
Lisainfo : 

Võitnud projektid:  

MTÜ NB projekt “Tõuse ja kõnni – mentorlus alaealiste mõjutusvahendina" (121 882). 
Projekti raames viiakse läbi Lääne- Eesti maakonna alaealiste komisjoni 15-le noorele 
õigusrikkujale mentorlusprogramm. Projekt kestab detsembrini 2007.a. 

 
MTÜ Kadrina Lastekaitse Ühingu projekt „Kadrina valla noored suheldes positiivseks“ 
(33 000).  
Projekti raames korraldatakse Kadrina valla 16-le alaealiste komisjoni suunatud noorele, 
vanuses 10-16 psühho- ja sotsiodraama grupid (1 kord kuus), lastevanemate kohtumiste sari 
(1 kord kuus), õppereisid (projekti jooksul 2 korda) ja meeskonna kohtumised ning 
tööjuhendamine (1 kord kuus). Projekt kestab aprillini 2007. 

 
Pelgulinna Lastekaitse Keskus MTÜ projekt „Suhtlemiskoolitus DISC delikventse 
käitumise preventsioonina Pelgulinna linnaosas" (26 950). 
Projekti raames viiakse läbi 25-le Pelgulinna piirkonna 13-15- aastastele kõrgema 
riskifaktoriga noorele interpersonaalsete oskuste treening ja seeläbi arendatakse nende 
emotsionaalset/sotsiaalset kompetentsust. Projekti raames korraldatakse meeskonnatöö 
oskuste treening ja DISC koolitus 3 päevases laagris, jooksvalt tehakse 
grupitreeninguid (1 kord kuus) ning individuaalset nõustamist. Projekt kestab maini 2007.  

 
MTÜ Tallinna Laste Tugikeskuse  projekt „Valikuvõimalus- foorumteatri ID“ (124 858). 
Projekti raames korraldatakse 8 Eesti maakonna koolide huvijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, 
psühholoogidele, noorsootöötajatele ja sotsiaalpedagoogidele vägivalla ennetusmeetodite - 
foorumteatri ja ENTER mängu- tutvustuskoolitus ja infoseminarid. Projekti tegevused 
planeeritud kuni juunini 2007. 

 
MTÜ „Sind ei jäeta üksi“  projekt „Kriminaalpreventsiooni võrgustiku loomine alaealiste 
kurjategijate hulgas“ (66 757). 
Projekti raames koolitatakse Tartu Ülikooli Narva Kolledži sotsiaalteaduskonna üliõpilastest 
kriminaalhoolduse vabatahtlikud, kes hakkavad Viru Maakohtu kriminaalhooldusosakonna 
Narva talituse alaealistele kriminaalhooldusalustele tegema mentorlusprogrammi. Programmi 
raames toimuvad lisaks mentorlustegevustele õppeseminarid (kokku 4 korda) ja 
vabatahtlikele toimub jooksvalt superviseerimine. Projekt kestab kuni augustini 2007. 

 
MTÜ „Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus“  projekt „Vanglast vabanenud narkosõltlaste 
adaptsioon sootsiumisse ja tööoskuste õpetamine“ (231 375).  
Projekti raames viiakse läbi Viru Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Narva talituses arvel 
olevate kuni 20 sõltuvusprobleemidega endise kinnipeetava seas tööoskuste õpetamine ja 
täiendamine koostöös Tööturuameti Ida- Viru osakonnaga. Lisaks tööhõive parandamisele 
tegeletakse inimeste sõltuvusprobleemidega ja pakutakse individuaalset nõustamist. 

Suurimad miinused/vead, mida komisjon peab vajaliku ks projektikonkursile esitatud 
projektide osas välja tuua, on järgmised:  

1. Kaasfinantseeringu/ omafinantseeringu osas arvutusvead või oli kaasfinantseeringu/ 
omafinantseeringu tõend puudulik. Nõutav kaasfinantseering ja omafinantseering kas eraldi 
või koos pidid kokku moodustama 30% kogu eelarvest.  

2. Projektide sihtgrupi ja tegevuste määratlematus. Sihtgrupp ja tegevused peavad olema 
hästi määratletud ja sihtgrupi osas peab olema lisatud kirjeldus, kust, kelle kaudu sihtgrupp 
moodustatakse. Küllaltki palju esines projektides suuri sihtgruppi, mille valik ei olnud hästi 
läbi mõeldud. Sihtgrupi valikul eelistati seekord projekte, kus kaasati rohkem riskigrupi noori 



(politseis arvel olevad noored, alaealiste komisjonide poolt suunatud noored, 
kriminaalhooldusel olevad noored, jne), kui tavanoori.  

3. Projekti tegevuste peamine rõhk vabaaja tegevuste elluviimisel. Vabaaja tegevused ei ole 
antud projektikonkursi raamest toetatavad. 

4. Koolide juures läbiviidavate projektide puhul omafinantseeringuna ei saa aktsepteerida 
ruumide renti, mida eraldi projekti tarbeks ei rendita, vaid kasutatakse asutuses kasutusel 
olevaid ruume.  

 


