
Erasmus+ ja Euroopa 
Solidaarsuskorpuse programmi 
sissejuhatav koolitus

30. märts 2021



30.03 kava
10.00 – 10.10 Sissejuhatus
10.10 – 11.30 Võimalused noortele: noortevahetused ja 
osalusprojektid, solidaarsusprojektid – Anastassia Šegurova, 
Mirjam Kodi)
11.30 – 12.30 Lõuna
12.30 – 14.00 Praktilised harjutused
14.00 – 14.15 Paus
14.15 – 15.00 Praktilised harjutused



Programmide võimalused

Erasmus+ 
programm

Euroopa 
Solidaarsuskorpus

Noorele Noortevahetused (KA1) Solidaarsusprojektid

Osalusprojektid (KA1) Vabatahtlikuks minek

Spetsialistile ja 
organisatsioonile

Noorsootöötajate 
õpiränne (KA1)

Vabatahtlike 
vastuvõtmine

Koostööprojektid (KA2)



Noortevahetused (KA1)

Lühiajaline tegevus, mille raames 
kohtuvad noored vähemalt kahest 
erinevast riigist selleks, et viia ellu 
tegevusi neile huvipakkuval teemal 
mitteformaalse õppe kaudu.

Anastassia Šegurova
anastassia.segurova@harno.ee



Eesmärk
noored ise teevad

kultuuridevaheline 
õppimine

tegevuskava 
elluviimine

kes/ kuidas
noori toetab?

noortele oluline 
teema

Eesmärk:
• Toetada kultuuridevahelist 

õppimist
• Toetada noorte oskuste ja 

hoiakute arengut
• Tugevdada Euroopa 

väärtuseid ning murda 
stereotüüpe

• Toetada noorte osalust 
ühiskonnas



Tingimused

13-30 a + grupijuht

• Põhitegevuse kestvus: 
• 5-21 päev

• Projekti kestvus: 
• 3-24 kuud

• Ettevalmistav
kohtumine

1. Korralduslikud kulud
2. Reisikulud
3. Individuaalne toetus
4. Kaasatuse toetus
5. Ettevalmistava visiidi toetus
6. Erikulud

• Declaration of Honour
• Tegevuskava (sh APV)



Mis on muutunud 2021?
1. Osalejate arv: juhul kui on 

kaasatud ainult vähemate 
võimalustega noored – 10 pax

2. Maksimaalselt 1 fasilitaator
3. (A)PV- 1 inimene 

organisatsioonist + 
ühikuhinnal põhinev toetus

4. Liikuv tegevus
5. Kaasatuse lisatoetus
6. Eelarve (osaliselt)



Tüüpvead taotlustes

• Partnereid ei kaasata
• Grupijuhi roll 
• Noortepassi tutvustus
• Ekspertide valik ja ettevalmistus
• Noorte ettevalmistus (enne põhitegevust)
• Noorte sisuline panus tegevuskavasse
• Järeltegevused ja tulemuste levitamine (sh video)



Näited

Hea
• Mitteametlik noortegrupp

CAYKE 
• „Let our hearts make the beat“

Halb
• Öko vabatahtlikud
• Negatiivsed aspektid: taotlus –

projektijuht – partnerid -
osalejad



Noorte osalusprojektid (KA1)

Tegevused, mis keerlevad ümber noorte 
osaluse: võimalus läbi koostöö, 
kogemuste vahetuse ja ühiskondlike 
tegevuste tugevdada oma isiklikke, 
sotsiaalseid, kodaniku ja digitaalseid 
pädevusi ning saada Euroopa kodanikuks. 

Anastassia Šegurova
anastassia.segurova@harno.ee



Eesmärk
noored ise teevad

dialoog 

noortepoliitika

mõju!!!

Euroopa dimensioon

digi ja osaluse 
pädevus

Eesmärk:
• võimaldada noortel 

ühiskonnas aktiivselt 
osaleda

• tõsta teadlikkust Euroopa 
väärtustest ja õigustest

• arendada noorte meedia 
kirjaoskust ja digipädevusi 

• tuua kokku noori ja 
otsustajaid erinevatel 
tasanditel



Tingimused

noored 13-30 a.
otsustajad 18+

• Põhitegevuse kestvus
• määramata

• Projekti kestvus: 
• 3-24 kuud

1. Projektijuhtimise eelarve
2. Nõustaja kulud
3. Kaasatuse toetus (kulupõhine)
4. Erikulud 

+
6. Noorte osalussündmuste toetus
7. Reisikulud
8. Individuaalne toetus
9. Korralduskulud
10. Kaasatuse toetus (mõlemad)
11. Erikulud

+/-

• Declaration of honour
• Üldine tegevuskava
• Iga sündmuse päevakava



Mis on muutunud 2021?
Võrreldes varasema E+ KA3 formaadiga:
1. Dialoog otsustajatega – ei ole kohustuslik
2. Võib sisaldada õpirännet, aga ei pea
3. Tegevused peavad olema seotud tegevustüübi 

eesmärkidega ja näitama Euroopa 
dimensiooni

4. Võimalikud (veebi)koolitused, 
konsultatsioonid, kampaaniad, simulatsioonid

5. Mitteametlikud noortegrupid võivad kaasata 
projektinõustaja

6. Ei saa teha: põhikirjajärgsed sündmused 
(erakonnad, volikogud), poliitilised sündmused



Tüüpvead taotlustes

• Mõju kohalikule tasandile 
• Järeltegevused
• Noortepassi (mitte)kasutamine 
• Dialoog otsustajatega
• Noorte ettevalmistus (enne põhitegevust)



Näited

Hea
• MTÜ Youth Club Active
• "Another angle of view - Level up”
• Positiivsed aspektid: noorte grupp

– tugi – otsustajad – dialoog

Halb
• Mitmendat korda toimuv 

ülikoolide foorum
• Negatiivsed aspektid: taotlus –

vajadused – partnerid – osalejad 



Solidaarsusprojektid (ESK)

= kuni 6000 eurot 
kogukonna heaks!

Mirjam Kodi
mirjam.kodi@harno.ee



Eesmärk

Noorte 
aktiivne osalus

Isiklik areng 
ja õppimine

Positiivne 
muutus 

kogukonnas

Solidaarsusprojektid on noorte võimalus lahendada ise mõnda muret või 
kitsaskohta oma kogukonnas või Eesti ühiskonnas laiemalt. 



Tingimused

Rahastus
• 500€ / kuu (kuni 12 kuud)
• projektinõustaja tasu
• kõik vähemate 

võimalustega noorte 
kaasamisega seotud kulud

 Osalejad: min 5-liikmeline 
tuumikgrupp, 18-30 aastased 
noored

 Taotleja: mitteformaalne 
noortegrupp või organisatsioon 
(MTÜ, OÜ, AS, KOV jne)

 Projekti tegevusi viivad 2-12 kuu 
jooksul ellu noored ise, 
organisatsioon võib abistada 
projektibürokraatiaga

 Vajadusel saab toeks olla 
projektinõustaja



Mis on muutunud 2021?
Üldiselt:
Eelmise programmiperioodiga võrreldes ei 
ole suuri muudatusi ja peamised 
põhimõtted on jäänud samaks. Siiski:
1. Võimalus teha piiriülest koostööd 

nende riikidega, kellega Eesti piiri jagab 
2. Täpsustunud on projektinõustaja 

(coach) roll
3. Täpsustunud on erikulude kasutus 

(mõeldud ainult projekti ellu viivatele 
noortele ehk tuumikgrupile)



Tüüpvead taotlustes
• Noorte osalus madal
• Kogukonna kaasamiseks tehtavad tegevused ei ole läbi mõeldud
• Projekti meeskonna liikmete õppimine ei ole läbi mõeldud
• Projekti meeskonna liikmete panus on ebavõrdne: mis saab, kui 

kõiki tegevusi veab üks liige ja see inimene projektist kaob?
• Plaanitud tegevused ei aita projekti eesmärki saavutada
• Projekti tulemuste hindamine ei ole läbi mõeldud
• Projekti vähene nähtavus
• Projekti periood ja tegevuste maht ei ole kooskõlas
• Eelarve läbi mõtlemata, nt raha jääb üle



Näited

Hea
• Antsla valla Noortevolikogu
• „Antsla Vald Prügivabaks“ 
• Positiivsed aspektid: reaalne 

probleem – hästi läbimõeldud 
viisid kogukonna teadlikkuse 
tõstmiseks.

Halb
• Noortekeskuse sisustamine või 

asjade ostmine
• Organisatsiooni põhitegevuse 

jätkamine „projekti nime“ all



Tänud 
kuulamast, 

algab koolituse 
praktiline osa!


