Kui noortevahetuse kuupäevad muutusid või toimus olulisi muutusi 
tegevusprogrammis, siis andke nendest muudatustest ülevaade selles 
lõigus.  

 
Palun tooge siinkohal välja kõik muudatused (nii need, millest bürood olete juba 

teavitanud, kui ka need, millest veel ei ole. 
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Osa 2.  Toetuse saaja 

 
ARUANDLUSKOHUSTUSED (palun tutvuge veelkord oma lepinguga). 

Lõpparuanne tuleb esitada kahe kuu jooksul peale projekti lõppu.  

Lõpparuanne koosneb projekti sisulisi tegevusi kirjeldavast osast ning finantsosast. Toetuse saajal tuleb täita mõlemad osad - 
vastasel juhul on Euroopa Komisjonil või Euroopa Noored Eesti bürool õigus nõuda väljamakstud toetussummade täielikku 
tagastamist. 

Sõidukulud, erikulud ning projekti tulemuste levitamise ja kasutamisega seotud kulud tuleb põhjendada ja tõendada piletite 
ning arvete või muude sobivate raamatupidamisdokumentide koopiatega. Aruande kirjeldav osa peab seletama ja põhjendama 
ettevalmistava kohtumise, ettevalmistus- ja tegevuskulude ning projekti tulemuste levitamise/kasutamise katteks makstud 
summade kasutamist. Aruandega koos tuleb esitada originaalis allkirjastatud nimekiri kõigist osalejaist ja noortejuhtidest (vt 
lisa 1) ja noortevahetuse lõplik päevakava Euroopa Noored Eesti büroo vormil (vt lisa 2). 

Toetuse lõplik summa arvutatakse noortevahetuse tegeliku kestuse ning osalenud (osalemisõiguslike) noorte ja noortejuhtide 
koosseisu põhjal! 

Toetuse saanud organisatsiooni/grupi andmed  

Nimi  

Aadress  

Postiindeks  Linn  

Maakond  Riik  

E-post  Kodulehekülg  

Telefon  Faks  

 

Taotleja nimel lepingu allkirjastamiseks volitatud isik:  projekti vastutav isik 

Perekonnanimi (hr/pr)      Eesnimi  

Amet/ülesanne 

E-post                                                                                            Telefon    

 

Projekti kontaktisik (kontakteerumiseks käesoleva aruande asjus) 

Perekonnanimi (hr/pr)  Eesnimi  

Amet/ülesanne  

E-post  

Telefon  Faks  

 

Toetust taotlenud organisatsiooni/grupi kirjeldus 

Taotleja tüüp ja 
staatus: 

  mitteriiklik/ mittetulunduslik  organisatsioon 

  riiklik/avalik-õiguslik organisatsioon 

  mitteametlik noortegrupp 

  üle-euroopaline valitsusväline organisatsioon, mis tegutseb noorsootöö 
valdkonnas 

  muu 

Organisatsiooni 
tegevus on: 

  kohalik   piirkondlik   üleriigiline   üle-euroopaline/ 

rahvusvaheline 

 

 

NB! 
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Osa 3.  Partnerorganisatsioonid / -grupid ja osalejad 

Vajadusel lisage ise ridasid juurde! 

A.  Projektis osalenud PARTNERORGANISATSIOONIDE või -GRUPPIDE andmed 

Palun märkige siia oma partnerorganisatsioonid ja/või -grupid. Kui partnergrupid on pärast taotluse esitamist muutunud, palun 
põhjendage seda ning esitage nende täielik aadress koos ametliku partnerluskinnitusega (noortevahetuse taotlusvormi osa 3). 

Riik Organisatsiooni/grupi nimi ja asukoht Kontaktisik 

   

   

   

   

   

   

 

B. Info projektis osalevate NOORTE kohta (ilma grupijuhtideta) 

Siinkohal palun kirjeldage projektis osalenud noortegruppide ülesehitust elukohariikide kaupa. See tabel peab kattuma 
originaalallkirjadega lehel olevate andmetega. 

Riik, kus noored elavad 
Osalevate noorte 

koguarv 

Jaotus soo alusel Vanuseline jaotus 

M N 13-14 15-17 18-25 26-30 

        

        

        

        

        

        

        

Kokku:        

 

C. Info projektis osalevate GRUPIJUHTIDE kohta 

Grupijuhid tuleb ära märkida ainult alljärgnevas tabelis, mitte tabelis B. 

Nimi 
Sünni-
aasta 

Sugu  
(M/N) 

Elukohariik Keelteoskus Organisatsioon 

      

      

      

      

      

      

      

Kokku:  

 

Osalejate koguarv (noored + grupijuhid)  

Siin esitage info projektis reaalselt 
osalenud partnergruppide ning noorte 

kohta. 

Kirjutage siia osalenud noortegruppide grupijuhtide 
nimed ning veenduge, et samad inimesed on ka aruande 

viimasele lehel märkinud, et nad on grupijuhid (L) ja oma 

osalemist allkirjaga kinnitanud. 
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Osa 4.  Projekti teostamine 

Alltoodud punktid on juhiseks koostöös Teie partneritega Euroopa Noored programmi raames läbi viidud projekti kirjeldamisel. 
Ärge kahelge kirjeldada raskusi ja probleeme, millega pidite toime tulema, ning muid olulisi asjaolusid, mis on teistele 
projektitegijatele kasulikud teada. Käesolevat osa Teie aruandest kasutatakse Teie ja Teie partnerite tehtud töö tulemuste 
laiemal levitamisel ning teiste, samalaadsetest tegevustest huvitatud gruppide nõustamisel. 

Palun lisage aruandele kindlasti ka oma projekti tulemusi kajastavaid materjale (artiklid, videod, fotod, viited veebilehtedele 
jms) ja teavet selle kohta, kuidas Te neid levitasite/levitate. Samuti lisage osalejate isiklikke arvamusi ja hinnanguid. 

 

Tegevuste kirjeldus 

 Palun esitage korraldatud noortevahetuse üldine kirjeldus, tooge välja läbiviidud tegevused ning 
töömeetodid, mida Te kasutasite ning selgitage, kuidas olid partnerid projekti kaasatud. 

 Palun esitage projekti lõplik igapäevane tegevusprogramm Euroopa Noored Eesti büroo vormil (vt lisa 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvalisus 

 Kas Teie projekti käigus esines olukordi, mis ohustasid selles osalenud noorte turvalisust? Kui jah, selgitage 
palun antud olukordi ja andke ülevaade,  kuidas Te selle lahendasite.  

 Kirjeldage, kuidas Te parandaksite oma projekti, kui peaksite seda uuesti läbi viima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevalmistused 

 Palun kirjeldage, kuidas valmistusite projektiks (koosolekud, kohtumised, nende sagedus ja mõju 
tegevuse korraldamisele, muu suhtlus, varasemad koostöötegevused jm) nii oma grupi siseselt kui 
koostöös partnergrupi/gruppidega. Juhul kui partnergrupp/grupid vahetusid, kuidas toimus uute 
partnerite kaasamine ettevalmistusprotsessi? 

 

 

 

NB! 

Palun kirjeldage, kuidas teie projekt läks. 
- Kirjeldage tehtud tegevusi - kuidas need läksid, mis toimus, milliseid meetodeid 

kasutasite, palju oli osalejaid, milline oli tagasiside, mida arvate, et järgmine kord 
peaks nende tegevuste juures teisiti tegema või mida head kindlasti kordama jne. 

- Esitage tegevuste ajaline ülevaade. 
- Kirjeldage, kuidas rahvusvaheline partnerlus toimis (mis olid tugevused ja nõrkused), 

mida rahvusvaheline mõõde teie arvates projektile andis jne. 
- Analüüsige, kas ja kui suurel määral said taotluses välja toodud eesmärgid täidetud. 

 
NB! Pidage meeles, et siinkohal tuleb kajastada seda, kuidas teie projekt tegelikult läks, 
mitte seda, kuidas te selle algselt planeerisite. Arutlege, miks projekti tegevused läks nii 

(hästi/halvasti) nagu nad läksid. Seega ei ole taotlusest koopia tegemine lubatud. 

Siinkohal vaadake, mis sai kirja taotlusvormi ning selgitage, kuidas tagasite 
projekti turvalisuse – nt kas tegite projektile riskianalüüsi; kas koostasite 

grupireeglid, mille alusel töötada; uurisite eelnevalt osalejate erivajadusi; kas 
küsisite osalejatelt nö kriisikontaktid, kui midagi peaks juhtuma; kas omasite 
esmaabivahendeid; uuriste vajalikku seadusandlust; kas teavitasite kohalikku 

omavalitsust, politseid ning perearsti jne. 
 

Kui te neid asju ei teinud, siis kas arvate, et järgmisel korral oleks midagi neist vajalik? 
 

Juhul, kui projekti jooksul esines ohtlikke olukordi, siis kirjutage siinkohal, 
kuidas te need lahendasite ning mida lähtuvalt kogemustest teeksite järgmises 

projektis teisiti, et riskiolukordi vältida/vähendada. 
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Kas Te viisite läbi  ettevalmistava kohtumise?                                                        Jah      Ei   

Kui jah, siis palun kirjeldage ettevalmistava kohtumise programmi, millele lisage toimumise kuupäevad, koht ning 
osalejad. Palun hinnake, kuidas ettevalmistav kohtumine aitas kaasa Teie projekti korraldamisele? 

 

 

 

 

 

Praktiline korraldus 

 Palun kirjeldage projekti praktilist ja logistilist korraldust (transport, majutus, toitlustus jms). 

 Milliseid keeli kavandatud tegevuste käigus ja vabal ajal sagedamini kasutati? Kas ja millist keelealast 
toetust pakuti? 

 Märkige, mida oleksite võinud praktilise korralduse ja logistika valdkonnas paremini teha. Mida Te 
järgmisel korral teisiti teeksite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantsküsimused 

 Kirjeldage, kuidas projekti finantseeriti (kirjeldades lisaks programmi Euroopa Noored toetusele ka muid 
rahalisi toetusallikaid, nt transpordikulude 30% katmine) ja milliseid raskusi sealjuures esines. 

 Palun proovige hinnata, kui suure osa projekti kogukuludest kattis programmi Euroopa Noored toetus. 

 

 

 

 

 

 

Siinkohal kirjeldage: 
 

- Ettevalmistava etapi tegevusi ning analüüsige nende õnnestumist (kas midagi on 
vaja järgmisel korral teisiti teha?) 

- Milline oli ettevalmistusperioodi mõju meeskonnale, projekti tegevustes osalejatele 
ning kogu projekti kvaliteedile? 

- Kuidas erinesid ettevalmistused partnerriigiti ning kas neil oli ka erinev mõju? 
- Milline oli ettevalmistusperioodil partnerite omavaheline koostöö ning selle mõju? 

 
Kas teil on mõni hea soovitus, mida võiks jagada ka teiste noortevahetust korraldada 

planeerivate noortega? 

Lähtuge ette antud küsimustest. Ka oleks hea selgitada,  

kuidas toimus pärast kohtumist meeskondade sees info edastamine. 

Palun lähtuge ülalolevatest küsimustest. 
 

Andke hinnang projekti praktilisele korraldusele - kas 
need korraldused on aidanud kaasa projekti kulgemisele nii nagu 

soovitud ja planeeritud? 
Kui jah -kuidas, kui mitte - miks? 

 
Kas teil on soovitusi teistele noorteprojekte tegevatele noortele? 

Tulenevalt Euroopa Noored programmi kaasfinantseerimise põhimõttest ei saa programm Euroopa 
Noored olla teie projekti ainus finantseerija. 

 
Palun kirjeldage, kas teie projektis oli omafinantseering (teie ise või teie organisatsioon 
toetas teie tegemisi rahaliselt või katsid osalejad ise osaliselt endi transpordikulud) või 

kaasfinantseering (teil õnnestus saada rahalist toetust mõnelt teiselt fondilt, vallavalitsuselt, 
äriettevõttelt või organisatsioonilt). 

Lähtuge ülalolevatest küsimustest ning võimalusel tooge häid soovitusi ka teistele noortele. 
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Noorte osalus 

 Palun selgitage, kuidas kujunesid osalevate noorte grupid. 

 Kirjeldage noorte osalust ja tegevusi projekti erinevates faasides (ettevalmistus, noortevahetus,  
analüüs, järeltegevused). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultuuridevaheline mõõde 

Palun kirjeldage, kas ja kuidas Teie projekt:  

 tõstis noorte teadmisi teistest kultuuridest; 

 toetas dialoogi ning kultuuridevahelist kokkupuudet erinevate (kultuuri)taustadega noorte seas; 

 aitas ennetada ning võidelda eelarvamuste, rassismi ja tõrjutuseni viivate hoiakutega;  

      tõstis sallivust ning mitmekesisusest arusaamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palun tooge välja, millised tegevused aitasid kõige enam kaasa osalejate kultuuridevahelise õppimise 
protsessile.  

 

 

 

 

 
Palun lähtuge ülalolevatest küsimustest. 

 
Noortevahetuses on põhitegijateks noored ise.  

Tooge välja, kuidas olid jaotatud rollid ning vastutusalad 
korraldusmeeskonnas, osalevate noorte hulgas nii Eesti grupis kui 

ka partnergruppides. 

Kultuuridevahelise õppimise eesmärgiks on kultuuriga kaasaskäivate väärtuste, 
traditsioonide ja hoiakute teadvustamine ning aktsepteerimine. 

Lähtudes ülal olevatest punktidest selgitage detailsemalt, kuidas toimus 
kultuuridevaheline õppimine projekti ettevalmistaval etapil, sisulistes 

tegevustes ning vabal ajal. Tooge konkreetseid näited. 
 

Arutlege, kui suurel määral õnnestus teil taotluses kirjeldatud ja planeeritud 
kultuuridevahelise õppe aspekte reaalselt ellu viia? Mis muutus või seda 

mõjutas? 

Tooge välja erinevaid tegevusi projekti erinevatel etappidel, mis aitasid luua võimalusi 
arutlemaks ning analüüsimaks kultuure ja traditsioone sügavamalt. 

 
NB! Projekti kultuuridevaheliseks õppimiseks ei saa olla ainult ühine „kultuuriõhtu“, mis 

piirdub toitude, laulude ning tantsude õppimisega. 
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Euroopa mõõde 

Palun kirjeldage, kas ja kuidas Teie projekt:  

 toetas noorte Euroopa kodanikuks olemise tunnetust ja aitas neil mõista oma rolli tänapäeva ja tuleviku 
Euroopas; 

 peegeldas Euroopa ühiskonna selliseid murekohti nagu rassism, ksenofoobia, antisemitism, narkootikumide 
tarbimine jne; 

 teema oli seotud Euroopa Liidu laienemise, Euroopa institutsioonide, Euroopa-tasandi projektidega või muul 
moel  Euroopa huvisfääri kuuluvate küsimustega, mis võivad noori mõjutada; 

 tegevused arutlesid Euroopa Liidu aluspõhimõtete üle, nt  õiguspõhimõtted,  demokraatia, võrdsed 
võimalused, inimõiguste ja põhivabaduste austamine, õigusriigi põhimõtted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindamine   

Palun selgitage lähemalt, kuidas viisite nii oma grupis kui partneritega läbi  projekti analüüsi projekti toimumise 
ajal kui sellele järgnevalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa Noored programmi üks eesmärkidest on teadvustada noortele, et nad on Euroopa kodanikud 
ning et see, mida nad teevad saab avaldada mõju ka laiemalt, kui vaid nende koduriigis. Taotlusvormis 
paluti teil välja tuua, kuidas teie projekt vastab erinevatele Euroopa mõõtme aspektidele. Need samad 
aspektid on siinkohal uuesti välja toodud ning nüüd tuleb teil mõtelda ja kirjeldada, kas ja kui suurel 
määral tegelikult teil õnnestus neid teemasid käsitleda. 
Arutlege: 

- kas projekti kaasatud noored on nüüd teadlikum Euroopas toimuvast või tunnetab rohkem oma 
seost ülejäänud Euroopaga? 

- kui suurel määral õnnestus teil projekti tegevusi ja teemat seostada Euroopas samas 
valdkonnas toimuvate tegevuste ja teadmistega? 

- kas projektis kasutatud tegevusi/meetodeid või saadud teemavaldkonna teadmisi tasub jagada 
ka rahvusvahelisel tasandil – kas ja kuidas seda tegite/teete? 

Juhul, kui projekti raames jäi Euroopa mõõtmele otseselt tähelepanu pööramata, siis mis te 

arvate, miks nii juhtus ning kuidas saaksite seda järgmine kord vältida? 

Projekti oluliseks osaks on selle analüüsimine ja hindamine. 
Kirjeldage, kuidas analüüsisite oma tegevusi näiteks ettevalmistuste ja erinevate ürituste järel, tegevuspäeva lõpus 
jne ehk projekti tegevuste jooksul. Kas selline analüüs aitas teha projekti käigus ka vajalikke muudatusi? 
 
Jooksvalt tehtud analüüsid tuleks projekti lõpuks kokku koguda ning teha ka kogu projekti hõlmav analüüs sellest, 
kuidas tegevused läksid ning kuivõrd projekti jooksul tehtud muudatused end õigustasid. 
Tooge välja: 

- millal tegevusi analüüsisite  
- kellega analüüsisite – paaris, meeskonnaga, projektipartnerite esindajatega, osalejate/sihtgrupi tagaside 

põhjal jne 
- milliseid meetodeid (vestlus meeskonnaliikmega, analüüsivorm, arutelu, joonistades 
- kujundamine, projektipäevik vms) analüüsimiseks kasutasite 

 
Väga oluline on välja tuua, millised olid analüüsi tulemused nii projektimeeskonnas, partneritel, kui 
ka osalejate tagasiside põhjal. 

- Kas nendes oli erinevusi? 
- Mis õnnestus ning mida järgmine kord parandada tasub? 

- Millised suurimad õppetunnid kaasa võtate? 
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Mõjusus, laine-efekt ja järeltegevused 

Palun selgitage: 

 kellele veel, peale projektis osalejate, avaldas projekt mõju; 

 projekti mõju kohalikule kogukonnale ning tooge välja, kas ja kuidas nad olid projekti kaasatud; 

 projekti pikemaajalisemat mõju silmas pidades, kuidas plaanite tagada oma projektis nn laine-efekti (st 
et see annaks tõuke millekski suuremaks) ja selle edasi kestmise ka pärast projekti lõppu; 

 kuidas plaanite selle noortevahetusprojekti kogemusi rakendada edaspidi (nt uued ettevõtmised 
programmi Euroopa Noored raames, jätkuv koostöö partnerorganisatsioonidega vms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähtavus 

Palun kirjeldage: 

 kuidas Te tagasite projektis programmi Euroopa Noored raames eraldatud toetuse nähtavuse ehk 
milliseid avalikkusele suunatud materjale, üritusi jm Te oma projekti tutvustamiseks ellu viisite; 

 kuidas tagas Teie projekt programmi Euroopa Noored alase teabe leviku ehk milliseid tegevusi viisite 
ellu meedia ja laiema avalikkuse teavitamiseks oma projektist ning programmi toetusest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hea projekt omab mõju ka väljaspool projektis osalejate ringi.  
Nimetage, keda ning kuidas teie arvates antud projekt mõjutas ehk kirjeldage millist 

mõju avaldas teie projekt ümbritsevale keskkonnale ja inimestele (nii seal, kus projekti 
toimus kui osalejate kodukogukondades). 

 
Eelkõige selgitage projekti teemaga seotud mõju (mitte majanduslikku mõju 

majutuskohale ). 
 

Kui tekkis ideid teha järgmisi projekte või mõtteid, kuidas oma projekti (selle tulemusi) 
teistele edastada, siis märkige ka need siinkohal ära. 

Vaadake ke abistavaid küsimusi ülal. 

Palun lähtuge ette antud küsimustest (vt ülal). 
Arutlege siinkohal: 

- Millised kasutatud tegevused ja meetodid olid kasulikud: sotsiaalmeedia, otsekontakt 
ajakirjanikuga, pressiteated, avalikud aktsioonid jms? Mis tegi need eriti kasulikuks? 

- Millistel algselt plaanitud nähtavust suurendavatel tegevustel ei olnud loodetud kasu? 
- Kas järgmisel korral tuleks neid teisiti kasutada või need hoopis kõrvale jätta? 
- Kas teil õnnestus olla teistele noortele eeskujuks või jagada kasulikku teadmist ja kogemust 

sellest, kuidas programmi Euroopa Noored projekte ellu viia? 
- Kas ja mida teeksite järgmisel korral teisti? 

Kui tegite nähtavuse toetamiseks materjale, siis lisage need projekti lõpparuandele. 
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Projekti tulemuste levitamine ja kasutamine 

Palun selgitage detailselt, milliseid järeltegevusi viisite läbi oma projekti tulemuste levitamiseks, kasutamiseks 
ning hea kogemuse jagamiseks. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kas Te viisite läbi veel täiendavaid järeltegevusi projekti tulemuste levitamiseks ja rakendamiseks? Jah      Ei    

Kui jah, siis palun kirjeldage tegevusi, osalejaid/sihtgruppi (sh osalejate arv) ning tooge ära oma tegevuste ajakava 

 

 

 

Vähemate võimalustega noorte kaasamine: 

Kas Teie projekt kaasas vähemate võimalustega noori (noored, kellel on teatud põhjustel raskusi ühiskonda 
sulandumisel või kellel on erivajadused, vt täpsemat määratlust allpool)? Kui jah, palun selgitage, kuidas Te 
kohandasite oma projekti nende vajadustest lähtuvalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vähemate võimalustega noorte arv projektis, kes otseselt osalesid noortevahetuses: 

Palun märkige, millistel põhjustel on need noored vähemate võimalustega: 

 Hariduslikud probleemid (koolist väljalangevus jm)  Majanduslikud raskused 

 Sotsiaalsed probleemid (diskrimineerimine, narkomaania 
jm) 

 Puuetega seotud erivajadused 

 Kultuurilised eripärad  Terviseprobleemid 

 Muu: palun täpsustage…  Geograafilisest paiknemisest tingitud raskused 

 

Selle peatüki täitmisel võtke aluseks taotluses välja toodud plaan projektitulemuste levitamiseks. 
Kirjeldage nüüd konkreetselt, milliseid tegevusi (kohtumine, tulemustest tehtud materjalide 

saatmine, jm), millal ning kellele (kas ja kuidas oli kaasatud kohalik kogukond? Kas korraldasite 
üritusi, kust said osa ka teie projekti osalejateringist väljapool oleva noored?) te projekti jooksul läbi 

viisite.  
Kui tegite tulemuste levitamiseks materjale, siis lisage need projekti lõpparuandele. 

Kas tegite midagi sellist, mida alguses ei plaaninud? Miks otsustasite plaani täiendada/muuta ning 
kuidas see õnnestus? 

NB! Järeltegevused ei tähenda projekti kokkuvõtteid ja analüüsi. 

 
NB! Järeltegevused ei tähenda projekti kokkuvõtteid ja analüüsi. 

Lähtuge ette antud küsimusest ehk juhul, kui kaasasite vähemate võimalustega noori, 
selgitage, kuidas kohandasite projekti tegevusi nende vajadustest lähtuvalt. Näiteks kas 
muutsite tegevuskohta, tegevusmeetodeid, info levitamise viisi, otsisite täiendavaid 
partnerorganisatsioone, saite lisa nõuandeid vms? 
Arutlege: 

- Kui algselt plaanitud vähemate võimalustega noorte kaasamine ei õnnestunud, siis mis 
te arvate, mis sai takistuseks teie ja/või nende poolt? 

- Millist liiki vähemate võimalustega noori kaasasite ning kas tuleviks võiks kaasata ka 
teisi sihtgruppe? 

- Milliseid väljakutseid vähemate võimalustega noorte kaasamine tõi? 

- Mis väärtust vähemate võimalustega noorte kaasamine teie projektile andis? 
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Saavutused 

Võttes arvesse eespool kirjeldatut, palume kokkuvõtvalt välja tuua:  

 kas ja kuidas teostusid projektis programmi Euroopa Noored eesmärgid ja prioriteedid (vaata 
http://euroopa.noored.ee); 

 kas ja kuidas teostusid projektile seatud eesmärgid; 

 teema seotust osalejate huvide ja vajadustega (palun lisage noorte arvamusi); 

 projekti panust osalejate sotsiaalsesse ning isiklikku arengusse (sh nende õpieesmärgid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noortepass 

Kas te informeerisite osalejaid võimalusest saada Noortepassi?                             Jah             Ei  

 

 

 

 

Kui mitu Noortepassi te väljastasite projektis osalejatele?                 

                               

 

 

Juhul, kui te väljastasite ühe või rohkem Noortepassi, kas te kirjeldasite selles ka noorte õpitegevusi 
noortevahetuses (individuaalseid ülesandeid, mida osaleja tegi…). 

 

 

 

 

Palun kirjeldage teisi meetmeid, mida te kasutasite, et tunnustada osalejate projektist saadud 
õpikogemusi. 

 

 

 

 
 

Lisainformatsioon 

Siinkohal olete oodatud andma täiendavat infot, tähelepanekuid, kommentaare või ettepanekuid, mis võiksid olla 
kasulikud tulevastele noortevahetuste tegijatele, Euroopa Noored Eesti büroole, Euroopa Komisjonile (hariduse, 
audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri rakendusüksus) Euroopa Noored programmiga seotud töö tõhustamiseks. 
Palun lisage lõpparuandele ka osalejate isiklikke hinnanguid (2-3) projekti kohta. 

Palun kirjeldage projekti käigus esile kerkinud takistusi, millega Te ei osanud projekti planeerimisel arvestada. 

Kui informeerisite, siis palun selgitage, kuidas te seda tegite: millal (projekti ettevalmistavas 
faasis, projekti ajal, vms) ning mil viisil (osalejatega otse suheldes, esitlust tehes, jm). 

Kui te ei informeerinud, siis palun selgitage, mis oli selle põhjuseks. 

Palun kirjutage number, mitu Noortepassi te väljastasite noortevahetuse lõpuks. 

Nimetage ja kirjeldage, milliseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid võimaldas projektis 
osalemine noortel omandada. Näiteks: eneseväljendusoskus nii ema- kui võõrkeeles, 
avatum suhtumine teistesse rahvustesse, praktilised korraldusoskused, jm. Teid võib 

selles aidata tagasivaade taotlusvormi õppimise osasse. 

Selgitage, kuidas ja milliste tegevuste läbi erinevates 
projektifaasides tegelesite õppimise analüüsiga. Kas tegite 

arutelusid, pidasite projekti õpipäevikut vms? 

 

Arutlege ja kirjeldage vastavalt ette antud punktidele. Abiks ja suunaks: 
1. Nii taotluses, kui ka käesoleva aruandevormi alguses märkisite ära enda projekti 

vastavuse programmi Euroopa Noored prioriteetide ja eesmärkidega. Kirjeldage, mil 
määral ja kuidas teil õnnestus need saavutada? Milliseid algselt plaanitud eesmärgid ja 
prioriteedid jäid tagaplaanile? Mis põhjustel? Kas mõni prioriteet tekkis juurde või sai 
plaanitust rohkem tähelepanu? 

2. Projekti analüüsimise ja aruandluse käigus tuleb uuesti üle vaadata ka projekti algsed 
eesmärgid ning arutleda ja hinnata, mil määral said need saavutatud. Kas ja mida tuleks 
järgmine kord teisiti teha, plaanida? 

3. Millised saavutused tooksite välja seoses teie projekti põhiteemadega? Mis muutus? 
4. Kirjeldage, mida saavutasite seoses loovuse, uuenduslikkuse ja ettevõtlikkusega – 

tegevustes, meetodites, isiklikul või meeskonna tasandil jne. Kas teil 
õnnestus projektiga luua midagi uut? Muuta ennast, osalejaid ning ümbruskonda 
loovamaks ja ettevõtlikumaks? Kuidas te aru saate, et see teil õnnestus ning kuidas te 
seda tegite? 

5. Kuidas olete teie ise muutunud, arenenud? Mida olete läbi projekti kogenud ning 
õppinud? Kuidas te sellest aru saate? 

http://euroopa.noored.ee/
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Osa 5. Finantsaruanne KÕIK SUMMAD 
EURODES 

Eelarve osaks saab lugeda vaid need kulutused, mis kuuluvad projektiperioodi (vt projekti algus ja lõpp) ning arvestatavad on 
vaid rahalised kulutused (st kulutused, mille eest on toetuse saaja maksnud kas sularahas või pangaülekandega ning mida 
tõendab vastav kuludokument, arve või kassatšekk).  

Küsimuste tekkimisel palun vaadake http://euroopa.noored.ee või võtke ühendust Euroopa Noored Eesti bürooga. 

A. Eelarve kokkuvõte  

 lepingus 
aktsepteeritud 

toetuse 
kogusumma 

tegelik kulu 
(täidab 

toetusesaaja) 

lõplik 
toetussum
ma (täidab 
agentuur 

või EACEA) 

Reisikulud (70% tegelikest kuludest)    

Ettevalmistava kohtumise reisikulud (100% tegelikest kuludest) – 
juhul kui on taotletud 

   

Projektikulud (päevarahad)    

Erikulud (tegelikud kulutused 100% ulatuses) – juhul kui on 
taotletud 

   

Lõplik toetussumma     

 

B. Kaasfinantseerimine Summa 

NB! 30% reisikuludest, mis ei kuulu rahastamisele programmi Euroopa Noored poolt, peab olema allpool ära toodud.  

Organisatsiooni/osalejate omafinantseering  

Riiklikud, regionaalsed ja kohalikud institutsioonid  

Eratoetused  

Teised Euroopa Liidu toetused  

Muu finantseering (palun tooge iga rahastaja eraldi välja)  

 

Kaasfinantseerimise lõplik toetussumma 
 

 

C. Maksed Summa 

Esimene osamakse programmilt Euroopa Noored (saadud pärast lepingu sõlmimist)  

Saadava toetussumma jääk VÕI tagasimakse ENEB-ile (juhul, kui toetuse 
kogusumma osutub väiksemaks kui tehtud projekti esimene ettemakse) 

 

 

Palun lähtuge ette antud küsimustest. 
 

Kas soovite midagi täpsustada seoses Euroopa Noored Eesti bürooga? 
Mis võiks teie kogemusest olla kasulikuks teadmiseks teistele programmi 

Euroopa Noored projekti planeerijatele ja tegijatele? 
Kui teil tekkis raskusi, siis mis või kes aitas nendega toime tulla? Millest 

oli kasu? 

Täitke hoolikalt vastavalt juhistele ning 
arvutage summad igaks juhuks kaks korda 

üle. 

Nende kuludega seotud kuludokumente 
lõpparuandega koos esitama ei pea, kuid need 

tuleb endal igaks juhuks 5 a. alles hoida. 
 

Juhul, kui teie projekt sai toetuse enne 2012. aastat 
ning taotlesite eraldi kulusid ka tulemuste 

kasutamiseks ja levitamiseks, siis tuleb esitada koos 
aruandega kõik nende kuludega seotud 

kuludokementide  koopiad. 

Reisikuludega seotud kuludokumentide 
ning pardakaartide/piletite koopiad 

tuleb esitada koos lõpparuandega. 

Kaasrahastuse juures palun tooge ka 
välja, millistele kuluartiklitele selle 

kasutasite. 

Summa, mis tuli teie 
kontole pärast 

projekti lepingu 

allkirjastamist. 

Juhul, kui kõik kulud läksid nii nagu planeeritud, siis kirjutage 
siia 20% toetussummast ehk teine osamakse. 

 
Juhul, kui projektitegevustele ei kulunud nii palju, kui alguses 

planeerisite, vaid vähem, kui juba teie kontole tulnud 
toetussumma, siis kirjutage summa, mille tagasi maksate (ehk 

mida projekti elluviimiseks vaja ei läinud). 

http://euroopa.noored.ee/
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D. Detailne lõpliku toetuse arvutamine  KÕIK SUMMAD 
EURODES 

Vajadusel lisage ise ridasid juurde! 

Reisikulud  (noored ja grupijuhid) 

Organisatsioon/grupp 
ja riik 

Osalejate 
arv 

Lähtepunkt Sihtpunkt Transpordiliik 
Kõik kulud 

100% 

Taotletav toetus 

70% 

       

       

       

       

       

       

       

REISIKULUD KOKKU   

 

 

Projektikulud – päevarahad (kaasa arvatud grupijuhid) 

Organisatsioon/grupp 

ja riik 
Osalejate arv 

Kohtumise 
toimumiskoht 

Ööde arv 
Fikseeritud 
summa öö 

kohta 
Kokku 

      

      

      

      

      

      

PROJEKTIKULUD KOKKU  

 

Ettevalmistav kohtumine – reisikulud (juhul kui on taotletud) 

Organisatsioon/grupp 
ja riik 

Osalejate arv Lähtepunkt Sihtpunkt Transpordiliik Kulud 

      

      

      

      

      

      

ETTEVALMISTAVA KOHTUMISE REISIKULUD KOKKU  

Märkige siia reaalselt reisikuludeks kasutatud summa ning 

70% nendest toimunud kulutustest. 
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Erikulud (kui on õigustatud) 

Kulu liik ja põhjendus Kulud 

  

  

  

ERIKULUD KOKKU  

 

Erikuludega seotud arvete koopiad tuleb esitada koos 
lõpparuandega. 

NB! Juhul, kui toimus ka ettevalmistav kohtumine, 
siis sellega seonduvad majutus- ning toitlustuskulud 

tuleb kajastada siin. 



 

Euroopa Noored Eesti büroo, Euroopa Komisjon ning hariduse, visuaalvaldkonna ja kultuuri rakendusüksus kinnitavad, et käesolevasse tabelisse kirja pandud osalejaid puudutavat informatsiooni 
kasutatakse ainult Euroopa Noored programmi juhtimise ja hindamise eesmärgil. Käesolevas projektis kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 
(EK) nr 45/2001, mis määrab üksikisikute kaitse Euroopa Liidu institutsioonide ja kogude poolt töödeldavate isikuandmete suhtes.  

Andmesubjektid võivad kirjaliku avalduse alusel pääseda ligi oma isikuandmetele. Oma isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda kas Euroopa Noored Eesti büroo või 
Euroopa Komisjoni hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri rakendusüksuse poole. Andmesubjektid võivad igal ajal oma andmete töötlemise suhtes esitada kaebuse Euroopa 
andmekaitseinspektorile. 

Lisa 1: osalejate nimekiri 

Osalejate ning grupijuhtide nimekiri (kui osalejaid on rohkem, palun kasutage selle lehekülje koopiaid või jätkake nimekirja ridu) 

Projekti nimi ja 
number: 

 

Toimumise koht:  Kuupäevad:  

Nr. 

No 

Osaleja ees- ja perekonnanimi 

First and family name 

Saabumise kuupäev 

Date of arrival 

Lahkumise kuupäev 

Date of departure 

Elukohariik 

Country of 
residence 

E-maili aadress 

E-mail address 

Naine (F) / 
mees (M) 

Female (F) / 

male (M) 

Osaleja (P) I 
grupijuht (L) 

Participant (P) / 

leader (L) 

Sünniaasta 

Year of 
birth 

Kas Sa 

soovid 
saada 

noortepassi?  

Do you wish 

to receive a 
Youthpass 
certificate? 

Allkiri 

Signature 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
  

      
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

 
 

       
YES / 
NO 

 

NB: Osalejad ja grupijuhid kinnitavad siinkohal allkirjaga projekti 
toimumist vastavalt lõpparuandes kirjutatule. 

 
Antud osa tuleb täita ka elektroonselt Wordi formaadis esitatavas 
lõpparuandes (seda kindlasti koos e-posti aadressidega). Allkirju 

elektroonses failis olema ei pea. 



Lisa 2: Euroopa Noored Eesti büroo tegevusprogrammi vorm 

 

 

 

Tegevus 

(mida me tegime) 

Meetodid 

(kuidas me tegevusi 
läbi viisime) 

Õppimine 

(miks me seda tegime – 
kuidas antud tegevus aitas 

kaasa noortevahetuse 
eesmärkide elluviimisele) 

Kultuuridevaheline 
dimensioon 

(kuidas me tõstame teadlikkust 
kultuuridevahelisest 
mitmekesisusest) 

Noorte osalus 

(kuidas olid noored 
tegevustesse kaasatud) 

Partnerlus 

(milline riik 
tegevuse eest 

vastutas) 

Kuupäev  

 

Ennelõunane aeg 

 

      

Pealelõunane aeg 

 

      

Õhtune aeg 

 

      

 

 

 

NB! Pidage meeles, et siinkohal tuleb kajastada seda, kuidas teie projekt 
tegelikult läks, mitte seda, kuidas te selle algselt planeerisite. Tooge ära 
reaalselt kasutuses olnud tegevuskava ning toimunud tegevused.  Taotluses 
esitatud tegevuskavast lihtsalt koopia tegemine ei ole lubatud. 

 


