
Erasmus+ ja Euroopa 
Solidaarsuskorpuse programmi 
sissejuhatav koolitus

26. märts 2021



26.03 kava
10.10 – 11.00 Sissevaade noortevaldkonda 2021 (Reet Kost)
11.00 – 11.30 Sissejuhatus programmidesse (Karin Öövel)
11.30 – 12.30 Lõuna
12.30 – 14.00 Organisatsiooni ja spetsialistide võimekuse 
arendamine: strateegiline koostöö, vabatahtliku vastuvõtmine, 
noorsootöötajate õpiränne (Heiki Viisimaa, Anett Männiste, 
Maarja Tamm)
14.00 – 14.15 Paus
14.15 – 15.00 Praktilised harjutused 



Uued programmid 2021-2027

Kaasamine Digi Roheline Osalus

• Enamik tegevusi jätkub samal viisil kui seni 
• Mõnede tegevuste puhul on oodata väikseid uuendusi
• Neli programmide ülest prioriteeti:



Kaasamine

Kaasamine Digi Roheline Osalus

• Programm on suunatud kõikidele noortele olenemata nende 
takistustest

• Kõikide projektide planeerimisel tuleb olla võimalikult kaasav
• Inclusion and Diversity Strategy 2021 (peaks ilmuma peagi pärast 

programmide käivitumist)

• Kaasatuse toetus: 
– 100% reaalsetest kuludest, kuludokumentide alusel
– 100€ / osaleja kohta, ühikupõhine toetus



Digi

Kaasamine Digi Roheline Osalus

• Eesmärk tõsta teadlikkust ja võtta kasutusele digitehnoloogia 
võimalusi õpetamisel ja õppimisel kõigil tasanditel

• Eesmärk toetada tegevusi, mis toetavad digipädevuste arengut kõigis 
sihtgruppides (sh noored)

• Tegevuste tasandil toetatakse ja soodustatakse kombineeritud 
õpirännet ehk füüsilise kokkusaamise kombineerimist virtuaalse 
koostööga. 



Roheline

Kaasamine Digi Roheline Osalus

• Eesmärk tõsta teadlikkust, arendada oskusi ja muuta hoiakuid kliimamuutuste 
ja jätkusuutlikku arengu teemal

• Muuta programmid süsinikneutraalsemaks propageerides keskkonnasõbralikke 
reisimisviise (olenevalt reisi pikkusest 30-80€ lisaks).

• Eelistatakse projekte, mis arendavad pädevusi keskkonnasäästlikkusega seotud 
valdkondades, sh ÜRO kestliku arengu eesmärgid, roheliste strateegiate, 
metoodikate ja õppekavade väljatöötamine ning organisatsioonide võimekuse 
kasvatamine keskkonnahoiu valdkonnas. 

• Organisatsioonid peavad kasutama keskkonnasõbralikku lähenemist terve 
projekti vältel. Osalejad peavad teadvustama keskkonna teemat ja leidma viise 
oma tegevuste rohelisemaks elluviimiseks. 



Osalus

Kaasamine Digi Roheline Osalus

• Eesmärk edendada kodanike aktiivset osalust Euroopa Liidus 
ja ületada võimalikud takistused. 

• Eelistatakse projekte, mis annavad osalejatele võimaluse 
demokraatlikes protsessides osaleda ja oma 
kodanikuaktiivsust tõsta. Fookuses on teadlikkuse 
kasvatamine Euroopa Liidu aluspõhimõtetest, sh solidaarsuse 
ja mitmekesisuse väärtustest ning kultuurilisest ja ajaloolisest 
pärandist.



Üldised tingimused
• Programmiriigid: 

– Euroopa Liidu liikmesriigid
– Põhja-Makedoonia, Serbia, Island, Lihtenštein, 

Norra, Türgi
• Partnerriigid 

– Peaaegu kõik maailma riigid 
• Taotlustähtajad

– 11. mai ja 5. oktoober
– 20. mai ja 3. november 
– ESK puhul ei ole veel kindel



Võimalused noorele

• Millised on programmide võimalused noortele kohalikul ja 
rahvusvahelisel tasandil?

Erasmus+ 
programm

Noortevahetused

Erasmus+ 
programm

Osalusprojektid

Euroopa 
Solidaarsus-

korpus

Solidaarsusprojektid



Võimalused organisatsioonile
• Millised on võimalused organisatsiooni ja spetsialisti 

võimekuse kasvatamiseks ja rahvusvahelise noorsootöö 
dimensiooni suurendamiseks?

Erasmus+ 
programm

Koostööprojektid

Euroopa 
Solidaarsus-

korpus

Vabatahtliku 
kaasamine

Erasmus+ 
programm

Noorsootöötajate 
õpiränne



Koostööprojektid (KA2)

Võimalus arendada ja jagada
uuenduslikke praktikaid ning
tõsta noortevaldkonnas tehtava
töö kvaliteeti.

Heiki Viisimaa
heiki.viisimaa@harno.ee



Eesmärk
Prioriteedid noortevaldkonnas
• Noorsootöö kvaliteedi, uuenduslikkuse ja 

tunnustamise edendamine
• Noorte aktiivse osaluse, algatusvõime ja sotsiaalse 

ettevõtluse edendamine
• Noorte töövõimaluste soodustamine
• Poliitikate, uuringute ja praktikate ühildamine



Mis on muutunud 2021?

• Suuremahulised 
koostööprojektid = 
varasem strateegiline
koostöö

• Väikeprojektid
• Rahvusvahelised

noortealgatused



• 12-36 kuud

• Min 3 riiki

• Min 100 000€

• Rahastus sõltub tegevustest

• Sihtgrupiks kogenud taotlejad, 
katuseorganisatsioonid, suured
omavalitsused

• 6-24 kuud

• Min 2 riiki

• 30 000€ või 60 000€

• Rahastus ühikuhinna põhjal

• Lihtsam taotlus

• Sobilik esmataotlejale

• Taotleda võivad kõik organisatsioonid (mitte noortegrupid).
• Suuremahulistesse projektidesse on lubatud kaasata partnerriike, aga 

väikeprojekte saab teha ainult koostöös programmiriikidega.
• Taotlustähtajad 2 korda aastas (pole samad kui KA1/ESK).

Tingimused
Suuremahulised koostööprojektid: Väikeprojektid:



Projekti komponendid

• Projektijuhtimine ja elluviimine
• Rahvusvahelised projektikohtumised
• Õppimis-, õpetamis- ja koolitustegevused
• Projekti tulemused
• Tulemuste levitamise üritused

+ Erikulud
+ Kaasatuse toetus



Tüüpvead taotlustes
• Väga pikk (200+ lk) ja umbmäärane mull
• Vajaduste analüüsi pole või see on ebarealistlik
• Intellektuaalne väljund juba eksisteerib või on ebasobilik
• Projekti eelarve on ebamõistlik või kasutatakse

eelarvekategooriaid valesti
• Projekti partnerid pole asjakohased (eraldi

hindamiskategooria = 20% taotlusest)
• Intellektuaalne väljund jääb kellegi sahtlisse vedelema



Näited

Hea
• UNESCO Youth Association 

“Creative Learning Cookbook”
• Siinolijate projektid

Halb
• Sageli ülikoolide projektid
• Projektid, mis lähtuvad kitsalt

ühe organisatsiooni huvidest



Vabatahtlik teenistus (ESK)

Võimalus kaasata vabatahtlikke 
ühiskondlikult olulistesse 
valdkondadesse ja pakkuda neile 
ainulaadset õpikogemust.

Anett Männiste
anett.manniste@harno.ee



Eesmärk 1
• Noorele annab vabatahtlik tegevus 

võimaluse osaleda tegevustes, mis 
toetavad solidaarsust ja lahendavad 
murekohti ühiskonnas. Samuti annab see 
võimaluse õppida ja areneda uues 
keskkonnas.



Eesmärk 2

• Organisatsioonile pakub vabatahtlike 
kaasamine uusi ideid, meetodeid ja abikäsi 
oma sihtide elluviimisel. Aktiivsed 
vabatahtlikud toovad kohalikku kogukonda 
uuendusi, laiendavad silmaringi ja teevad 
vabatahtliku töö väärtuse kõigile nähtavaks.



Kvaliteet

• Täisväärtuslik ja 
arendav töö

• Ei ole tööasendus
• Võrdsed võimalused 

osalemiseks
• Kvaliteetne korraldus



Kvaliteet
Kogukonna/ühiskonna

vajadused

Organisatsiooni
vajadused

Vabatahtliku
eneseareng



Osaleja
• 18-30-aastane
• Valmis täisajaga (30-38h/ndl) 

teenistusse panustama
• EU liikmesriikidest või partnerriikidest
• Registreerinud end 

Solidaarsuskorpuse portaalis



Tingimused: individuaalne teenistus

Lühiajaline
• 2 nädalat – 2 kuud
• Vähemate võimalustega 

noortele
• Siseriiklik või 

rahvusvaheline
• Tagatud toiduraha, 

taskuraha, majutus, 
transport ja 
tervisekindlustus.

• Vähemate võimalustega 
noortele lisatoetus

Pikaajaline
• 2 kuud – 12 kuud
• Siseriiklik või 

rahvusvaheline
• Tagatud toiduraha, 

taskuraha, majutus, 
transport ja 
tervisekindlustus.

• Vähemate võimalustega 
noortele lisatoetus



Tingimused: grupiteenistus

• 2 nädalat – 2 kuud
• Eeskätt vähemate võimalustega noortele
• 10-40 osalejat
• Vähemalt 2 riiki ehk rahvusvaheline
• Tagatud toiduraha, taskuraha, majutus, 

transport ja tervisekindlustus
• Lisatoetus vähemate võimalustega 

noortele



Kvaliteedimärgis

• Vastuvõttev 
organisatsioon

• Tugiorganisatsioon
• Juhtorganisatsioon (saab 

esitada taotluse)



Kvaliteedimärgise 
taotluse esitamine

Visiit 
organisatsiooni

Positiivne otsus

Rahastustaotluse
esitamise võimalus
juhtorganisatsioonil

Rahastustaotluse
pos. otsus

Partnerite 
leidmine ja 
teenistuste 

lisamine PASSi

Teenistuste 
alustamine

Tugiorganisatsioon ja 
või vastuvõttev 

organisatsioon + 
juhtorganisatsioon

11.05.2021



Mis on muutunud 2021?

• Juhtorganisatsiooni 
tekkimine

• Lihtsustatud korras 
taotlemine

• Rohkem 
sekkumisvõimalusi 
agentuurile



Näited

• Continuous Action ja 
siseriiklikud teenistused

• VitaTiim: jagatud 
teenistused

• TANKLA Valgamaal: 
maakohtadesse 
vabatahtlikud



Noorsootöötajate õpiränne (KA1)

Võimalus noorsootöö tegijate 
erialaseks täiendamiseks läbi 
mitteformaalse õppe.

Maarja Tamm
maarja.tamm@harno.ee



Eesmärk

= tõsta noorsootöö kvaliteeti!



Kvaliteet
• Põhineb kõigi partnerite vajadusel, 

sobitub konteksti ja jätab märgi osaleja 
tööle noortega

• Loogiliselt peab olema läbimõeldud:
– Vajadused – eesmärk – tegevused – mõju 
– Planeerimine – ettevalmistused –

elluviimine – järeltegevused
• Mitteformaalse õppimise põhimõtted 
• Õpieesmärgid – ja tulemused 

• Hea partnerlus – kõik 
panustavad projekti kõigis 
faasides

• Kaasamine
• Turvalisus, riskiennetus
• Projekt ei lõppe 

põhitegevusega



• Tegevusvõimalused:
– õppevisiidid, 
– võrgustiku arendamine,
– koolitused
– seminarid

• Kogenud organisatsioonidel 
on võimalik teha täiendavaid 
süsteemiarendus- ja 
teavitustegevusi:
– eesmärk suurendada projekti 

mõju, parandada noorsootöö 
kvaliteeti, edendada 
innovatsiooni ja tunnustamist.

• Noorsootöötajatele
• Min 2 riiki
• Max 50in
• Tegevus 2-60 päeva
• Projekt 3-24 kuud
• Kaasavad ja 

juurdepääsetavad
• Taotlemine 11. mai ja 

5. okt 2021

Tingimused



Mis on muutunud 2021?
• Süsteemiarendus ja 

teavitustegevused:
– täiendavad innovaatilised 

tegevused, mis lisanduvad 
tavapärasele tulemuste 
levitamisele

– max 10% kogueelarvest
• Ettevalmistav kohtumine: 

– max 1 osaleja igast 
organisatsioonist

• Täiendav tegevustoetus 
– 100€ / osaleja



Tüüpvead taotlustes
• Teema on popp, aga ei vasta vajadustele
• Õpitu ei ole töös rakendatav või ei osata seda teha
• Õpieesmärke ega – tulemusi ei sõnastata ega tunnustata
• Keskendutakse põhitegevusele, unustatakse ülejäänud 

projekt
• Oma projekti ei soovita/osata hinnata
• Koolitaja ei jäta ruumi osalejate vastastikusele 

õppimisele ja heade tavade vahetamisele
• Partnerid ei panusta
• Osalejad valitakse juhuslikult või kiirustades



Näited

Isiklik spirituaalne areng

• Osalejad õppisid palju enda 
sisemaailma kohta

• Õpiväljundid olid 
sõnulseletamatult head

• Tulemuste levitamine baseerus 
projektile loodud Facebooki 
lehel

Erivajadustega noortega töötamine

• Konkreetne profiil
• Õpiti, kuidas muuta tegevused 

kaasavaks
• Erivajadustega osalejad
• Pädevad koolitajad, üks nendest 

samuti erivajadustega



Tänud 
kuulamast!


