
                                                      
 

Teemafookus „Keskkonnasõbralik käitumine“ 

Programmi Noortekohtumised taotlusperioodil 2020 

  

Taotleja juhis 

See juhis on mõeldud programmi Noortekohtumised teemfookuse „Keskkonnasõbralik käitumine“ 

selgitamiseks ja lahti mõtestamiseks.   

  

 Mida tähendab teemafookus?  

Teemafookus „Keskkonnasõbralik käitumine“ juhib tähelepanu teemaderingile, mis on meie 

tänases ühiskonnas olulised. Noorteagentuur seadis fookuse selleks, et. julgustada kirjutama 

projekte, mis puudutavad tähendusrikkal moel ühiskonnas olulist teemat.  

Teemafookusega haakuva projektitaotluse esitamine ei anna taotlejale lisapunkte ega taga 

projektitaotluse edukust. Küll aga on see hea võimalus käsitleda (koos noortega) ühiskondlikult 

olulisi teemasid. Teemafookusega projekti kirjutamine on taotleja vabatahtlik valik ja võimalus.  

  

 Mis teemad on millal fookuses?   

Taotlusperioodi 2020 teemafookus kannab nimetust „Keskkonnasõbralik käitumine“ ning 

keskendub keskkonnasõbralikele projektidele järgmistel teemadel (loetelu pole lõplik):  

 Jäätmete sorteerimine 

 Taaskasutus 

 Looduskeskkonna hoidmine 

 Loovprojektid (kunsti kaudu keskkonnasõbraliku sõnumi edastamine) 

 Noorte teadlikkuse suurendamine keskkonnaprobleemidest ja võimalikest lahendustest 

 

Teemafookus on hea võimalus neile, kes alles otsivad oma projektile teemat ja ka neile, kellel on 

teemafookusega haakuv varasem projektikogemus ning kes soovivad samas valdkonnas jätkata. 

Taotlejaile, kes kahtlevad, kuidas projekti fookust seada, pakume võimalust  osaleda koolitusel 

Idee45 (toimub 6.-8.03.2020 ja 9.-11.10.2020) või saada tuge programmi koordinaatorilt Anni 

Tetsmannilt (e-mail anni.tetsmann@archimedes.ee , telefoninumber 56937745).   

mailto:anni.tetsmann@archimedes.ee


                                                      
 

 Näpunäiteid ja inspiratsiooni  

Taotlejal on vabadus lahendada oma projekt täpselt nii, nagu ta ise soovib. Teemafookus pakub 

piiritult variante, mil viisil projektitegevusi läbi viia. Erasmus+ programmist toetatud 

noortevahetuse "Say YES! to the ECO lifestyle" osalejad töötasid välja mõned näpunäited, mida  

projektides järgida: 

1. Palu osalejatel võtta nedaga projekti kaasa veepudel ja riidekott, mida korduvalt kasutada.  

2. Jälgi, et projektitegevuste läbiviimise koht oleks keskkonnasõbralik: prügisorteerimise 

võimalus (nii palju erinevaid prügikaste, kui võimalik – paberi, plastiku, pudelite, 

kompostjäätmete jne jaoks)  

3. Sõlmige projekti alguses kokkulepped prügi sorteerimise kohta, palju tualettpaberit 

kasutate, palju aega dushi all veedate jms.  

4. Organiseerige projekti vältel prügi koristamise aktsioon.  

5. Vähendage plastiku kasutamist – poest materjale ja toitu ostes kasutage paber- ja riidekotte, 

juur- ja puuvilju pakkige paberkottidesse, kingitused pakkige vanapaberist meisterdatud 

kinkekottidesse jms  

6. Vähendage paberi kasutamist – kasutage paberi mõlemat poolt, kasutage digilahendusi (nt 

tagasiside kogumine sotsiaalmeedias jms)  

7. Valmistage vähemalt ühe korra projekti vältel kogu päevaks vegan-toit.  

8. Koguge osalejatelt mõtteid, kuidas veel tagada ökoloogiline ja jätkusuutlik tegutsemine 

igapäevaelus.  

9. Harjutage tähelepanelikkust erinevate harjutuste kaudu ja puhake piisavalt, väsinud 

inimeste keskendumisvõime on madalam ja ei pöörata nii palju tähelepanu oma 

käitumismustritele.  

10. Olge üksteisele eeskujuks.  

 

  

 


