
Abimaterjal haridus- ja noorsooprojektide kirjutajatele   

 
Eesmärk: Lastele ja noortele mitmekülgsete võimaluste pakkumine enesearenguks.  

Sihtgrupp: 4–26-aastased lapsed ja noored. 

 

PROJEKT – mittetulundustegevusena kavandatav, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne 

tegevus või tegevuste kogum konkreetse eesmärgi saavutamiseks kindlaksmääratud 

tähtajal ja rahaliste vahenditega. 

 

Mittetulundustegevus on linna elanikele või nende huvide elluviimiseks mõeldud tegevus 

või tegevuste kogum, mille põhieesmärk ei ole ettevõtlustulu saamine. 

 

Projekti põhjenduses  

• Projekt lähtub noorte vajadustest ja huvidest ja kuidas see on välja selgitatud.  

•  Kirjeldada, kuidas projekti idee on tekkinud ja/või mil moel on noored olnud 

seotud projekti idee tekkimisega, kaasatud projekti ettevalmistusse ja/või 

läbiviimisesse.  

•  Projekti elluviimise vajalikkus osalejatele, kohalikule tasandile, Tallinna linnale, 

noorsootööle. Miks seda projekti tehakse?  

•  Projekti mõju osalejatele ja kaudselt kasusaajatele (mis muutub noore jaoks 

paremaks).  

• Teadmised, oskused ja kompetentsid, mida osalejad projekti käigus saavad või 

edasi arendavad sh kaudselt kasusaajatele. 

•  Osalevate Tallinna noorte arv (üleriigiliste projektide puhul tuua välja projektis 

osalevate Tallinna noorte arv).  

• Projektis osalejateni jõudmise viisid, milliseid kanaleid kasutatakse?  

• Projekti vastavus 2022.a. prioriteedile, missugusele prioriteedile ja kuidas antud 

projekt vastab. 

1. Lastele ja noortele mitmekülgsete võimaluste pakkumine eneseteostuseks ning 

loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks ja arendamiseks. 

2. Noorte omaalgatuse toetamine ja vabatahtliku töö soodustamine (noorte 

omaalgatus on noorte mõtetest alguse saanud  ideede arendamine ja ellu 

viimine noorte endi poolt. Noorte omaalgatuste elluviimise toetamine loob 

noortele võimalusi oma ideede arendamiseks ja teostamiseks). 

3. Teenuste kvaliteedi parandamine, sh noorsootöötajate ja noortega tegelevate 

spetsialistide erialase teadlikkuse suurendamine (töötajaskonna pädevuste 

arengu ja järelkasvu soodustamine). 

 

Projekti eesmärk 

•  Mida konkreetselt selle projektitegevusega soovitakse saavutada? (Eesmärgina 

kirjeldatakse mõõdikuna konkreetsed oodatavad tulemused, mis saavutatakse projekti 

lõpuks või tulevikuseisund, mida soovitakse saavutada).  

 

PROJEKTI TEGEVUSTE AJAKAVA – projekti tegevuste ajakava, kus on kindlaks 

määratud iga tegevuste algus, kestvus ja lõpetamise aeg. 

•  Projekti tegevused on kirjeldatud ajaliselt ja üksikute tegevuste kaupa kõikides 

projekti etappides: ettevalmistav etapp, põhitegevus ja järeltegevused.  

•  Kirjeldatud on, kuidas planeeritavad tegevused toetavad projekti eesmärkide 

saavutamist, kasutatavad meetodid.  

• Tagasiside ja tulemuste hindamise viisid, projekti analüüs.  

• Tunnustamine – kas tunnustatakse ja kuidas.  

 



PROJEKTI EELARVE – koosneb tegevuste kuludest ja tuludest (mis peavad olema 

tasakaalus).  

• Projekti eelarve on reaalne ja planeeritud tegevustega kooskõlas. 

• Kulud peavad vastama tegevustele, mis on seotud projekti eesmärkide saavutamisega.    

• Eelarve on kululiikide kaupa lahti kirjutatud ja välja toodud konkreetselt kulu 

kujunemise alused. 

• Piletitulu või osalustasu olemasolul on see eelarves kajastatud ühe kulude 

katteallikana. Näidatud on ühe pileti hind või osalustasu planeeritav maksumus.  

• Piletitulu ja osalustasu on kaasfinantseering.  

• Tööjõukulude osakaal ametile esitatava toetuse taotlusest ei tohi ületada 60%. 

• Omatulu peab moodustama vähemalt 10% eelarvest.  


