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TEGEVUSARUANNE
Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine
Organisatsiooni eesmärgiks on lapse õiguste kaitsmine lähtudes lapse seaduslikest huvidest, lastekaitsealase
tegevuse arendamine ning osalemine noorsoo- ja perepoliitika väljatöötamises ning rakendamises.
Lastekaitse Liidu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides. Lastekaitse Liit on
28.aprillil 1919 asutatud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane. Tegevuste kavandamisel ja elluviimisel
lähtuti 2007.a.-l organisatsiooni üldtegevusstrateegiast aastani 2010.
Lastekaitse Liidu missioon on aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna
kujundamisele.
Visioon
Lastekaitse Liit on valitsusväline mittetulunduslik organisatsioon, mis lapse õiguste tagamise alase
tegevusega on Eesti ühiskonnas kujunenud ühenduseks, mida tunnustavad ja toetavad avaliku, äri- ning
mittetulundussektori institutsioonid ja elanikkond.
Lastekaitse Liidu tegevuse üldpõhimõtted
Lastekaitse Liit:
• väärtustab iga last
• lähtub lapse huvidest
• väärtustab lapse parima kasvukeskkonnana perekonda
• toetab oma tegevusega lapse osalust
• on avatud uutele ideedele
Lastekaitse Liidu tegevuse põhisuunad
Organisatsioon
Liikmete võimestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil, kohalikest
vajadustest lähtuvalt ja kohaliku omavalitsusega koostöös.
Valdkond
Lastekatse Liit jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. Juhib tähelepanu lapse
õiguste rikkumistele, teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub välja ja viib ellu uusi algatusi laste ja
perede toetamiseks.
Ühiskond
Lapse õigustest teavitamine ja ühiskonna väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine lapse õiguste
paremaks tagamiseks.
Prioriteedid aastateks 2007-2010
Lähtuvalt Lastekaitse Liidu põhikirjalisest eesmärgist, missioonist ja visioonist on järgnevate aastate
prioriteetideks:
1. lapse õiguste olukorra edendamine;
2. avalikkuse teavitamine lapse inimõiguste sisust ja nende tagamise tähtsusest;
3. lapse osaluse toetamine.
4. perekeskse lähenemisviisi põhimõtete tutvustamine, levitamine ja elluviimine.
5. organisatsiooni pideva arengu tagamine
Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused eesmärkide saavutamiseks
Lastekaitse Liidu strateegilised eesmärgid, mis soovitakse saavutada aastaks 2010 ja nende saavutamiseks
vajalikud põhitegevused on järgmised:
1. suudab kiirelt reageerida laste heaoluga seotud aktuaalsetele teemadele
a. ühiste seisukohtade väljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tõhustatud infoliikumise kaudu;
b. toimiva süsteemi loomine info kogumiseks ja analüüsimiseks laste olukorrast.
2. ühiskonnas on suurenenud arusaam lapse õiguste kui inimõiguste sisust
a. spetsialistide koolitus;
b. avalikkusele suunatud selgitustöö;
c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine.
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3. lapse arvamus selgitatakse välja ja võetakse arvesse tegevuste kavandamisel, lapsi kaasatakse
tegevuste elluviimisse
a. toimiva mehhanismi loomine laste arvamuse väljaselgitamiseks ja laste kaasamiseks oma tegevuse
kavandamisse;
b. Lastekaitse Liidu Noortekogu tegevuse aktiveerimine ja toetamine;
c. koostöö edendamine laste- ja noorteorganisatsioonidega.
4. lastega peredega töötamisel lähtutakse perekeskse lähenemisviisi põhimõtetest
a. avalikkuse väärtushinnangute kujundamine perede esiletõstmiseks ühiskonnas;
b. avalikkuse tähelepanu juhtimine pere- ja lastekaitsepoliitika kitsaskohtadele;
c. abi perekesksete teenuste väljatöötamisel ning koostöövõrgustike käivitamine;
d. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku kasvatuspraktika
tõhustamisele.
5. organisatsiooni pideva arengu tagamine
a. liikmesorganisatsioonide jõustamine /lastekaitseliikumise kandepinna laiendamine liikmesorganisatsioonide
aktiivse kaasamise ja motiveerimise kaudu (piirkondades liikmete kaasamine, koolitamine );
b. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus ja/või huvi on
panustada lapsesõbralikuma ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste liitudega, MTÜ- dega, avaliku
sektoriga, partnerorganisatsioonidega Lätis, Soomes, Rootsis. Osalemine EU koostöövõrgustikes);
c. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine (Organisatsiooni
põhiväärtuste sõnastamine, Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise süsteemi väljatöötamine, töötajate
motivatsioonisüsteemi välja töötamine, suhtekorraldusstrateegia, imago kujundus).
Lastekaitse Liidu tegevus on seotud ja eesmärgistatud LÕK põhimõtete järgimisega ning artiklites
sätestatuga. ÜRO lapse õiguste konventsioon lähtub põhimõttest, et lisaks vanematele on ka ühiskonnal
kohustus tagada ja igati kaasa aidata laste põhivajaduste rahuldamisele ning pakkuda tuge lapse isiksuse,
annete ja võimete arenguks. Eesti Vabariik, ühinedes konventsiooniga võttis endale kohustuse need nõuded
ellu viia. Laste olukorra kohta teabe kogumine ning selle analüüsimine võimaldab selgunud probleemide
põhjal teha ettepanekuid lahendusteede leidmiseks.
Lastekaitse Liidu liikmeskonda kuulub 33 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), kelle põhikirjalise
tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Lastekaitse Liidu eesmärgi, tegevuse
põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsealast tegevust. Liikmetest 3 on tegevad Tallinnas, 10
Harjumaal, 3 Ida-Virumaal, 1 Jõgevamaal, 2 Järvamaal, 2 Läänemaal, 3 Lääne-Virumaal, 1 Põlvamaal, 1
Pärnumaal, 1 Raplamaal, 2 Saaremaal, 3 Tartumaal, 1 Valgamaal, 3 Viljandimaal ning 1 Võrumaal.
Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine, igapäevane
organisatsioonitöö ja tegevuste juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud projektides püstitatud
eesmärkide saavutamisega).
Liidu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ on vanematekogu. Üheksaliikmelise
vanematekogu kaheksa liiget valitakse Liidu üldkogu poolt üks aasta pärast presidendi valimist salajasel
hääletusel kolmeks aastaks.
Vanematekogu 2010.a üldkogu poolt valitud 2010-2013.a koosseisu kuuluvad:
Katrin Saks
– president (2006-....)
Algis Perens – Lastekaitse Liidu toetaja
Eve Liblik
– Lastekaitse Liidu toetaja
Irina Golikova – Sillamäe Lastekaitse Ühing
Monika Liiv
– Saue Lastekaitse Ühing
Aimar Karu
– Kesklinna Lastekaitse Ühing
Loone Ots
– Lastekaitse Liidu toetaja
Viktor Kurusev – Harku valla Lastekaitse Ühing
Ene Tomberg – Tallinna Lastekaitse Ühing
Liidu vanematekogu pädevuses on:
1. Liidu üldkogu kokkukutsumise otsustamine, ühingu liikmete üldkogul osaluse esindusnormi määramine ja
üldkogu päevakorra ja otsuste eelnõude koostamine;
2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3. Liidu liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;
4. Järelevalve teostamine Liidu juhatuse tegevuse üle, majandusaasta aruande ja
tegevuskavade läbivaatamine, arvamuse andmine ning esitamine üldkogule;
5. Liidu tegevuskava ja finantseerimise, palgaliste töötajate arvu ja tasustamise korra kinnitamine; Liidu
töökorraldust reguleerivate eeskirjade kinnitamine;
6. Liidu osakondade asutamise ja lõpetamise otsustamine ning osakondade juhatuste

4
Alar Tamm
Juhataja

123456274358177489AB8

8

8888CDEDF28223223428225

ametijuhendite kinnitamine;
7. Liidu liikmetele toetuse maksmine ja toetuse suuruse otsustamine;
8. toetuste määramine erakorralistel juhtudel;
9. Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguks;
10. Liitu esindavate isikute välismaale lähetamise otsustamine, samuti personaalse esindusõiguse andmise
otsustamine Liidu esindamiseks Liidu välistes institutsioonides;
11. Liidu sümboolika statuutide kinnitamine.
12. juhatusele volituste andmine igapäevasest majandustegevusest väljuvate kulutuste tegemiseks alates 50
000 kroonist;
13. Liidu toetajaliikmeks vastuvõtmise ja toetajaliikme väljaarvamise otsustamine;
14. muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Liidu üldkogu
ainupädevusse, või mille juhatus esitab otsustamiseks vanematekogule.
Lastekaitse Liidu tütarettevõtja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ on registreeritud 01.09.2004. Lastekaitse
Liidul on tütarettevõtjas 100%-line osalus. Osaühingu koosseisu kuuluvad Remniku puhkekeskus IdaVirumaal Alajõe vallas ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus Läänemaal Hanila vallas. Lastekaitse Liidu
Lastelaagrite OÜ juhataja on Alar Tamm.

ALALISED TEGEVUSED
Lastekaitse Liidu tegevus oli 2010.a. korraldatud läbi nelja alalise tegevussuuna ehk valdkonna.
A1
Lapse õiguste tagamise edendamine
A2
Organisatsioon ja organisatsiooni arendus
A3
Koolirahu

A1 – Lapse õiguste tagamise edendamine
Valdkonna juht: Malle Hallimäe
Projektijuht: Kerli Kuusk
I
Tegevuse lühikirjeldus eesmärkide ja põhimõtete kaudu.
Valdkonna eesmärgid tulenevad MTÜ Lastekaitse Liit üldstrateegiast aastani 2010 ja eesmärkide
saavutamiseks on põhitegevusteks:
kiire reageerimine laste heaoluga seotud aktuaalsetel teemadele, probleemidele, et algatada
lahenduste leidmiseks vajalikke tegevusi;
ühiskonnaliikmete pidev teavitamine lapse õiguste kui lapse inimõiguste sisust;
ühiskonna mõjutamine suuremale koostööle lastega laste kaasamise kaudu.
II
Tegevused.
1.
Tegevuse eesmärk: ühiskonnaliikmete lapse õiguste alase teadlikkuse suurendamine laste
huvidele vastava kasvukeskkonna kujunemiseks
1.1.

Õppe-teabepäevad lasteaia- ja põhikooliõpetajatele lapse õiguste põhiprintsiipide
rakendamiseks oma töös
I poolaastal toimus lasteaedade ja algklasside õpetajatele suunatud koolituskava „Mul on õigus“ koostamine.
Töörühmas osalesid Liivia Tuvike (LL), Malle Hallimäe (LL), Karin Saar (lasteaed „Linnupesa), Andres Aru
(Õiguskantsleri Kantselei) ja Ruth Koit (REKK). Koolituskava koosneb kahest osast: 1) lapse õiguste sisu,
milles käsitletakse järgnevaid teemasid: lapse õiguste kontseptsiooni ja instrumentide areng; ÜRO lapse
õiguste konventsioon – seos üldiste inimõiguste kontekstis, sisu ja põhiprintsiibid; konventsiooni nõuete
elluviimine ja järelevalve täitmise üle; 2) lapse õiguste sisu käsitlemine lastega. Koolituse eesmärk on
edendada pedagoogide teadlikkust ja mõistmist lapse õiguste sisust ning oskusi teadmiste rakendamiseks
igapäevatöös.
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Koolituse maht on 24 tundi ning sisaldab ka iseseisvat tööd. Koolituse üldteemad:
1.
Inimõigused ja lapse õigused. Lapse õigused Eesti Vabariigi põhiseaduses.
2.
Lapse õiguste kesksed põhimõtted- lapse huvide põhimõte, kehalise karistamise keelamine,
positiivne distsipliin.
3. Vastutus ja koostöö haridussüsteemis. Vanemlikud kohustused. Kooli kohustused. Kolmnurk: koolkodu- laps.
4.
Lapse õigus oma mõtetele ja nende väljendamisele.
5.
Lapse õigus olla koos perega.
6.
Mina ja minu maailm- väljanägemise erinevused, oleme erinevad vanuse poolest, iseloomu
erinevused, oleme poisid ja tüdrukud.
7. Mina ja teised- erinevad rahvused, rassid, kultuur ja usuline erinevus. Erivajadusega inimesed:
lühiajaline erivajadus, puuetega inimesed.
8. Õigus olla kaitstud – tüli ja vägivald, hirm ja õnnetus, kuidas ma ise saan end kaitsta, tervise
kaitsmine, õige toitumine.
9.
Õigus minna kooli – missugused kohustused kaasnevad õigusega minna kooli?, kuidas olla koolis
nii, et kõigil klassikaaslastel oleks hea olla?
Koolitajad: Karin Saar, Ruth Koit, Merit Lage, Malle Hallimäe, Andres Aru
Koolituskava on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis.
Koolituskava alusel toimus 4 2-päevast koolitust ajavahemikus 21.10 – 08.12.2010:
21. -22.10 Tallinna Linnupesa Lasteaias, osalejaid 15
10.-11.11. Tallinna Kikase Lasteaias, osalejaid 16
29.– 30.11. Tallinna Pääsusilma Lasteaias, osalejaid 22
07.-08.12 Pärnu Kastani Lasteaias, osalejaid 26
Osalejad olid nii lasteaiaõpetajad, kui ka lasteaaia juhatajad/direktorid ja õppealajuhatajad. Eesmärk oligi
kaasata koolitusele selle lasteaia kogu personal, kus koolitus toimus. Selline osalus annab parima tulemuse
koolitusel saadud teadmiste ja praktiliste oskuste rakendamiseks, sest võimaldab kujundada ühised
põhimõtted teemade käsitlemiseks ja lapse õiguste põhiprintsiipide rakendamiseks igapäevases töös.
Koolituse kava:
I päev:
1. Inimõigused ja lapse õigused. Lapse õigused EV põhiseaduses.
2. Lapse õiguste kesksed põhimõtted – lapse huvides tegutsemine, lapse kuulamine (osalus), kehalise
karistamise lubamatus, positiivne distsipliin
3. Vastutus ja koostöö haridussüsteemis. Vanemlikud kohustused. Alusharidusasutuse/kooli kohustused.
Kolmnurk: lasteaed – kodu- laps. Koolitaja: Andres Aru – Õiguskantsleri büroo.
4. Lapse õigus oma mõtetele ja nende väljendamisele.
5. Lapse õigus olla koos perega. Koolitaja: Ruth Koit, REKK
II päev:
6. Õigus olla kaitstud – tüli ja vägivald, hirm, õnnetus; kuidas ma ise saan end kaitsta; tervise kaitsmine, õige
toitumine.
7. Õigus minna kooli – missugused kohustused kaasnevad õigusega minna kooli; kuidas olla koolis, et kõigil
klassikaaslastel oleks hea olla. Koolitaja: Merit Lage , MTÜ Lastekaitse Liit.
II päev:
8. Mina ja minu maailm – väljanägemise erinevused, eri vanused, erinevad iseloomud, poisid ja tüdrukud.
9. Mina ja teised – erinevad rahvused, rassid, kultuur ja usuline erinevus. Erivajadusega inimesed: lühiajaline
erivajadus, puuetega inimesed. Koolitaja: Karin Saar, Tallinna Linnupesa Lasteaed.
Kõikide teemade puhul toimus loeng, arutelu, mängulised ning praktilised tegevused. Osalejad said
tunnistuse koolituse läbimisest. Tagasiside osalejatelt oli väga positiivne. Osalejate kirjalikult esitatud
tagasisides rõhutati koolitajate head ja professionaalset taset, teemade olulisust, võimalust saada uusi
teadmisi ja oskusi, mida oma töös edaspidi kasutada. Osalejate nimekirjad, tagasiside lehed ning tunnistuste
nimekiri on lisatud projekti dokumentatsiooni. Koolitust on kavas jätkata 2011. aastal.
1.2. Projekt "Peremeedia" 2009 -2011
Peremeedia projekt on 3-aastane projekt, mis kestab aastatel 2009-2011.
Peremeedia projekti eesmärk on suurendada laste, lastevanemate ja lastega töötavate isikute teadlikkust
võimalustest ja ohtudest, mida kätkeb endas interneti ja mobiiltelefoni kasutamine, et nad oskaksid teha
õigeid valikuid seadmata ohtu ennast ja teisi.
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1.2.1.

Peredele mõeldud internetiturvalisust käsitleva metoodilise materjali
koostamine (e-safety kit).
Metoodiline materjal koosneb laste töövihikust, lastevanemate vihikust, mis sisaldab juhiseid töövihiku
kasutamiseks, situatsioonikaartidest, kleepsudest ning peretunnistusest. Materjali sihtrühmadeks on 6-10aastased lapsed ja nende vanemad. Materjali metoodika on väljatöötatud INSAFE võrgustiku tellimusel ning
seda on tõlgitud ja kohandatud kaheksasse keelde. 2009. aastal sai MTÜ Lastekaitse Liit õiguse tõlkida ja
kohandada materjal eesti keelde.
2010. aastal jätkus 2009. aastal alustatu interneti turvalisuse alase metoodilise materjali väljaandmiseks.
2010. aasta esimeses pooles vaadati kogu materjal üle Sertifitseerimiskeskuse juhataja ning interneti
turvalisuse koolitaja K. Pihli poolt. Septembris ja oktoobris toimus materjali ülevaatamine ning toimetamine
Tallinna Informaatikaainesektsiooni juhataja B. Lorenzi poolt. Novembris ja detsembris kooskõlastati materjal
INSAFE võrgustiku esindajatega ning valmistati ette trükkimiseks. Jaanuari alguses 2011 trükitakse eturvalisuse teatmikku 1000 eksemplari. Materjali levitamiseks tehakse koostööd Tiigrihüppe Sihtasutusega,
koolide ja Laste internetiturvalisuse koostöögrupi liikmesorganisatsioonidega. Materjal on üheks
koolitusmaterjaliks „Targalt internetis“ neljakümnel koolitusel üle Eesti. Lisaks on peredel võimalik soetada
endale materjal MTÜ Lastekaitse Liidu veebipoe kaudu. Veebikeskkonnas tutvustatakse metoodilist materjali
Peremeedia veebilehel (www.peremeedia.ee), Targalt Internetis veebilehel (www.targaltinternetis.ee) ning
reklaamitakse bänneri kaudu Laste internetiturvalisuse koostöögrupi ja teiste koostööpartnerite veebilehtedel.
1.2.2. Interneti turvalisuse ja küberkiusamisalase uuringu läbiviimine
2010. aastal jätkus 2009. aastal alustatu seoses küberkiusamisalase uuringu läbiviimisega. 2009. aastal
koostati 36 küsimusega küsimustik, millele vastas 410 Tallinna üldhariduskoolide 7.-9. klasside õpilast
Tallinna Liivalaia Gümnaasiumist, Tallinna Kristiine Gümnaasiumist, Tallinna Sikupilli Keskkoolist, Tallinna
Westholmi Gümnaasiumist, Pääsküla Gümnaasiumist, Mustamäe 37. Keskkoolist ja Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumist. Küsimustik oli anonüümne ja vastuseid kasutati vaid üldistatud kujul Peremeedia ja MTÜ
Lastekaitse Liit partnerite edasiste tegevuste kavandamiseks. Küberkiusamisega (kiusamise üks vorm, kus
õpilane või mitu õpilast kasutavad informatsiooni ja kommunikatsioonivahendeid nagu e-mail, mobiiltelefon,
MSN, kodulehed, sotsiaalvõrgustikud, et tahtlikult ja korduvalt teha kellelegi haiget kasutades selleks teksti,
pilti või videot) oli kokku puutunud ligi kolmandik vastanutest. Uuringu kokkuvõte on avalikkusele kättesaadav
Peremeedia veebilehel ning Targalt internetis veebilehel. Teavet uuringust anti MTÜ Lastekaitse Liidu ajakirja
„Märka Last“ sügisnumbris ning uuringu tulemusi tutvustati 7. oktoobril projektijuhi poolt Tallinna Ülikooli
konverentsil „Eesti sotsiaaltöö ajas ja muutumises II“.
1.2.3. Veebiviktoriin interneti turvalisuse teemadel
Veebiviktoriin on üks osa e-turvalisuse metoodilise materjali veebilehest www.esafetykit.net, mis seotakse
MTÜ Lastekaitse Liidu Peremeedia veebilehega. Veebilehel on lastele ja õpetajatele mõeldud interneti
turvalisust puudutav informatsioon. Veebilehel saab tutvuda kuldreeglite ja nõuannetega, laadida alla
metoodilise materjali töölehti, tutvuda kasulike linkidega ning osaleda temaatilistes veebiviktoriinides
(turvalisus, kommunikatsioon, küberkiusamine ja meelelahutus).
Üks osa veebilehel www.esafetykit.net olevast infost tõlgiti ja toimetati 2010. aastal seoses metoodilise
materjali väljaandmisega. Ülejäänud osa veebilehel olevast materjalist tõlgitakse 2011. aasta jaanuaris.
Eestikeelne tekst sisestatakse INSAFE võrgustiku infotehnoloogide poolt 2011. aasta esimeses pooles ning
eestikeelne veebileht avatakse märtsis. Veebilehele tehakse reklaami Peremeedia ja Targalt internetis
veebilehtedel, Laste internetiturvalisuse koostöögrupi liikmete veebilehtedel ning Targalt internetis koolitustel
koolides üle Eesti.
1.2.4. Teabepäevad interneti turvalisuse metoodilise materjali tutvustamiseks
Seoses eelarve kärbetega ei korraldatud interneti turvalisuse metoodilise materjali tutvustamiseks eraldi
teabepäevi, vaid materjali tutvustamine ja info levitamine toimub ekspertide poolt Targalt internetis 40
koolitusel üle Eesti, mis toimuvad alates jaanuar 2011 – aprill 2012. Lisaks koolitustele levitatakse metoodilise
materjali infot veebipõhiselt Peremeedia veebilehel, Targalt internetis veebilehel ning bännerid saadetakse
koostööpartnerite veebilehtedele ülesse panemiseks. MTÜ Lastekaitse Liidu infokeskuses on võimalus
kõikidel huvitatutel materjaliga tutvuda ja seda ka oma perele soetada.
1.2.5. Siseriiklik koostöö
MTÜ Lastekaitse Liit kuulub jaanuarist 2009 Laste internetiturvalisuse koostöögruppi, mida koordineerib
Sotsiaalministeerium. MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad M. Hallimäe ja K. Kuusk koostasid Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi aastaraamatusse „IT avalikus halduses“ artikli „Koostöö laste turvalisema
interneti kasutuse edendamiseks“.
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Projektijuht osales 9. veebruari, Interneti Turvalisuse päeva raames koostöögrupi poolt organiseeritud
noorteseminaril küberkiusamise töötoa läbiviimises.
MTÜ Lastekaitse Liit viis 28. jaanuaril TORE aastakoosolekul läbi töötoa „Interneti turvalisus ja sotsiaalteater“,
millest võttis osa 24 erinevas vanuses õpilast koolidest üle Eesti ning kelle tagasiside töötoale oli positiivne.
24. märtsil organiseeris MTÜ Lastekaitse Liit Kullamaa Keskkoolis lapsevanematele ja õpetajatele infotunni
interneti turvalisusest, mille raames tutvustati interneti kasutamisega seotud peamisi ohte ning jagati
infomaterjale.
MTÜ Lastekaitse Liit koordineerimisel esitati Euroopa Komisjonile 2009. aasta novembris projektitaotlus
“Raising Awareness for Safer Usage of Internet in Estonia” (EE-SIC) ühinemaks Euroopa Komisjoni
programmiga "Turvalisem Internet", mis sai positiivse vastuse. Projekti põhipartneriteks Eestis on
Sotsiaalministeerium, Tiigrihüppe Sihtasutus, MTÜ Abikeskused, Eesti Politsei- ja Piirivalveamet ning projekti
üldkoordinaator on MTÜ Lastekaitse Liit. 2010. aasta esimeses pooles toimusid MTÜ Lastekaitse Liidu
büroos partneriorganisatsioonide osavõtul koosolekud projektitaotluse osas täiendavate dokumentide
koostamiseks ning projekti tegevuste täpsustamine ja kooskõlastamine Euroopa Komisjoniga. 21. juunil
saadeti viimased täiendatud dokumendid Euroopa Komisjonile. Leping sõlmiti Euroopa Komisjoniga augustis
ning lepingu kohaselt algas projekti tegevus 01.09.2010. Projekt lõpeb 30.04.2012.
25.-26. augustil 2010 aitas MTÜ Lastekaitse Liit läbi viia Laste internetiturvalisuse koostöögrupi mõttetalguid
Pivarootsis, millest võtsid osa 18 koostöögruppi kuuluva organisatsiooni esindajat ning mille raames arutati
organisatsioonide vahelise koostöö tõhustamist ning laste, lastevanemate ning õpetajate teavitamist interneti
kasutamisega seotud võimalustest ja ohtudest.
1.2.6. Rahvusvaheline koostöö
Aprillis 2009 ühines MTÜ Lastekaitse Liit rahvusvahelise koostöövõrgustikuga ENACSO (European NGO
Alliance for Child Safety Online), mis ühendab endas lapse õigustega tegelevad mittetulundusühingud
Euroopas ning eesmärgiks on luua lastele turvalisem online keskkond. Võrgustikku koordineerib Save the
Children Denmark. ENACSO liikmeskonda kuulub 18 mittetulundusorganisatsiooni Euroopa Liidu riikidest
ning projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni „Turvalisema Interneti programmist“. Koostöö raames
kogutakse kokku erinevate riikide interneti turvalisuse tagamise praktikad ning koostatakse ühtseid
strateegiaid Euroopa tasandil. ENACSO võrgustik kohtub kahel korral aastas. Käesoleva aasta esimesel
poolaastal toimus rahvusvaheline konverents ja võrgustiku kohtumine 05.-07. mail Brüsselis. Kohtumisel
tutvustati planeeritavaid tegevusi, arutati uue projekti ENACSO II ajakava ning võeti vastu uued liikmed.
ENACSO võrgustiku 2010. aasta teine kohtumine toimus 11.-13. oktoobril Roomas, kus arutati ENACSO II
projekti, laste osaluse toetamist online keskkonnas ning temaatiliste töögruppide tööd.
Seoses projekti “Raising Awareness for Safer Usage of Internet in Estonia” ettevalmistustega toimus tihe
suhtlus Euroopa Komisjoniga ja Save the Children Finlandiga ning 09.-10. juunil osalesid MTÜ Lastekaitse
Liidu esindajad Euroopa võrgustiku INSAFE treeningseminaril Stockholmis, kus põhiteemadeks olid mobiilse
interneti kiire areng, noorte kaasamine ning rahvusvahelise koostöö tõhustamine. Seoses projekti
„Teadlikkuse tõstmine interneti turvalisemaks kasutamiseks - Raising Awareness for Safer Usage of Internet
in Estonia, EE SIC“ käivitamisega liituti septembris 2010 INSAFE’i võrgustikuga, mis tähendab pidevat
suhtlust ning informatsiooni vahetamist laste ja noorte interneti kasutuse teemadel, ühiste tegevuste
läbiviimist ning parimate praktikate vahetamist interneti turvalisemaks ja teadlikumaks kasutamiseks. 5.
novembril toimus Tallinnas MTÜ Lastekaitse Liidu ja INSAFE koordinaatorite organiseerimisel seminar
kampaaniate ja koolitusmaterjalide tutvustamiseks ning parimate praktikate jagamiseks Rootsi, Soome,
Taani, Venemaa, Läti ja Leedu interneti turvalisuse alast teavitustööd tegevate organisatsioonide osavõtul.
1.2.7. Peremeedia veebileht
Peremeedia veebilehel kajastatakse MTÜ Lastekaitse Liidu ja koostööpartnerite infot meedia, sh infot interneti
turvalisuse valdkonnas. Peremeedia veebileht on osa suurematest kampaania veebilehtedest
http://lapsnetis.eesti.ee/ (Laste internetiturvalisuse koostöögrupp) ja www.netiohud.ee (Riigi Infosüsteemide
Arenduskeskus). 01. detsembrist 2010 on Peremeedia veebileht ühenduses projekti Targalt Internetis
veebilehega www.targaltinternetis.ee.
Peremeedia veebilehte külastas vahemikul 01.01.2010 - 31.12.2010 kokku 8731 inimest ja lehekuvamisi oli
kokku 22984. Sisestati 17 infomaterjali. Peremeedia veebilehele jõuti peamiselt www.google.ee,
www.lastekaitseliit.ee, www.aki.ee, http://lapsnetis.eesti.ee ja www.neti.ee veebilehtede kaudu. Peamised
märksõnad, mille kaudu Peremeedia veebilehele jõuti olid peremeedia, küberkiusamine, lastesaated,
telekanalid, suhtlusportaalid ja viisakus.
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1.3. Laste liiklusturvalise käitumisteadlikkuse suurendamine (seotuna teiste tegevustega).
Lastekaitse Liit osales koostööpartnerina Maanteeameti Liiklusrahu kampaania ettevalmistamises ja
elluviimises. Lastekaitse Liidu veebilehel on avatuna üleval Liiklusrahu kampaania leht, mis kutsub kõiki Eesti
elanikke liituma Liiklusrahu kokkuleppega. Kampaania avalöök anti 30.augustil, mil Lastekaitse Liidu ja Eesti
Lastevanemate Liidu esindajad kirjutasid laste ning autojuhtide nimel alla liiklusrahu leppele, millega nii
kooliõpilased kui autojuhid tõotavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla. Liiklusrahu on
kokkulepe, kus autojuhid ja jalakäijad lubavad üksteisele, et autojuhid liiklevad äärmiselt ettevaatlikult ning
vähendavad tänavatel oma liikumiskiirust, jalakäijad aga lähevad alati õigest kohast üle tee ning on sõiduteed
ületades tähelepanelikud. Lastekaitse Liit jätkab kampaania sõnumite propageerimist kodulehel olevate
videote abil.
Lastekaitse Liit osales 25.-26.09. Saku Suurhallis toimuval messil „Laps ja pere“ 2010. Tutvustati ajakirja
Märka Last, kutsuti inimesi üles liituma Liiklusrahu leppega http://www.liiklusrahu.ee/ ja Eurochild´i
kampaaniaga ”End powerty now” http://www.endchildpoverty.eu/.
Ette on valmistatud liiklusteemaline veebiviktoriin põhikooliõpilastele, mis viiakse läbi 2011. aastal.
1.4. Materjal lapse õiguste järelevalve edendamisest.
2009. aasta novembris toimus ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmise 20.aastapäeva tähistamiseks
Lastekaitse Liidu konverents "Õigus olla laps". Konverentsi eesmärk oli käsitleda Eesti ühiskonnas ja Euroopa
riikides valitsevaid arusaamu ja vastutust laste õiguste tagamises.
Kuna teemad, millest konverentsil räägiti, on jätkuvalt aktuaalsed, siis annab Lastekaitse Liit konverentsi
ettekanded trükisena välja.
2010. aasta I poolaastal toimus konverentsi ettekannete lindistuste mahakirjutamine, kõnetekstide autorite
poolne ülevaatamine/korrigeerimine, ingliskeelsete ja venekeelse kõne tõlkimine ning kogu materjali keeleline
toimetamine.
Trükis ilmus juuni lõpus. A5 formaadis trükise maht on 98 lehekülge, tiraaž 500 eksemplari. Trükis sisaldab 8
ettekannet ja sissejuhatava tervitusteksti. Trükis on saadaval Lastekaitse Liidust ning ka Lastekaitse Liidu
veebipoe kaudu.
1.5. Materjal lapsevanematele positiivsest kasvatusest.
Esialgselt planeeritud koostöö P.Murrikuga ei realiseerunud. Seetõttu valiti materjaliks Soome Lastekaitse
Keskliidu praktikaraamat lastevanematele "Kasvatusnippe isadele ja emadele". Aasta lõpuks valmis raamatu
tõlge. Raamatust ilmub nii trükiversioon kui ka illustreeritud veebiväljaanne. Veebiväljaanne on kättesaadav
Lastekaitse Liidu kodulehel alates 2011.aasta jaanuari lõpust.
2. Tegevus eesmärk: laste õiguste olukorrast ülevaate omamine teabe kogumise, analüüsimise ja
ülevaadete koostamise kaudu
2.1. Rahvusvaheline vabaühenduste seminar.
06.04. toimus 7. aprilli rahvusvahelise seminari ettevalmistav töökoosolek Antwerpeni Ülikooli Lapse õiguste
õppetooli professori W. Vandenhole, A. Tamme ja M. Hallimäe osalemisel. Toimus Eesti hetkeseisu
tutvustamine laste õigustest teavitamise ja laste õiguste tagamise valdkonnas.
Lastekaitse Liidu rahvusvaheline seminar „Vabaühenduste koostöö laste ombudsmani institutsiooniga –
vajalikkus ja võimalused“ toimus Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 7. aprillil.
Seminari eesmärk oli arutleda vabaühenduste rolli üle lapse õiguste tagamise järelevalves ning võimalustest
ja koostööst riiklike sõltumatute lapse õiguste järelevalve institutsioonidega.
Seminaril esines
avaettekandega Wouter Vandenhole, Antwerpeni Ülikooli Lapse õiguste õppetoolist, teemal, kuidas
vabaühendused saavad parimal viisil kaasa aidata lapse õiguste tagamisele ja osaleda lapse õiguste
järelevalves. Leedu ja Soome partnerorganisatsioonid tutvustasid oma koostööd laste ombudsmaniga.
Seminari lõpetas töörühma arutelu MTÜde võimalustest ja võimekusest osaleda lapse õiguste tagamise
järelevalves. Samuti arutleti sammude üle loomaks lapse õiguste ombudsmani institutsiooni Eestis. Seminari
tulemusena moodustus MTÜ-de vaheline töörühm laste ombudsmani temaatikaga edasi tegelemiseks.
Seminaril osales 32 inimest 24-st asutusest ja organisatsioonist. Seminari ettekanded on üleval Lastekaitse
Liidu veebilehel.
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2.2. Uuring ja metodoloogia väljatöötamine asendus-hoolduses olevate laste sotsiaalsest
kaasamisest ja vaesusriski vähendamisest asendushoolduselt lahkumisel.
Euroopa Komisjoni programmi „Fundamental Rights and Citzenship“ rahvusvaheline koostööprojekt „Toolkit
for practitioners“ (Käsiramat praktikutele) hõlmab 3 Euroopa Liidu liikmesmaa Leedu, Eesti ja Slovakkia
organisatsioonide ühistegevust. Projekti taotleja organisatsioon, kes vastutab kogu projekti läbiviimise eest,
on Leedu Avaliku Halduse ja Poliitika Instituut (Public Policy and Management Institute - PPMI),
partnerorganisatsioonideks on Leedu Laste Õiguste Ombudsmani Büroo, Slovakkia Riiklik Inimõiguste
Keskus ja Lastekaitse Liit. Lastekaitse Liidu Eesti sisesed koostööpartnerid on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste
teaduskonna teadurid D.Kutsar ja M.Linno. Projekti kestvus on 18 kuud (jaanuar 2010 – juuni 2011).
Projekti eesmärk on koostada käsiraamat praktikutele, mis koosneb 3 maa laste asendushoolduse korralduse
võrdlevast analüüsist, asutuses asendushooldusel olevate laste õiguste olukorra võrdlevast analüüsist,
asutuses asendushoolduse korralduse parimate praktikate näidetest, aga ka parimate praktikate näidetest
asutuses asendushooldusel olevate laste ja sealt lahkuvate noorte vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse
vähendamises.
Projekti otsene sihtrühm on asutuses asendushooldusel olevad lapsed ning kaudsed kasusaajad on asutuses
asendushooldust osutavad ja korraldavad organisatsioonid, avaliku sektori esindajad, laste õiguste
järelevalve asutused ja vabaühendused.
Projekti ühistegevus algas aprillis ning esimene partnerite vaheline töökohtumine toimus Vilniuses 11. mail
käesoleval aastal. Töökohtumisel osales Eesti poolt Malle Hallimäe (Eesti poolne koordinaator) ja Merle
Linno. Töökohtumisel tutvustas taotleja organisatsioon PPMI käsiraamatu metodoloogilisi aluseid, misjärel
toimunud arutelul esitati partnerorganisatsioonide esindajate poolt täiendus- ja parandusettepanekuid.
Teiseks arutelu punktiks oli osalevate maade hoolekandeasutusest lahkuvate noorte olukorrast ülevaate
koostamise põhimõtted. Lepiti kokku ajagraafik ja teemadeblokid. Ülevaade valmib käesoleval aasta
novembris.
Seoses Malle Hallimäe siirdumisega Targalt internetis projekti koordinaatoriks, alustas 01.09.2010 Eesti
poolse koordinaatorina tööd Helika Saar. Sõlmiti käsunduslepingud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste
teaduskonna teadurite D.Kutsari ja M.Linnoga, koostamaks ülevaade Eesti olukorrast tuginedes PPMI
esitatud metodoloogiale. Põhjusel, et Leedu Avaliku Halduse ja Poliitika Instituudil takerdus ajaliselt
metodoloogia koostamine, pikenes ka Eesti ülevaate koostamise tähtaeg.
Ülevaate koostamisel tegi MTÜ Lastekaitse Liit koostööd muuhulgas Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga,
eesotsas professor Taimi Tulvaga. Koostöö raames võimaldas Tallinna Ülikool kasutada ülevaate
koostamisel järgmiseid antud valdkonna magistritöid:
1) D.Kaldma "Lastekodulaste ja peres kasvavate laste eneseteadvuse iseärasuste reflektsioone nende
vabades enesekirjeldustes" 2006; A.Aunapuu "Elluastunute toimetulekut mõjutavad tegurid Pärnu Lastekodu
näitel" 2005; K.Kiil "Lastekodust elluastuvate noorte toimetulekut mõjutavad tegurid" 2004; K.Naudre "
Tavakodu ja lastekodu noorte väärtushinnangud: erinevused ja sarnasused" 2008.
Taoliste ülevaadete koostamisel tulevikus on efektiivsuse mõttes põhjust koostöösse haarata teadureid
mõlemast ülikoolist (nii Tartu kui Tallinn).
Novembris 2010 valmis Eesti ülevaade hoolekandeasutusest lahkuvate noorte olukorrast, milles esitati ka
eelnimetatud analüüsi põhjal ettepanekuid asendushoolduse süsteemi efektiivsemaks muutmiseks riigus.
Ülevaade tõlgiti inglise keelde ja saadeti Leedu Avaliku Halduse ja Poliitika Instituudile käsiraamatu „Toolkit
for practitioners“ (Käsiraamat praktikutele) koostamiseks. Projekt jätkub 2011, mil antakse välja käsiraamat ja
toimub tuvustav üritus.
3. Tegevuse eesmärk: laste osaluse edendamine ühiskonna ja kogukonna kujundamisprotsessides
ja neid puudutavates küsimustes.
3.1

Euroopa Liidu plakatikonkurss "Lapse õiguste konventsiooni 20.aastapäev. Joonista mulle
õigus".
Euroopa Liidu plakatikonkursi Eesti koordinaator oli Lastekaitse Liit. Konkursi raames tuli 10-18-aastastel
noortel valmistada plakat, millel kujutatakse üht Lapse õiguste konventsioonis nimetatud õigustest. Jaanuar
kuni märts 2010 toimus konkursi reklaam ja info levitamine koolides ja koostööpartnerite veebilehtedel, ning
ajakirjanduses. Peamisteks koostööpartneriteks olid Inimeseõpetuse Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit,
TORE ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus. Konkursile registreerus 16. märtsiks 195 neljaliikmelist
võistkonda, kes esitasid 184 plakatit. Konkurssi võib lugeda väga edukaks, sest käesoleval aastal laekus 114
plakatit enam kui möödunud aastal ning kokku võttis konkursist osa üle 600 lapse vanuses 10-18 aastat üle
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Eesti. 30. märtsil tuli kokku žürii, kes valis kahe vanusegrupi parimad plakatid ning 16. aprillil toimus Euroopa
Liidu majas parimate võistkondade osavõtul auhinnatseremoonia. Konkursile kokku laekus erinevatest
Euroopa riikidest üle 9000 plakati. Konkursi täpsem info on leitav veebilehel www.euronoor.eu.
Plakatikonkurss aitas kaasa laste ja noorte teadlikkuse tõstmisele lapse õigustest ja inimõigustest tervikuna.
Lai meediakajastus aitas samuti kaasa antud teema eestkostele ühiskonnas.
3.2 Laste ja noorte osalemise ja kaasamise võimalused ja efektiivsus Euroopa Liidu tasandil.
Rahvusvaheline koostööprojekt „Children’s views on their engagement in European and international
levels of decision making“ (Laste arvamused nende kaasamisest Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil
tehtavatesse otsustesse). Euroopa Komisjoni programm „Fundamental Rights and Citizenship“.
Projekti
taotleja
organisatsioon
on Children’s
Rights
Alliance
for
England,
Suurbritannia.
Partnerorganisatsioonideks on Lastekaitse Liit, Children’s Rights Alliance for Ireland, ja Save the Children
Rumeeniast. Liitunud organisatsioonideks on Children’s Rights Information Centre Moldaaviast ning
International Union of Children’s NGOs Venemaaalt.
Projekti eesmärgiks on välja selgitada noorte arvamus nende kaasamise efektiivsusest Euroopa Liidu ja
rahvusvaheliste institutsioonide eri tasandite otsustusstruktuuridesse.
Projekti otsene sihtgrupp on osalevate EL liikmesriikide noored, kelle arvamuste põhjal koostatud
ettepanekud mõjutavad tulevikus noorte osalemisefektiivsust EL ja rahvusvahelisel tasandil.
Laiem kasusaajate ring hõlmab nii liikmesriigi kui ka EL eri otsustustasandil tegutsevaid poliitikuid ja
ametnikke, aga ka laiemat üldsust. Projekti raames korraldatakse ühepäevane üritus, kus osaleb vähemalt
sada 13-17 aastast last. Ürituse käigus selgitatakse läbi erinevate meetodite välja laste arvamus nende
kaasamisest rahvusvahelisete otsustustruktuuridesse, nende soovid, võimalused ja tahe. Samuti osalevad
üritusel MTÜ YUNPRESS esindajad Moskvast, kes on projektis ürituse partner. Üritus toimub 12. veebruar
ning partneriteks on Eesti Õpilasesinduste Liit, UNICEF, ÜRO Eesti Assosatsioon, Eesti Väitlusselts ja
Ühiskonnaõpetajate Liit.
3.3 Temaatilised arutelud-teabetunnid noored-noortele foorumteatri meetodi kaudu.
Sotsiaalteater MEIE liikmed tegid esimesel poolaastal pidevat koostööd VAT-Teatri Foorumgrupiga. Koostöös
osaleti erinevatel koolitustel (2), anti etendusi (5), aidati korraldada foorumteatrite festivali. Aasta teisel poolel
jätkub koostöö VAT-Teatri Foorumgrupiga Lastekaitse Liidu noorte uue foorumgrupi koolitamiseks.
Eesmärgiks kaasata uusi noori sotsiaalse alatooniga loometegevusse, mis aitab tõsta noorte (nii osalejad kui
pealtvaatajad) teadlikkust ühiskonnakriitilistel teemadel.
Teist poolaastat ilmestavad järgnevad tegevused: Lastekaitse Liidu sotsiaalteatri liikmed käisid suvel
Remniku lastelaagris õpetamas 7-15 aastastele lastele foorumteatrit ja selle metoodikat. Õpetusest sai osa
üle 250 lapse.
Samuti on Lastekaitse Liidu sotsiaalteatri liikmed jätkanud koostööd VAT-Teatri foorumgrupiga, esinedes
sügisel kokku üle 14 korra, sh 10 etendust Pärnumaal “Alkohol ja vigastused” raames. Samuti on toimunud
etendused Kurtnas, Sõmerul ja Vanalinna Hariduskolleegiumis.
Lastekaitse Liidu sotisaalteatri liikmed osalesid ka VAT-Teatri rahvusvahelises Platform11+
noorsoovahetuses oktoobri lõpul, kus osalesid nelja riigi teatrihuvilised noored, kes arendasid oma
teatrialaseid oskusi nädal aega.
Sotsiaalteatri liikmed viisid läbi ka kaks koolitust, ühe neist Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ülikooli õppejõudele
ja politsei töötajatele, eesmärgiga õpetada neid kasutama foorumteatri metoodikat. Ning Nõmme
Gümnaasiumis, koostöös VAT-Teatriga, kus noored said arutleda küsimuste üle, millele nad ei saanud
vastust etendust vaadates.
Lastekaitse Liit osales Eesti Haigekassa projektis “Vigastuste vältimine Tallinna linnas”, mille raames toimus 5
etendust kolmes koolis – Laagna Gümnaasium, Järveotsa Gümnaasium ning 32. keskkool. Teemaks oli
alkohol ning suhted.
3.4

Laste ombudsman’i institutsiooni loomise algatus
Avalike poliitikate kujundamise ja mõjutamise raames esitati 6. jaanuaril 2010 ettepanek laste
ombudsmani institutsiooni loomiseks Riigikogu juhatusele ja komisjonidele.
1 07. 04. korraldati rahvusvaheline seminar „Vabaühenduste koostöö vajalikkus ja võimalused laste
ombudsmani institutsiooniga“ (Vt. 2.1.). Seminari töörühmas lepiti kokku edasises koostöös
Lastekaitse Liidu ja Lapse Huvikaitse Koja vahel seoses laste ombudsman’i institutsiooni loomisega
Eestis.
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19.04. toimus töökohtumine Lastekaitse Liidu ja Lapse Huvikaitse Koja esindajate vahel, kus vahetati
mõtteid õiguskantsleri seaduse täiendamise teemal seoses laste ombudsmani institutsiooni
loomisega. Lastekaitse Liit esitas esimese versiooni õiguskantsleri seaduse täiendamiseks.
10.05. toimus teine töökohtumine Lastekaitse Liidu ja Lapse Huvikaitse Koja esindajate vahel, kus
arutleti täienduste ja muudatuste üle õiguskantsleri seaduse täiendamise osas.
21.05. toimus Lastekaitse Liidu kohtumine Õiguskantsleri Kantselei töötajatega tutvustamaks
Lastekaitse Liidu algatust lasteombudsman’i institutsiooni loomiseks ÕKS-i täiendamise näol
03.06. toimus kolmas töökohtumine Lastekaitse Liidu ja Lapse Huvikaitse Koja esindajate vahel, kus
arutleti Lastekaitse Liidu poolt tehtud ettepanekute üle õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse
esitamiseks Riigikogu juhatusele.
07.06. esitati Riigikogu juhatusele Lastekaitse Liidu poolt õiguskantsleri seaduse täiendamise
seaduse eelnõu koos seletuskirjaga. Eelnõuga täiendatakse Eesti Vabariigi õiguskantsleri seadust,
laiendades õiguskantsleri volitusi laste põhiõiguste tagamises ja järelevalves. Koopia eelnõust
saadeti Riigikogu sotsiaal- ja õiguskomisjonile, sotsiaal-, haridus- ja teadus- ning justiitsministrile,
ning õiguskantslerile.
13.09. Kohtumine Riigikogu Põhiseaduskomisjoniga õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse
eelnõu osas.
06.10
Õiguskantsleri
jõuline
toetus
lasteombudsmani
institutsiooni
loomiseks.
http://www.postimees.ee/?id=322877
09.11. Osaleti sõnavõtuga Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil, kus
arutleti Lastekaitse Liidu vastavasisulist pöördumist, milles osutati tühimikele lastekaitse valdkonnas.
Tulenevalt ühisistungi seisukohtadest otsustas põhiseaduskomisjon algatada 10.01.2010 eelnõu
õiguskantsleri seaduse muutmiseks. Suur meediakajastus
23.11. Koostöö TÜ Kommunikatsioonijuhtimise osakonna magistrantidega lasteombudsmani
ühiskonda kommunikeerimise osas.

4. Tegevus: Valdkonna tegevuste koordineerimine ja läbiviimine
Ülalpool kirjeldatud tegevuste läbiviimine toimus valdkonnajuhi ja projektijuhi otsese tegevuse kaudu. Ürituste
läbiviimiseks tehti kostööd partnerorganisatsioonide ja teenuste osutajatega.
III

Valdkonna koostööpartnerid.

Peamised koostööpartnerid: Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Õiguskantsleri Kantselei,
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni Keskus, Lapse Huvikaitse Koda, laste internetiturvalisuse koostöövõrgustik,
Inimeseõpetuse Ühing, TORE, Eesti Noorteühenduste Liit, Save the Children Denmark, Separated Children
in Europe Programme

A2 - Organisatsioon ja organisatsiooni arendus
Valdkonna juht: Alar Tamm
I
Tegevuse lühikirjeldus eesmärkide ja põhimõtete kaudu.
Valdkonna eesmärgid tulenevad MTÜ Lastekaitse Liit üldstrateegiast aastani 2010 ja eesmärkide
saavutamiseks on põhitegevusteks:
organisatsiooni tegevuspõhimõtted ja - vormid loovad eelduse organisatsiooni eesmärkide täitmiseks
s.o. organisatsiooni eduka toimimise ja pideva arengu tagamine;
toimivad erinevad koostöövormid siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil s.o. koostöö tõhustamine
siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
üldine imago väljendab organisatsiooni põhiväärtusi s.o. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu,
liikmeskond) arendustegevuse tagamine.
II
1.

Tegevused:
Eesmärk:
Lastekaitseliikumise
liikmesorganisatsioonide jõustamine.

edendamine,

lastekaitseliikumises

osalemine,
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Tegevused
1.1.
Suurendada organisatsiooni rolli ja osalust ühiskonnas lapse õiguste paremaks tagamiseks ja
lapse õigustega seotud küsimustes probleemkohtade tõstatamisel ning lahendamisel
koostöövõrgustike kaudu.(siseriiklik-, rahvusvaheline- ja organisatsioonisisene)
1.1.1. Osalemine nõukogude ja töögruppide töös
Olulisemad: Kutsekomisjon Tallinna Pedagoogiline Seminari juures, Tallinna volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon, Laste interneti turvalisuse koostöögrupp, Justiitsministeeriumi töögrupp laste
vastase vägivalla vähendamise arengukava koostamiseks, Laagrijuhtide nõukogu, Eurochild büroo,
Eesti Haigekassa nõukogu, Harku vangla nõukogu, Sotsiaalministeeriumi töörühm Sotsiaalministri 25.
oktoobri 1999.a. määruse nr 64 uue redaktsiooni välja töötamiseks, Separated Children in Europe
Programme, EAPN Eesti, Laste ja perede arengukava koostamise töögrupp, Sotsiaalministeeriumi
KELA töörühm, ENTK töögrupp, HTMi Noortepoliitika Nõukogu, HTM´i töörühm „Vaimse ja füüsilise
turvalisuse tagamine”, Korruptsioonivastane Eesti, Eesti Koostöö Kogu
MTÜ Lastekaitse Liit poolsed sõnavõtud ja teemade tõstatused.
Olulisemad (vt. ka lk 28 meediakajastused ajavahemikul 01.12.2010)
06.01. Ettepanek laste ombudsmani institutsiooni loomiseks esitati Riigikogu juhatusele ja
komisjonidele. Positiivne ja soosiv tagasiside Riigikogu asjaomastest komisjonidest. Meediakajastus.
Seisukohavõtt meedias seoses elatisevõlgnike avalikustamisega: Intervjuud Raadio 4 ja Vikerraadios
11.02. Ettekanne Riigikogus eriistungil „Laste õiguste tagamise strateegia (LÕTS 2004-2008)
tulemused ja arengusuunad“
01.03 Ettekanne Laste Huvikaitse Koja ümarlaual ombudsmani teemal (meediakajastus pressis)
10.03. Ettekanne Eesti Ajakirjanike Liidu aruteluseminaril „Laste vaesus”. Suunised ajakirjanikele,
kuidas kõige „valutumalt“ kuidefektiivsemalt vaesuse temaatikat kajastada, et vältida laste õiguste
rikkumist.
12.03. Sõnavõtt ja infolaud „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta
avaseminaril“ Rahvusraamatukogus. Ettekandega esines A.Tamm, tutvustades Lastekaitse Liidu
liikmete arutelupäeval (05.03.) tehtud ettepanekuid ja tutvustades Lastekaitse Liidu edasisi samme
laste vaesuse ennetamisel.
07.04. Üldsusele (eelkõige MTÜ´dele) ja spetsialistidele suunatud rahvusvaheline seminar
(Vabaühenduste koostöö vajalikkus ja võimalused laste ombudsmani institutsiooniga“ LÕK´i ja
ombudsmani teemadel.
MTÜ Lastekaitse Liit järjepideval ärgitusel ja initsiatiivil võeti Riigikogus olulise tähtsusega riikliku
küsimusena arutelu alla teema „Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega“. Liikmete
arutelupäevalt (05.03.) saadud informatsioon leidis analüüsitud kujul väljundi Lastekaitse Liidu
presidendi
Katrin
Saksa
ettekandes
(lai
meediakajastus).
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1270710300#pk6115
1.1.2.

-

-

MTÜ Lastekaitse Liidu kommentaarid ja ettepanekud riiklike arengukavade osas (Justiitsministeeriumile
„Vägivalla vastu võitlemise arengukava”, Sotsiaalministeeriumile „Laste ja perede arengukava”, Haridus-ja
Teadusministeeriumile seoses noorsootöö strateegiaga)
30. 04. koostöös Tallinna Ülikooliga korraldati sotsiaaltöö arengule ja kitsaskohtadele pühendatud konverents
„Ajapeegel” ning anti välja samanimeline trükis.
- 01.07-01.09 – Korduvad sõnavõtud teemal laste tervistav suvepuhkus ning selle kvaliteetne kättesaadavus
ka toimetulekuraskustega peredele (lai meediakajastus);
- 01.09. Sõnavõtt seoses Liiklusrahu väljakuulutamisega, ning laiemalt laste turvalisusest liikluses;
22.09. Ettekanne Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teabepäeval (perede toimetuleku toetamine
suveprogrammide kaudu);
27.09. MTÜ Lastekaitse Liit 2010.a. tegevuste tutvustus Lahti piirkonna omavalitustöötajatele
peretöö valdkonnas;
- 07.10. Ettekanne küberkiusamisest Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö konverentsil;
- 20.10. Ettekanne Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiumetis tutvustamaks koostööprojekti Advokatuuriga;
- 09.11. Sõnavõtt Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil, kus arutleti Lastekaitse
Liidu vastavasisulist pöördumist, milles osutati tühimikele lastekaitse valdkonnas. Tulenevalt ühisistungi
seisukohtadest otsustas põhiseaduskomisjon algatada 10.01.2010 eelnõu õiguskantsleri seaduse
muutmiseks. Suur meediakajastus
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- 17.-18.11. Konverents „Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad II“
- 16.12. Pikem teemaarutelu seoses tasuta õigusabi kättesaadavusega, uue perekonnaseaduse lünkade ja
lastekaitsetöötajate kvalifikatsiooninõuete täiustamisega.
MTÜ Lastekaitse Liidu kommentaarid ja ettepanekud riiklike arengukavade osa (Justiitsministeeriumile
„Vägivalla vastu võitlemise arengukava”, Sotsiaalministeeriumile „Laste ja perede arengukava”, Haridus-ja
Teadusministeeriumile seoses noorsootöö strateegiaga). Ettepanekud ja arvamuse esitamine seoses perede
eriosa kontseptsiooniga; arvamuse esitamine Justiitsministeeriumile MTÜS § 12 osas; kooskõlastus
"Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja
korrashoiule“ eelnõule.
1.2.
Liikmeskonna tegevuse jõustamine.
Oluliselt on tõhustunud eestkosteorganisatsiooni ning liikmete vaheline koostöö ja loodud on toimiv ning
ühtne meeskond, kelle ühiseks eesmärgiks oleks laste heaolu edendamine Eestis. Samuti on paranenud
koostöö nii avaliku- kui ka erasektoriga. Näitena võib tuua vabatahtliku nõustamisprojekti koostöös Eesti
Pangaliidu ja Eesti Advokatuuriga (jätkub 2011 Tallinnas, Tartus ja Pärnus); koostöö Riigikogu
sotsiaalkomisjoni ja Õiguskantsleri büroogaga laste ombudsmani ja laste vaesuse teemadel.
05. märtsil korraldati liikmeskonnas ja laiendatud võrgustikus arutelupäev teemal „Laste vaesus”, kus osalesid
Lastekaitse Liidu kõneisikud ja liikmesorganisatsioonide esindajad, ning liikmed võrgustikust kokku 26
inimest. Arutelupäeva eesmärk oli kõneisikuid ja liikmesorganisatsioone kaasates käsitleda vaesuse mõju
lastele ning otsida lahendusi antud probleemi leevendamiseks nii Eestis tervikuna kui ka kohalikul tasandil
(edasine töö kohtadel). Töötati välja suunised Lastekaitse Liidule kui eestkosteorganisatsioonile
organiseeritud tegutsemiseks laste vaesuse leevendamiseks majanduskriisi ajal, sh. töötati välja Lastekaitse
Liidu ühine sõnum 12. märtsiks ja 08. aprilliks. Üleskutse osaleda kaastöödega ajakirjas MÄRKA LAST. MTÜ
Lastekaitse Liit sammud organiseeritud tegutsemiseks laste vaesuse leevendamiseks majanduskriisi ajal on
suunatud tekitamaks ühiskonnas nähtavat diskussiooni vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise, inimeste
aktiviseerimise, sotsiaalse kaasatuse, vastutuse ja õiguste üle. Arutelupäev „Laste vaesus“ andis
kõneisikutele ja liikmesorganisatsioonidele võimaluse viia piirkondlikud kitsaskohad Riigikokku, ja ühine
arutelupäev aitas kaasa lahenduste leidmisele, mida ka oma vastavas piirkonnas laste vaesuse
leevendamiseks ja ennetamiseks rakendada.
Koostöös liikmesorganisatsioonidega esitati taotlus AEF ´i kriisiprogrammi projekti „Toetav suveprograramm
Tallinna vähekindlustatud perede lastele“, mis leidis positiivse toetuse. Samuti:
1.2.1. eestkostetegevuse raames korraldas Rapla LKÜ, MTÜ Lastekaitse Liit
kõneisik
Sirje
Praks
juhtimisel
15.
jaanuaril
võrgustiku
seminarkohtumise teemal „Lapse arengu ning eestkoste alaste
teemade käsitlemine avaliku võimu esindajatega” Raplamaal. Osales
23 in.
1.2.2. 17.02. toimus koostöös Nissi valla aktiivgrupiga lapse arengu ning
eestkoste alaste teemade käsitlemine avaliku võimu esindajatega.
Koostöös esitati projektitaotlus „Ära löö last” Sotsiaalministeeriumile.
Alustati algatusrühmaga ühingu moodustamise idee ning eesmärkide
läbitöötamist, korraldati 2 laiapõhjalist aruteluseminari (osales 2 x 43
in). Alustatud koostöö on kaasanud kogukonda laiapõhjaliselt
http://www.nissikool.ee/vitsata/
1.2.3. 28.04. toimus Anu Aunapuuga (MTÜ Lastekaitse Liit koordinaator)
koostöös ja Lääne-Eesti piirkonna koordinaatori organiseerimisel
arendusseminar Pärnus teemal „Omavalitsuste sotsiaalteenused
peredele ja vabatahtlike kaasamine“. Kokku osales 49 inimest.
1.2.4. 21.06. toimus Võru Lastekaitse Ühingu külastus. Uue juhatusega
kohtumine. Koosolek piirkonnas. Kuna Võru Ühing vahendab
humanitaarabi abivajajatele, korraldas MTÜ Lastekaitse Liit riideabi
saatmise Taanist, mis anti üle 02.09.2010
1.2.5. 29.06. toimus koostöös Lastekaitse Liidu koolituskeskusega
võrgustikutöö koolitus Tartu LÜ korraldusel. Osalesid maakonna
võrgustikku kuuluvad spetsialistid;
1.2.6. 07.08 korraldas Tapa Lastekaitse Ühing turvalisuse päeva Tapal, MTÜ
Lastekaitse Liit osales trükiste väljapaneku ja tutvustusega;
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25.08. Koostöös SA Dharma ja Sillamäe Lastekaitse Ühinguga toimus
koosolek Sillamäe keskuses Märka Last teemaks pere tugiisikute
teenuse kättesaadavus.
1.2.8. 15.09. Aruteluseminar Tapal koostöös MTÜ Tapa Lastekaitse
Ühinguga, teemaks laste suveprogrammid.
1.2.9. 27.09 toimus liikmeid kaasates lühiseminar koostöös Soome Lahti
piirkonna (Nastolan) 9 omavalituse sotsiaaltöötajate võrgustikuga
peretöö valdkonnas. Koostöös: SA Dharma, Tallinna Perekeskusega.
1.2.10. 17.-18.11. Konverents „Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad II“
liikmesorganisatsioonidel võimalus osaleda eelisjärjekorras ja
soodustingimustel.

1.2.7.

Aasta teises pooles oli kõrgendatud tähelepanu all noorte ja laste kaasatuse teema. 6.10 toimus
esimene Laste kaasamise kontseptsiooni töörühma koosolekutest, mis sai erinevate koosolekutele aluseks.
05.11. toimus liikmete teabe- ja infopäev „Noorte kaasamine - Laste osalusõiguse kontseptsioon“ kus
osalesid Lastekaitse Liidu kõneisikud ja liikmesorganisatsioonide esindajad, ning liikmed võrgustikust.
Arutelupäeva eesmärk oli kõneisikuid ja liikmesorganisatsioone kaasates arutada läbi ja kirja panna
ettepanekud Laste osalemisõiguse toetamise kontseptsiooni koostamiseks ning anda praktilisi näpunäiteid
liikmesorganisatsioonidele noorte kaasamiseks oma tegevustesse. Lastekaitse Liidu 2005. aastal koostatud
“Laste osalemisõiguse toetamise kontseptsiooni” täiendamise peamiseks põhjuseks on vajadus paremini
tagada ÜRO lapse õiguste konventsiooni ühe põhiprintsiibi – lapse õigus osaleda – ellu viimine ja
rakendamine. Teiseks põhjuseks on vajadus kaasata organisatsiooni lapsi ja noori liikmetena ja liikumisse
tegevuste kaudu ning selle kaudu tagada organisatsiooni ja liikmesorganisatsioonide järelkasv ja
jätkusuutlikus. 22.06. toimus arutelu MTÜ Lastekaitse Liit strateegia raames, kohtumine K. Mänd osalusel.
Liikmete efektiivsemaks jõustamiseks tulevikus toimus 15.12. kohtumine EMSL esindajaga. Arutelul liiketega
koostöö, ootused ja vajadused.
1.3.
Eeldused Lastekaitse Liidu alaliseks tööks piirkondades.
Järjepidevalt kaasati liikmeid kõikidest Eesti maakondadest Lastekaitse Liidu ettevõtmistesse ja aruteludesse
järgmistel teemadel: ombudsman, koolitoidu ja lapsetoetuse säilitamine, meedia ja laste haavatavus,
vägivallavaba kasvatus, sammud võitlemisel laste vaesusega; vabaabielu regulatsioon. Eelnimetatu
võimaldab nii eestkosteorganisatsioonil kui liikmetel ühtselt mõista lapse õiguste tagamise indikaatoreid ning
järelvalve teostamise põhimõtteid ka edaspidi.
Perioodil 01.06.-31.12. oli arutlusel laste tervistava
suvepuhkuse kättesaadavus, konkreetne abi toimetulekuraskustes peredele, noorte kaasatus vabatahtlikesse
lastekaitseorganisatsioonidesse; väärtuskasvatus ja organisatsiooni uus väärtuspõhine strateegia.
Eelnimetatu võimaldab nii eestkosteorganisatsioonil kui liikmetel ühtselt mõista lapse õiguste tagamise
indikaatoreid ning järelvalve teostamise põhimõtteid ka edaspidi. 2011 aastal pööratakse endiselt enam
tähelepanu vanematekogu ja liikmete kohtumisele (külastusseminarid) ja väärtuspõhise strateegia
laiapõhjalisele koostamisele.
1.4.
Piirkonna koordinaatorid.
8. jaanuaril 2010 toimus MTÜ Lastekaitse Liit piirkonna koordinaatorite I koosolek. Osales kokku 8 inimest
eesmärgiga innustada liikmeid osalema KÜSK´i taotlusvoorus „Kogukonnaelu ja koostöö arendamine“,
osalejatele toimus ka koolitus projektikirjutamisel. KÜSK´i poolt langetati toetus otsus aprillis 2010 Tartu LKÜ
ja Viljandi LKK projektide rahastamiseks. Avaldati ka sellekohane artikkel ajakirjas „Märka Last” 2010
kevadnumbris, aprill. Koordinaatoritest osalesid: Margit Pajo, Ants Tammar, Ille Tamm, Anu Sepajõe, Irina
Golikova. KÜSK´i „Kogukonnaelu ja koostöö arendamine“ taotlusvoorus toetatud projektid Tartus ja Viljandis
piirkonna koordinaatorite eestvedamisel arendavad antud maakondades koordineeritud lastekaitsealalist
koostööd avaliku – ja mittetulundussektori vahel, ning annavad olulise panuse kodanikuhariduse arengusse.
26. august toimus korraline piirkonna koordinaatorite koosolek MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste Infokeskus
ruumides. Koosolekust võtsid osa ja olid esindatud piirkonna koordinaatorid Ida- Virumaalt, Lääne- Virumaalt,
Lääne-Eestist, Põhja-Eestist ja Lõuna-Eestist. Koosoleku peaeesmärk oli kooskõlastada MTÜ Lastekaitse Liit
tegevus ja siht laste vaesuse leevendamisel. Koosolekul tutvustas toidupank ideed hr. Piet Boerefijn, EestiHollandi Heategevusfondi Päikeselill tegevjuht. Toidupanga idee tutvustamine ja strateegia üle vabariigi
tegevuse käivitamiseks oli oluline teave koostööks ja sidususe suurendamiseks vaesuses elevate laste
abistamiseks piirkonnas. Toidupank jagab toiduabi toimetulekupiirist allpool elavatele peredele hetkel
Tallinnas aga kava on laieneda tegevusega Tartu, Narva, Pärnusse, kus MTÜ Lastekaitse Liidu piirkonna
koordinaatorid võrgustikule tuginedes saavad laienemises abiks olla. MTÜ Lastekaitse Liit poolt tutvustati veel
vaesuses leevendamise võimalusi: koostöö Taani kolleegidega (riideabi), koostööd AEF kriisiprogramm
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raames Tallinna lastekaitsetalitustega (laste tasuta suvepuhkus) , koostöö Tapa vallaga (laste tasuta
suvepuhkus Remniku õppe- ja puhkekeskuses).
1.5.

Järgnevate aastate tegevuste kavandamine.
1.5.1. Vanematekogu koosolekud
MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu pidas I p.a. kokku 5 koosolekut (29.01.; 19.02.; 26.03.; 14.04.; 10.06).
Arutelu keskmes on olnud MTÜ Lastekaitse Liit tegevuskava ja strateegiaga seonduvad küsimused (sh
põhikirja muutmine, 60% eelarve vähenemine), laste ombudsmani temaatika, MTÜ Lastekaitse Liit rollist
majanduskriisi ajal (laste vaesuse ennetamise programmid, koostöö erasektoriga), rahastamise küsimused,
kommunikatsioon ning MTÜ Lastekaitse Liit baasidega (Pivarootsi õppe-ja puhkekeskus, Remniku õppe- ja
puhkekeskus) seonduvad kitsaskohad ja plaanid.
8. mail toimunud Lastekaitse Liidu üldkogul valiti uus vanematekogu koosseis. Positiivsena tuleb esile tõsta
asjaolu, et vanemate kogu 4 liiget on ka Lastekaitse Liidu kõneisikud (liikmesorganisatsioonide esindajad),
mis annab neile võimaluse osaleda otsustusprotsessides, tuues piirkondlikku sisendit ka Lastekaitse Liidu
otsustesse tervikuna.
MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu pidas II p.a. kokku 4 koosolekut (10.09.; 15.10.; 26.11.; 17.12.).
Läbivateks teemadeks oli 2011.a. tegevuskava ettevalmistus ja lähtekohad, MTÜ Lastekaitse Liit põhikirja
muudatuste registreerimine üldkogu otsustest lähtuvalt ja põhikirja täitmine, väärtuspõhise strateegiaga
koostamine (vanematekogu ja liikmete tihedam koostöö) LÕK täitmise aruanne, rahastamise küsimused,
kommunikatsioon ning MTÜ Lastekaitse Liit laagritega (Pivarootsi õppe-ja puhkekeskus, Remniku õppe- ja
puhkekeskus) seonduvad kitsaskohad ja plaanid.
1.6.
Vabatahtlik töö ja selle arendamise võimalused seotuna ühiskondliku aktiivsuse tõusuga.
16.1. 13-14.03. toimus noorte vabatahtlike koolitus Kloogaranna Noortelaagris. Noorte vabatahtlike
(Noortekogu ja sotsiaalalade tudengid) koolitus oli suunatud vabatahtliku tegevusele lastelaagris (abikasvataja, huvijuht jne). Väljundiks vabatahtlikuna osalemine Remniku lastelaagris käesoleval suvel.
1.6.2. Erinevatel infotundidel (nii Lastekaitse Liidu Infokeskuses kui ka kõrgkoolides) on osalenud palju noori,
sh. just sotsiaalerialade tudengeid, kelle tagasiside on olnud väga positiivne. Elav huvi võtta osa
vabatahtlikust lastekaitsetööst, on paljud noored toonud vabatahtlikeks erinevatesse Lastekaitse Liidu
projektidesse. Väga oluline on ühise väärtuspõhise sõnumi jagamine just noorte tasandil, sest vabatahtlik
lastekaitse vajab pealekasvu koos uute värskete ideede ja noorusliku energiaga.
1.6.3. 09.04. anti pidulikult MTÜ Lastekaitse Liit Noortekogu liikmetele (13) välja vabatahtliku passid.
Lastekaitse Liidu Noortekogu eesmärgiks on toetada laste osalust ja anda neile võimalus kaasa rääkida
nende elu otseselt puudutavate probleemide käsitlemisel. Paljud Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed on
organisatsiooni juures vabatahtlikena tegutsenud juba 5 aastat. Vabatahtliku pass, mis on lihtne vahend
vabatahtlikus tegevuses osalemisest saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste kirjeldamiseks, on koostatud
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse poolt koostöös Siseministeeriumiga. Vabatahtlikke kannustab soov
midagi korda saata, oma ideid ellu viia või mõni probleem lahendada ning nende jaoks ei ole oluline selle eest
rahalist või materiaalset tasu saada. Küll aga on olulised need teadmised, oskused ja kogemused, mida
vabatahtlikus tegevuses osalemise läbi omandatakse ning mida saab kasutada ka oma põhitöökohal või
tööturul konkureerides. Seega on vabatahtlik tegevus oluline mitteformaalse ja elukestva õppe võimalus igale
inimesele ning vabatahtliku pass annab hea võimaluse seeläbi saadud kogemuste kirjeldamiseks
http://www.lastekaitseliit.ee/?id=15970 Noorte vabatahtlike igakülgne tunnustamine ja laste ja noorte
vabatahtliku töö panusele tähelepanu juhtimine ühiskonnas tervikuna (ajakirjas Märka Last fotoga
uudisartikkel). Noortelt väga positiivne tagasiside.
1.6.4. Suurepärase vabatahtliku töö väljundina saab välja tuua Lastekaitse Liidu koostöö Eesti Advokatuuriga,
kes alustas juunist majandusraskustesse sattunud lastega perede vabatahtlikku tasuta nõustamist
perekonnaõiguslikes küsimustes Lastekaitse Liidu infokeskuses, ja Eesti Pangaliiduga, mis samadel alustel
nõustab koolituste raames finantsküsimustes (võlanõustamine ja eelarveplaneerimine, sh ennetav
nõustamine, SMS laenude riskidest teavitamine). Koostöös piirkonna koordinaatoritega laienes projekt 2010
aasta sügisel ka Tallinnast välja (Tartu ja Pärnu. Projekt on väga hästi käivitunud, ning kuna teavitustööle on
pandud eelnevalt piisavalt rõhku, siis on inimesed projektist teadlikud, samuti saadavad abivajajaid
nõustamisele KOV´ide lastekaitsespetsialistid. Ajavahemikul 01.06.2010-31.12.2010 nõustasid advokaadid
pereõiguse vallas kokku 165 inimest, neist 29 meest. Tasuta nõustamised toimusid kolmapäeviti Tallinnas,
Tartus ja Pärnus ning projektiga on liitunud 18 advokaati. Tegu on väga intensiivse projektiga - nõudlus tasuta
õigusabi järele pereküsimustes on väga suur. Näiteks Lapse õiguste Infokeskuses olid igal kolmapäeval kõik
nõustamisajad täidetud (ajavahemikus 01.06.-31.12.2010 nõustati 78 inimest).
Nõustamine keskendub perekonnaõigusele, mille alla kuuluvad näiteks laste õigused, vanemate kohustused
suhetes lastega, samuti õigused ja kohustused erinevates peremudelites, üksikvanema õigused ja muud
teemad. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi. Nõustamisel
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tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste
vormistamisel. Valdav enamus nõustatavate probleemidest on seotud vanemate õiguste ja kohustustega
laste suhtes, nagu näiteks lapse hooldusõiguse, elukoha ja elatisraha sissenõudmisega seonduv; teemaks on
olnud ka isade õigused. Koostööprojektile on tulnud palju positiivset tagasisidet. On hea meel tõdeda, et
projekt jätkub ka 2011. aastal nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus. Nõustamisvõimekuse suurenemine ja
kompetents üksikjuhtumite lahendamisel on tänu koostööle Advokatuuriga aidanud kaasa Lastekaitse Liidu
üldisele tegutsemissuutlikkuse tõusule ja seeläbi pakkunud inimestele usaldusväärset professionaalset tuge
oma probleemide lahendamisel. Mitmesektoriaalne koostöö Eesti Pangaliidu ja Eesti Advokatuuriga
vabatahtliku tasuta nõustamise näol kasutades vastavaid tippspetsialiste tõstab ühiskonnas Lastekaitse Liidu
usaldusväärsust professionaalse lahenduste pakkujana. Projekti tutvustav artikkel avaldati mh ajakirja Märka
Last 2010 sügisnumbris. Kuna teavitustööle on pandud eelnevalt piisavalt rõhku, siis on inimesed projektist
teadlikud, samuti saadavad abivajajaid nõustamisele KOV´ide lastekaitsespetsialistid.
1.6.5. Lastekaitse Liidu vabatahtlikud tegid Euroopa Noorte vabatahtliku teenistuse programmi toel Portugalis
vabatahtlikku tööd järgmiselt: Ann Kulasalu (13.03.2010-12.12.2010), Liisi Randma (13.03.2010-25.11.2010)
ja Uku Valner (13.03.2010 -14.12.2010). Noorte tööd planeeris kohapeal organisatsioon Escola Segunda
Oprotunidade de Montoshinos ja vabatahtlik töö toimus Arouca linnas ning selle lähistel. Noored läbisid
projekti raames erinevaid sotsiaalteatri metoodika koolitusi ja aitasid läbi viia Arouca linnavalituse korraldatud
üritusi(nt südame nädal, saagikoristus festival jpm).Antud projektis osalesid veel vabatahtlikud Islandilt,
Bulgaariast ning Türgist, seega said
noored palju huvitavaid rahvusvahelisi kontakte ning hetkel
planeeritakse võimalikku ühist jätkuprojekti.
1.6.6. Vabatahtlike (vabatahtlike lastekaitsetöötajate (dets.2009) ja noorte (apr.2010)) tunnustamine
Lastekaitse Liidu poolt ja antud teema tõstatamine ühiskonnas tervikuna läbi meediakajastuse, eesmärgiga
suunata ühiskonnas laiemat tähelepanu vabatahtlike tegevusele ja panusele kodanikuühiskonnas arengus.
Loodi noorte aktiivsete vabatahtlike ja vabatahtlike lastekaitsetöötajate tunnustamise traditsioon.
MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et avalikkuse kaasamine järjekindla laste õiguste tagamise olukorrast
teavitamisega ja kodanike omaalgatusliku potentsiaali ära kasutamine viib omakorda probleemide tõsiduse
teadvustamiseni kõige kõrgemal otsustustasandil.
1.7.
Üldkogu.
MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimus 8. mail Puuetega Inimeste Kojas, Tallinn Toompuiestee 10.
Osalejad MTÜ Lastekaitse Liit liikmed, toetajaliikmed, auliikmed, kõneisikud, koostööpartnerite esindajad,
kokku 62 inimest. Üldkogu oli tulevikku vaatav ning MTÜ Lastekaitse Liit sihti 2010 seadev. Türi ja Sillamäe
LÜ oli valitus „Aasta 2009 tegijaks” ning organisatsiooni esindajad tutvustasid edendavat tööde laste ja
perede heaks kogukonna tasandil. Täiendati MTÜ Lastekaitse Liit põhikirja ning arutati küsimusi
Perekonnaseadusest tulenevalt ja laste ombudsman institutsiooni loomist õiguskantsleri juurde. MTÜ
Lastekaitse Liit auliikmeteks valiti A.Davis ja K.Justander. Üldkogul osales 12 koostööpartneritest külalist,
kelle tagasiside oli positiivne, kes kinnitasid, et üldkogul osalemine andis neile võimaluse paremini mõista
Lastekaitse Liidu rolli ja tegevusi. Kuna üldkogul elavat diskussiooni tekitavaks teemaks oli uue
perekonnaseaduse vähene tutvustamine ühiskondlikul tasandil, siis järgnes üldkogule vastav pressiteade, mis
juhtis tähelepanu antud kitsaskoha parandamise vajalikkusele (vt.http://www.postimees.ee/?id=260642)
Lastekaitse Liidu 2009 tegevusest kompaktse ja atraktiivse ülevaate andmiseks anti välja MTÜ Lastekaitse
Liit 2009.a. tegevust tutvustav infomaterjal (lisatud eelmisele aruandele).
1.8.
Koolitus Lastekaitse Liidu büroole ja vabatahtlikele liikmeskonnast.
27.04. toimus MTÜ Lastekaitse Liit meeskonnaga ühisseminar, mille eesmärgiks oli informeerida ja anda
eesmärgi- ja tegevuspõhine ülevaade MTÜ Lastekaitse Liit 2010.a. eesmärkidest ja projektidest. Ühtlustada
üldtegevuskalender. Hinnata tulemusi ja mõju. Planeerida ressursse. (I kv. tegevuse kokkuvõte kirjalikult,
jätkutegevuskava kalenderplaani alusel, projekti/ tegevust tutvustus slaidipresentatsioonid). Osalesid
inimesed büroost, noortekogu ja vabatahtlike esindaja, kokku 12 inimest. Meeskonna koolitus on vajalik, et
täpsustada ühist sõnumit, ning muuta nii sise- kui ka väliskommunikatsiooni efektiivsemaks, ning üheti
mõistetavaks.
23.-24.09. toimus MTÜ Lastekaitse Liit 2011 tegevuskava aruteluseminar Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuses.
Arutelupäevade eesmärk oli ajurünnakute kaudu analüüsida MTÜ Lastekaitse Liit tegevuskogemuse baasilt
tulemussuutlikust ning koostöös büroo, vanematekogu, noortekogu, piirkonna koordinaatorite ja
projektijuhtidega kavandada eesmärkidest lähtuvaid tegevusi 2011.a. Aruteluseminari tulemuseks koostati
organisatsiooni ja tegevusvaldkondade SWOT analüüs, mida kasutatakse analüüsivalt järgnevate aastate
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tegevusstrateegiate väljatöötamisel organisatsiooni kontekstis. Tulemuseks saab pidada ka ühistegevuse
raames loodud sünergiat ühiste eesmärkide täitmiseks ja mõistmiseks. Ettepanekud kajastuvad MTÜ
Lastekaitse Liit 2011.a tööplaanis ja koostatud analüüs on toeks taustinformatsiooniga projektikonkurssidel
osalemiseks. Kokku osales 17 inimest.
28.-29.10 toimusid MTÜ Lastekaitse Liit meeskonna täiendkoolituspäevad. Täiendkoolituspäevad oli üks osa
teatud perioodil läbiviidavast meeskonnatööst, mille eesmärk oli tegutsemine koos MTÜ Lastekaitse Liit
tervikrühmaga ning tõhustada ühiste eesmärkide kinnistumist grupis läbi määratud rollide ja omavaheliste
suhete. Täiendkoolituspäeval osalesid kõik MTÜ Lastekaitse Liit bürooga seotud töötajad, kokku 14 inimest.
MTÜ Lastekaitse Liit meeskond on terviklik ja vestluste järgi saab väita, et liikmetele meeldib meeskond ja
meeskond meeldib selle liikmetele, sest keskkond võimaldab erialast ja isiklikku arengut.
2. Eesmärk: Eestkostealase tegevuse edendamine läbi koostöö tõhustamise siseriiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.
2.1.
Eurochild seminar.
Programm oli ette valmistatud läbiviimiseks 21.-23. aprillil Tallinnas. Programmi raames oli plaanis seminar,
asutuste külastus. Eestit pidi külastama 25 väliseksperti. Seoses Islandi tuhapilvest tingitud lennutranspordi
häiretega jäi seminar ära.
Üritus toimus 30.09-01.10.2010, mil Tallinnas kogunesid Eurochild liikmed, et seminaril „Kvaliteedi tagamine:
varajase lapseea kindlustamine Euroopas ja baasteenuste vajalikkusest kohalikul tasandil lapse arengu
toetamiseks“ arutada kvaliteedi tagamist ja koostööaspekte lapse arengu kindlustamiseks varajases
lapseeas. Seminarist võtsid osa spetsialistid 18 Euroopa Liidu liikmesriigist. Kahepäevase programmi raames
tegid ettekanded eriala spetsialistid üle Euroopa (sh. väga head esinejad Eestist) ning külastati Kelmiküla ja
Mahtra lasteaeda Tallinnas (väga oluline näidata, milline on lasteaed Eestis). Tänases turbulentses
ühiskonnas mängib lasteaed ja lastehoiu kvaliteet üha suuremat rolli väikelaste ja laste arengu tagamisel. Kui
majandustõusu ajal oli võtmeküsimus leida lapsele koht lasteaias, et lapsevanemad saaks tööle minna, siis
nüüd, uues olukorras on järjest olulisem lasteaia roll võrdse stardipositsiooni kindlustamiseks lapse edasiseks
arenguks ja toimetulekuks. Lasteaed ja lastehoiu kvaliteet mängib üha suuremat rolli väikelaste ja laste
arengu tagamisel. Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamise raport Euroopa Parlamendile
rõhutab laste kaistet vaesuse, vägivalla, diskrimineerimise eest ja toonitab lapse õiguste prioriteedina lapse
õigust teabele ja haridusele. Seminaril osalejad leidsid üksmeelselt, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad
arvestama ja võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada oma lasteaedade ja lapsehoiuteenuste
kvaliteet, sealhulgas kindlustada järjepidev erialane ettevalmistus ning koolitus laste õiguste osas, head
töötingimused ja korralik palk neile, kelle amet on laste eest hoolt kanda, sest need asutused ja nende
töötajad kujundavad suurel määral laste tulevikku ning on samas kasulikud ka lapsevanematele, eelkõige
töötavate ja üksikvanemate töökoormust silmas pidades, aidates omakorda kaasa naiste ja seega laste
vaesuse vähendamisele.
Kahepäevane seminar oli strateegilise tähtsusega lapse õiguste kaitsel ja edendamisel Europaas, riiklikul
ning omavalituse tasandil. Positiivne tagasiside osalejatelt kinnitas, et seminar oli hästi korraldatud.
2.2.

FICE aastakoosolek ja seminar
2.2.1. FICE aastakoosolek
19.-21. mail toimus Reval Hotel Centralis rahvusvahelise võrgustiku FICE (International Federation of
Educative Communities) aastakoosolek. Igal aastal toimub FICE aastakoosolek erinevas liikmesriigis ning
käesoleval aastal toimus see esmakordselt Eestis. Eestist kuulub FICE võrgustikku MTÜ Lastekaitse Liit ja
SA Eesti Lastefond. Täpsem info võrgustiku visioonist, tegevustest ja liikmetest on leitav veebilehelt
www.ficeinter.org. Aastakoosoleku raames toimus FICE juhtkonna koosolek, liikmete seminar, rahvusvaheline
seminar „Laste arenguvõimalused hoolekandesüsteemis“ ning lastekodude külastus. FICE aastakoosolekust
võttis osa 25 liiget üle maailma, kelle tagasiside üritusele ja korraldusele oli positiivne. Aastakoosoleku
korraldus toimus MTÜ Lastekaitse Liidu, SA Eesti Lastefondi ja FICE juhtkonna koostöös.
2.2.2. Seminar „Laste arenguvõimalused hoolekandesüsteemis“
21. mail algusega kell 11.00 toimus Reval Hotel Centralis rahvusvaheline seminar „Laste arenguvõimalused
hoolekandesüsteemis“, mille eesmärgiks oli laste hoolekandesüsteemi edenendamine kvaliteedistandardite
rakendamise kaudu. Seminari sihtrühmaks olid kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad ning lastekaitses
töötavad sotsiaaltöötajad igast maakonnast.
Seminaril tutvustati kolme organisatsiooni FICE, IFCO, SOS lastekülad poolt 2004.a. välja töötatud laste
asendushoolduse standardeid Euroopas ning seminaril mõtestati kvaliteeti sisu üle läbi teooria ning praktika.
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Seminaril tegid ettekande Rolf Widmer, FICE „Laste õiguste kui inimõiguste sisust“; Bettina Terp, FICE
„Projekt Quality4Children laste õiguste tagamiseks“; Kersti Kukk, MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing „Projekti
„Quality4Children“ tulemused Eestis“; Peep Tarre, Audru vald, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik „Ennetus
lapse heaks Audru valla näitel”; Ingrid Tiido, Tallinna Lastekodu, sotsiaaltöötaja-psühholoog „Asenduskodu
teenuse kirjeldus Tallinna Lastekodu näitel“; Viiu Orgmets, asendushooldusperede koolitaja ja pereuuringute
teostaja „Küpsemine kasupereks. Kiindumuse sünd ja KOV-i osa selles”; Merike Kaev, MTÜ SOS Lasteküla
Eesti Ühing, lapse õiguste nõunik „Järelhooldus ja hakkamasaamine iseseisvas elus SOS näitel“; Merike Peri,
Ida- Viru Maavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiutalitus peaspetsialist "Laste õiguste tagamisest ja järelevalvest
maavalitsuse tasandilt, ootused ja lootused."; Elmet Puhm, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond,
nõunik „Asendushoolduse tänased standardid ja probleemid”. Seminari moderaatorid olid Monika Niederle,
FICE ja Alar Tamm, Lastekaitse Liit.
Seminarile registreerus 23 väliskülalist ning 45 inimest Eestist. Seminaril toimus sünkroontõlge eesti-ingliseeesti. Seminaril osalejate tagasiside oli positiivne. Osalejad maakondadest tõid esile vajadust taoliste
seminaride jätkamiseks ning FICE võrgustiku esindajate sõnul soovivad nad antud seminari eeskujul viia
järgnevate aastakoosolekute programmidesse sisse taolise seminari ka edaspidi. Seminar „Laste
arenguvõimalused hoolekandesüsteemis” korraldus toimus koostöös SA Eesti Lastefondi, MTÜ SOS
Lasteküla Eesti Ühingu, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Eesti Laste Hoolekandeasutuste Juhtide
Ühenduse, Sotsiaalministeeriumi ja FICE võrgustikuga.
2.3.

Laste õiguste infokeskus Märka Last - kodanikuühiskonna kiire ning efektiivne
informeerimine teabe ja kommunikatsioonitöö kaudu.
Kommunikatsioonitöö efektiivsemaks muutmine Lastekaitse Liidu eri tasanditel on aidanud kaasa Eesti
kodanikuühiskonna teadlikkuse tõusule lapse õiguste tagamise ja heaolu vallas, läbi ühiskonnas aktuaalsete
lastekaitsealaste teemade ulatusliku kajastamise meedias (vt. ka lk.28), Lastekaitse Liidu kodulehel
www.lastekaitseliit.ee (sh. suur osa venekeelseid tõlketekste) ja ajakirjas MÄRKA LAST. Viimane on tänu
oma sisukusele ja läbimõeldud teemadekäsitlusele leidnud laialdase lugejate soosingu, ning kindla niši Eesti
meediamaastikul.
Lastekaitse Liit on käesoleval aastal pööranud enam tähelepanu kommunikatsiooni tähendusele ja
professionaalsete meediakajastuste suurendamise vajalikkusele. Lastekaitse Liidus on tõusnud
reageerimisvõimekus aktuaalsete lastekaitsealaste kitsaskohtade kajastamisel nii meedias kui kodulehel
www.lastekaitseliit.ee (foorum, KKK-rubriik, venekeelsed tõlked), mis omakorda aitab kaasa avalikkuse
teadlikkuse tõstmisele ja usalduse kasvule.
2.3.1. Kodulehele www.lastekaitseliit.ee (külastajate arv päevas on suurenenud eelmise aasta sama ajaga
võrreldes ca 10%) lisati spetsialisti nõuannete rubriik+foorum, kus keskendutakse Lastekaitse Liidu poole
pöördunud abivajajate probleemidele lahenduste leidmisele. Nõuanderubriigi pidev täiendamine (sh.
erinevate tasuta õigusabi pakkujate kontaktide lisamine). Professionaalne nõustamine ja Korduma Kippuvate
Küsimuste rubriigi ülespanek kodulehele on andnud inimeste poolt palju positiivset tagasisidet ja aidanud
kaasa teadlikkuse tõstmisele ühiskonnas. Venekeelsed tõlked 42 lehekülje ulatuses Lastekaitse Liidu
koduleheküljel, aitavad kaasa ka venekeelse elanikkonna teavitamisele lapse õigusi puudutavatest
teemadest. Samuti aitab eelnimetatule kaasa kaalukamate ajakirja Märka Last (kevad ja sügis 2010) artiklite
tõlkimine vene keelde ja kodulehele ülespanek: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/
2.3.2 Nõustamisvõimekuse suurenemine ja kompetents üksikjuhtumite lahendamisel on aidanud kaasa
Lastekaitse Liidu üldisele tegutsemissuutlikkuse tõusule ja seeläbi pakkunud inimestele usaldusväärset
professionaalset tuge oma probleemide lahendamisel. Sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta
raames alustati juunis vabatahtlikku tööna koostöös Advokatuuri ja Pangaliiduga majandusraskustes olevate
lastega perede juriidilist ja finantsnõustamist infokeskuse ruumides. Kogu heatahte tegevus jätkas MTÜ
Lastekaitse Liidu Laste Õiguste Infokeskuse Märka Last laialdast teavitus- ja eestkostetööd.
Mitmesektoriaalne koostöö Eesti Pangaliidu ja Eesti Advokatuuriga vabatahtliku tasuta nõustamise näol
kasutades vastavaid tippspetsialiste tõstab ühiskonnas Lastekaitse Liidu usaldusväärsust professionaalse
lahenduste pakkujana veelgi. Projekt jätkub Lastekaitse Liidu Infokeskuses ka aastal 2011 (vt. täpsemalt
lk.17). MTÜ Lastekaitse Liit sammud organiseeritud tegutsemiseks laste vaesuse leevendamiseks
majanduskriisi ajal on suunatud selleks, et tekitada ühiskonnas nähtavat diskussiooni vaesuse ja tõrjutuse
vastu võitlemise, inimeste aktiviseerimise, sotsiaalse kaasatuse, vastutuse ja õiguste üle.
2.3.3 Lastekaitse päeva raames osaleti 29.05.Perefestivalil Tallinna Lauluväljakul ja 01.06. osaleti
ajakirja ja Lastekaitse Liidu tutvustamisega seonduvalt Lastekaitsepäeva üritusel Vabaduse väljakul Tallinnas.
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Laste õiguste infokeskus Märka Last toimus 1. juuni renoveeritud keskuse ja lastekaiste päeva
tähistamine, ühtlasi Advokatuuri ja Pangaliidu vabatahtliku koostööprojekti avalöök. Suur
meediakajastus (vt. lk .44)
Oktoober- november viidi läbi veebipõhine lastevanemate küsitlus, mille eesmärk oli teada saada
milliseid kasvatuspraktikaid lapsevanemad kasutavad ja kuidas nad oma teadmisi hindavad. Küsitlus
koosnes üheksast küsimusest. Kokku osales küsitluses 741 inimest, neist 81 mehed ja 660 naised.
Kokkuvõttega on võimalik tutvuda MTÜ Lastekaitse Liidu kodulehel: http://lastekaitseliit.ee/?id=10835
Laste õiguste konventsiooni 21. aastapäeva puhul toimus oktoobris-novembris esseekonkurss
gümnaasiumi-ja kutsekloolide õpilastele. Valida sai kahe teema vahel: “Kiri laste ombudsmanile” ja
“Kui ma oleksin ema/isa”. Kokku saabus 29 tööd, millest 24 vastas nõuetele ning läks edasi züriile
hindamiseks. Võitjad kuulutati välja 18. novembril MTÜ Lastekaitse Liidu konverentsil “Kes kasvatab,
kui kõik kasvatavad II” Auhinnad said: "Kiri laste ombudsmanile" I. koht - Katre Helen Kaasik, Tartu
Kivilinna Gümnaasium, II. koht - Ott Matiisen, Kose gümnaasium. "Kui ma oleksin ema/isa" MTÜ
Lastekaitse Liidu eriauhind: Evelin Kütt, Mustvee Gümnaasium I. koht - Tracey Tint, Rakvere
Ametikool, II-III koht läksid jagamisele Anna-Maria Uulma, Saue Gümnaasium ja Aleksandr Kolesnik,
Tallinna Pae Gümnaasium. Esikoha võitnud õpilased sõidavad 2011.a. kevadel Euroopa Parlamendi
saadiku Siiri Oviiri kutsel tutvuma Brüsseli ja Euroopa Parlamendiga.

MTÜ Lastekaitse Liit veebileht külastuse statistika
www.lastekaitseliit.ee statistiline analüüs
1.jaanuar – 30.juuni 2010 oli külastusi
30 705
1.juuli 2010 – 31.detsember 2011 oli külastusi
29 978
Külastusi kokku:
Lehekuvamisi ühe külastaja kohta keskmiselt:
Keskmiselt külastajaid päevas:

60 683
3,23
166

Külastuste allikad
Otsingumootorid
Viited teistelt lehtedelt 15 %
Otseliiklus

72 %
12 %

10 populaarsemat otsingusõna
lastekaitse liit

4,257

lastekaitse

2,294

lastekaitseliit

1,602

alimendid

458

Eesti lastekaitse liit

368

Koolikiusamine

316

Vahetusõpilaseks

312

Lapse õigused

296

Lapse õigused ja kohustused

196

Vabad töökohad

193

10 populaarsemat leheosa
Lastekaitse Liit | Avaleht

29,506

Lastekaitse Liit | Lastekaitse Liit, Organisatsioon, Tasuta koolilõuna

12,091

Lastekaitse Liit | Lastekaitse Liit, Organisatsioon

3,985

Lastekaitse Liit | Spetsialist, Huvitavat

3,669

20
Alar Tamm
Juhataja

123456274358177489AB8

8

8888CDEDF28223223428225

Lastekaitse Liit | Foorum
Lastekaitse Liit | Spetsialist, Lapse õigused ja kohustused, Lapse õiguste kontseptsiooni ja
instrumentide areng

3,284

Lastekaitse Liit | Lapsevanem

3,037

Lastekaitse Liit | KKK

2,764

Lastekaitse Liit | Lastekaitse Liit, Koolituskeskus

2,720

Lastekaitse Liit | Laps ja noor

2,477

3,195

2.4.
Ajakiri "Märka Last" lapse õiguste tutvustamiseks populaarteaduslikus keeles
Ajakiri MÄRKA LAST on saavutanud Eesti meediamaastikul oma niši (väga hea tagasiside nii tavakodanikelt
kui ka spetsialistidelt). Kevadnumber (tippspetsialistidest kolleegiumi koostöös) on pühendatud erivajadustega
laste, laste vaesuse ja kehalise karistamise negatiivsete mõjude teemadele. Teemapüstitused riikliku
lastekaitsetegevuse kitsaskohtadest.
2010. aasta esimene number ilmus mais ja ajakirja peateema on „Lapsed ja vaesus“. Kokku on ajakirjas 19
erinevat artiklit, intervjuud, ülevaadet erinevatel laste õigustega seotud teemadel. Lugeda saab ka
turisminduse pahupoolest – laste seksiturismist, füüsilise karistamise psühholoogilisest mõjust ja töötusest
perekonnas.
2010. aasta kevadnumbri tiraaž on 5000 eksemplari. Ajakirja väljaandmist toetas KÜSK.
Ajakiri ilmub 2010. aastal kaks korda: kevadel ja sügisel.
Ajakirja „Märka Last” jätkusuutlikkusele on pandud alus tänu saavutatud laiemale tuntusele avalikkuses.
Kevadnumbri 2010 koostamisel koondati ajakirja juurde tippspetsialistidest kolleegium, mis aitab oluliselt
kaasa ajakirja sisukuse ja kaalukuse tõstmisele. Positiivne tagasiside lugejatelt. KÜSK´i toetus aitas ajakirja
kvaliteedi tõstmisel, misläbi on ajakiri muutunud sisukamaks ja laiemale lugejaskonnale kergemini loetavaks.
Tänu ajakirja levitamisele kaubandusvõrgus jõuab sõnum laste õiguste tagamise vajalikkusest ühiskonda
laiemalt.
1 Kolleegium
Moodustati toimetuse kolleegium, kuhu kuuluvad: Alar Tamm – Lastekaitse Liit, Malle Hallimäe – Lastekaitse
Liit, Enn Kirsmann – Eesti Lastevanemate Liit, Merike Kaev – SOS Lasteküla Eesti ühing, Andres Aru –
Õiguskantsleri kantselei. Kolleegiumi ülesanne on nõustada ajakirja koostamist sisuliselt, et kajastada
ühiskonnas hetkel olulisi teemasid ja mõelda ka ajakirja levitamisele.
Koosolekud: 22. jaanuar 2010, osales kolleegiumi täiskoosseis. Kogu ajakirja valmimisprotsessi käigus
toimusid pidevad kooskõlastused ja töönõupidamised kirjastuse ja Lastekaitse Liidu vahel.
1 Osalemine üritustel ja ajakirja tutvustamine:
Ajakirja kajastus ja veebilink Sotsiaalministeeriumi kodulehel
19. mai Kaubandus-Tööstuskoja teataja – tutvustav artikkel;
29.-30. mai „Koguperefestival 2010“ Lauluväljakul;
01. juuni lastekaitsepäev Vabaduse väljakul – koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga;
25.-26. september Saku Suurhallis toimuval messil „Laps ja pere“ 2010;
17.-18. november konverents „Kes kasvatab kui kõik kasvatavad II“.
Jooksvalt mailipostitustega erinevatele sihtgruppidele.
1 Veebilingi loomine
Ajakirja tutvustus ja varasemad numbrid on leitavad ajakirja erilehelt aadressil www.ajakiri.lastekaitseliit.ee
1 Levitamine:
1. Ajakiri ilmub koostöös kirjastusega MENU, kes muuhulgas aitab läbi viia ka ajakirja
müügikampaaniat.
2. Ajakiri „Märka Last“ on AS Lehepunkti levitamise kaudu müügil suuremates Eesti kaubanduskettides
(Prisma, Selver, Rimi) ja tellitav MTÜ Lastekaitse Liit kodulehelt.
3. Tellimisaktsioon raamatukogudele. Ajakirja levitamine raamatukogudele üle Eesti tutvustamiseks ja
ettepanekuga tellimiseks.
4. Laialdane tasuta levitus koostöövõrgustikule.
Ajakirja kolleegium otsustas 28. septembril 2010. keskenduda sügisnumbris kasvatusteemadele. Põhilisteks
kirjutajateks ja persoonideks valiti: Kadri Järv Mändoja, Meelike Saarna, Anne Kleinberg jt. Kolleegium
kogunes koosseisus: Andres Aru (Õiguskantsleri büroo), Malle Hallimäe (Lastekaitse Liit), Liivia Tuvike
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(Lastekaitse Liidu Koolituskeskus). Toimetaja Kätlin Vainola siirdumisega lapsehoolduspuhkusele on alates
11. oktoobrist „Märka Last“ toimetaja Merit Lage. Ajakiri valmis koostöös kirjastus „Menu“ poolse kogenud
toimetaja Sirje Maasikamäega. Sügisnumber ilmus 15.novembril, ning seda jagati osalistele tasuta 17.-18.
novembril toimunud konverentsil „Kes kasvatab kui kõik kasvatavad“. Ajakirja trükiti 4000 eksemplari.
2.5.
Teemaeestkoste tugevdamine
Teemaeestkoste väljundid: erinevad ümarlauad nii kohalikul kui ka Riigikogu tasandil (nt. piirkondlike MTÜ-de
ja kohaliku võimu koostöö küsimustes, ombudsmani temaatika, järelvalve puudulikkus, lasteakaitsealased
kitsaskohad ja lastekaitsespetsialistide vähenemine riigis seoses eelarvekärbetega, laste kehalise karistamise
keelustamine, laste vaesuse leevendamine, laste tervistava suvepuhkuse kättesaadavus, noorte kaasatus
vabatahtlikesse lastekaitse-organisatsioonidesse; väärtuskasvatus; alaealiste liikmelisus MTÜ´des (MTSS
§12), kvaliteetse õigusabi kättesaadavus toimetulekuraskustega peredele jne), seadusandluse
kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine, arengukavade koostamises osalemine, avalikud sõnavõtud ja rohkelt
vastavasisulisi artikleid meedias on aidanud kaasa teemaeestkoste tugevdamisele ja avaliku poliitika
kujundamisele ühiskonnas tervikuna. Näiteks võeti Riigikogus Lastekaitse Liidu pikaaegsel ärgitusel ja
initsiatiivil olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu alla teema „Võitlus laste ja noorte vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutusega“.
Pidev ja järjekindel eestkostetöö lasteombudsmani teemal (sh. laialdane meediakajastus) viis oma
eesmärgini, ning 2010 aasta lõpul võttis Riigikogu vastu riigieelarve 2011 muudatused, millega eraldatakse
summad õiguskantsleribüroole vastava osakonna loomiseks. Heaks teemaeestkoste näiteks on sõnavõtt
Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil, kus arutleti Lastekaitse Liidu vastavasisulist
pöördumist, milles osutati tühimikele lastekaitse valdkonnas. Tulenevalt ühisistungi seisukohtadest otsustas
põhiseaduskomisjon algatada 10.01.2010 eelnõu õiguskantsleri seaduse muutmiseks. Suur meediakajastus
MTÜ Lastekaitse Liit juhatus on käesoleval aastal korduvalt analüüsinud Liidu võimekust, ressursse ja
kavandatud eestkostetegevust. Majanduslikus kriisisituatsioonis suudeti organiseerida ettevalmistatud
kõneisikud liikmesorganisatsioonidest reageerima kriisisituatsioonis vaesuse leevendamiseks kohalikul
tasandil läbi eestkostetegevuse.
2.6. Osalemine Separated Children, Eurochild; SC; MLL, SLKL koostööprogrammides,
koostöövõrgustikes.
28. jaanuar algatas Euroopa ühendav võrgustik Eurochild, mille liige on ka Lastekaitse Liit, kampaania
„Lõpetage laste vaesus kohe!“ (“End ChildPoverty Now"). Kampaania eesmärk on koguda allkirju üle kogu
Euroopa, mõjutamaks Euroopa Liidu tasandil otsuselangetajaid ühiselt tegutsema laste vaesuse kaotamise
nimel. Teavitus ja pressiteade: http://www.lastekaitseliit.ee/?id=15835 Kutse kampaaniaga liituma leitav
kodulehelt: www.lastekaitseliit.ee. Eurochild´i büroo koosolek koos seminariga, kus tutvustati Eesti
alushariduse parimaid praktikaid toimus 29.-30. septembril Tallinnas, osales 18 eriala spetsialisti Euroopa
Liidust. Vanematekogu liige Ene Tomberg osaleb MTÜ Lastekaitse Liit esindajana järjepidevalt Eurochildi
koosolekutel Brüsselis. Pidev sisendi andmine Eesti seadusandluse ja praktika kohta.
Koostöö vabaühenduste rahvusvahelise koostöövõrgustikuga Separated Children in Europe Programme
toimus peamiselt informatsiooni vahetamise näol. Programmi juhtorganisatsiooni poolt toimus programmi
kolme eelneva aasta töökokkuvõtte koostamine, millesse panustas ka Lastekaitse Liit. Programmi Eesti
poolse kontaktisiku Lastekaitse Liidu valdkonnajuhi Malle Hallimäe kaudu edastati informatsiooni olukorrast ja
arengutest Eestis seoses vanematest eraldi riiki tulnud laste küsimustes. Panustati ka programmi polt
väljatöötatud Hea Tava Akti 4. täiendatud versiooni väljatöötamisse, ning praktiliste soovituste tõlkimisesse.
Euroopa tasandil erinevate küsimustike täitmine sisendiga Eesti seadusandluse ja praktika kohta. MTÜ
Lastekaitse Liit esindaja Helika Saar võttis osa 17.-19.11 Separated Children in Europe Programme
võrgustiku kohtumisest Barcelonas, kus keskseteks teemadeks oli saatjata laste eestkoste, tagasisaade ja
õiguste tagamine.
Aastate vältel on välja kujunenud väga head koostöösuhted Mannerheimi Lastekaitse Liidu ja Soome
Lastekaitse Keskliiduga, mis on viimastel aegasel taas aktiviseerunud. Soome Lastekaitse Keskliidu kutsel
käis MTÜ Lastekaitse Liidu esindus (H.Saar ja A.Tamm) riiklikel lastekaitsepäevadel Turus tutvumas Soome
parimate lastekaitsealaste praktikate ja uute kontseptsioonidega. Oktoobris 2010 toimunud lastekaitsepäevad
„Loovus ja julgus ennetava töö võtmeteks“, kuhu oli kogunenud üle 1000 lastekaitsega seotud inimese üle
kogu Soome, olid pühendatud loovusele ja julgusele. Lastekaitse Liit võtab kindlasti saadud Soome kogemust
järgnevatel aastatel arvesse ürituste korraldamisel, nii organisatoorselt kui ka kontseptsiooniliselt. Soome
LKL´ga praktiline koostöö ka ajakirja „Märka Last“ arendamise osas.
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Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ raames külastati meeskonnaga ka Soome lasteaedasid ja Mannerheimi
Lastekaitse Liitu (25.-26. november), et vahetada kogemusi ja häid praktikaid.
3. Valdkonna juhtimine ja arendamine.
Valdkonna arendamisele on otseseks abiks EMSL´i arenguaudit, mida saab efektiivselt kasutada ka
Lastekaitse Liidu uue strateegia väljatöötamisel. 26. augustil toimus piirkonna koordinaatorite koosolek
ettevalmistavalt samal teemal, et koos liikmetega panna paika ühised strateegilised eesmärgid ja
tegevuskava, ning täpsustada Lastekaitse Liidu missiooni ja visiooni. Missiooni ja eesmärkide vahel on küll
selge seos, kuid samas võib tekkida oht, et proovitakse liiga palju ette võtta. Seega tuleb uue strateegia
väljatöötamise puhul fookus uuesti paika seada, kuna kõike ei saa üks organisatsioon teha, ning seetõttu
tuleb missiooni ja eesmärkide korrastamisel pöörata erilist tähelepanu küsimusele: milline on Lastekaitse
Liidu enda tegevusprioriteedid ja suutlikkus. Liiga üldine missioon tekitab inimestes erinevaid arusaamu ja
arvamusi Lastekaitse Liidu tegevustest ja tööst. Probleemsed on rahastamine (projektorganisastsioonile
omane nõrk koht) ja vahel ka operatiivne kommunikatsioon. EMSL on Lastekaitse Liidule määranud 20 tunni
ulatuses vabatahtlikuks nõustajaks K.Holm´i, kellega algab koostöö 2011.a. strateegia koostamise protsessi
vältel.
Kuna ühiskond on pidevas muutumises, ning arvestades sotsiaal-majanduslikku olukorda Eestis, peab
organisastsioon olema valmis uuteks väljakutseteks, sealjuures on piiratud ressursside tingimustes vältimatult
vajalik koostöö, ühistegutsemine ja ühised väärtused.
Tagamaks organisatsiooni jätkusuutlikkus tervikuna ning võimekus olla Eestis tunnustatud ja avalike poliitikate
loomisel arvestatav partner, on vaja organisatsiooni pidevalt arendada lähtudes oma tegevuses strateegilistest
eesmärkidest. Seda eeskätt põhjustel, et:
1

koordineerida paremini ning tulemuslikumalt organistasiooni üldist ja 33 liikme ühist tegevust
kodanikuühiskonna arendamisel ja teadlikkuse tõstmisel laste õigustest;

1

kaasata ja jõustada liikmeskonda;

1

edastada infot ja arutada probleeme;

1

korraldada paremini ja organiseeritumalt väljaõpet;

1

vahetada parimaid praktikaid vastavalt piirkondlikele vajadustele, olukordadele ja eripärale.

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 15.11.2010 KÜSK´i mittetulundusühenduste ja sihtasutuste tegevusvõimekuse
programmi katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse toetamise vooru projekti „MTÜ Lastekaitse
Liit väärtuspõhise üldstrateegia 2012/2015 VÜRTS koostamine liikmeskonna jõustamise kaudu” raames
luuakse läbi liikmeskonna kaasamise, koolituste ja teavitustöö paremad alused laste heaolu edendamiseks
Eestis. Projekt on suunatud MTÜ Lastekaitse Liidu koostöö edendamisele erinevatel tasanditel ning nii
organisatsiooni kui ka 33 liikme eestkoste- ja osalemisvõimekuse suurendamisele läbi õppeprotsessi loodud
väärtuspõhise strateegia ja kaasamispartnerluse. Projekti jooksul on kavandatud: sissejuhatav seminar; 3
koolitustsüklit; 4 arutelupäeva piirkondades. Eeltoodule lisanduvad volinike esindajate poolt (vanematekogu)
kohtumised ja arutelukoosolekud kõigis 33 liikmesorganisatsioonis rohujuure tasandil. Strateegia koostamise
käigus korraldatakse ootuste kaardistamiseks ka internetiküsitlus koostöövõrgustikule ja koostööpartneritele.
Projekti tulemuste saavutamist toetab laialdane teavitustöö Lastekaitse Liidu kodulehe ning ajakirja „Märka
Last” kaudu. Rahastusotsus selgub jaanuari lõpus 2011.
On arusaadav, et liikmetega töö ja eestkostetegevus eeldab igapäevaselt järjepidevat ning süsteemset
tegevust. Eelkõige aga personaalset lähenemist. MTÜ Lastekaitse Liit on aastate vältel sihikindlalt teostanud
kodanikuühiskonna edendamist ja inimeste kaasamist laste õiguste tagamisse. Loodame 2011 ellu viia
tegevused ja analüüsi, mis liikmesorganisatsioonidel teada ja ka organisatsioonis kokku lepitud.
III

Valdkonna koostööpartnerid

MTÜ Lastekaitse Liit liikmed, KÜSK, Vabaühenduste Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit,
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Rahvastikuministri Büroo, Tallinna Linnavalitsus, Põhjamaade Ministrite
Nõukogu, Soome Lastekaitse Keskliit, Soome Mannerheimi Lastekaitse Liit, Eurochild, Save the Children,
Separated Children in Europe Programme, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium,
Justiitsministeerium, Siseministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Avatud Eesti Fond,
UNICEF Eesti Rahvuskomitee, Save the Children Alliance, Rädda Barnen (Save the Children Rootsi ja
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Taani), International Forum for Child Welfare (IFCW), Eurochild, Federation of Educative Communities
(FICE), MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühingus, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikogu Sotsiaal-, Õigus-, Kultuuri- ja
Põhiseadusekomisjon.

A3 - Koolirahu
Projektijuht: Maris Sild
I
Tegevuse lühikirjeldus eesmärkide ja põhimõtete kaudu.
Programmi üldeesmärgiks on teavitada avalikkust laste vastu suunatud koolivägivalla ja kiusamise olemusest
ja levikust ning selle ennetamise ja sekkumise võimalustest.
1. Alaprojekt „Kiusamisest vaba lasteaed“
Eesmärk: Laste vaimse ja füüsilise turvalisuse suurendamine. Ühiskonnas vägivallavaba kasvatuse
populariseerimine ja lapsevanemate teadlikkuse tõstmine.
Tegevused:
1.1.“Kiusamiseks vabaks“ meetodi (Taani) materjalide korrektuur ja tootmine (kohver).
1.2. Jaanuarikuu jooksul töötati koostöös Lastekaitse Liidu ja Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi
eelkoolipedagoogika osakonnaga välja uuringute tarbeks küsimustik lasteaiaõpetajatele.
1.2.1. 21.01.10 kohtumine projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ meeskonna liikmetega:
K. Saare´ga Tallinna Linnupesa lasteaiast ja T. Õun´aga Tallinna Ülikoolist,
M. Kallas´ega Tallinna Haridusametist, K. Kuld Tallinna Pallipõnni lasteaiast, L. Tuvike, V. Rull ja A. Tamm
Lastekaitse Liidust, arutelul teabepäeva ettevalmistamine.
1.3. 25.veebruaril toimus Tallinnas Õpetajate Majas projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ meetodi teabepäev
5 Eesti piirkonna lasteaia juhile ja juhataja asetäitjatele. Teabepäeval osalesid 10 projektis osaleva lasteaia
juhid ja asetäitjad: Tallinna Linnupesa lasteaiast, Tallinna lasteaiast Pallipõnn, Tallinna Paekaare lasteaiast,
Tallinna Allika lasteaiast, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaiast, Haapsalu lasteaiast Vikerkaar, Elva lasteaiast
Murumuna, Rakvere lasteaiast Triin ja Kohtla- Järve lasteaiast Kirju- Mirju.
Teabepäeval esinesid ettekannetega: Katrin Kuld Tallinna Pallipõnni lasteaiast, kes rääkis projekti sisust ja
metoodikast; Tiia Õun Tallinna Ülikoolist, kes rääkis projekti uuringutest ja Liivia Tuvike Lastekaitse Liidus
projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektijuht, kes tutvustas projekti tegevuskava.
1.4. Projektis osalevate lasteaedade külastus ja tutvumine projektis osalevate rühmaõpetajatega ning
juhtkonnaga: 22.märtsil Tallinna Padriku Lasteaed, 23.märtsil Tallinna Allika Lasteaed, Tallinna
Suitsupääsupesa Lasteaed, 01.aprillil Tallinna Pallipõnn Lasteaed, 12.aprill Haapsalu Lasteaed Vikerkaar,
20.aprill Kohtla- Järve Lasteaed Kirju- Mirju ja Rakvere Lasteaed Triin, 28.aprill Tallinna Linnupesa ja Tallinna
Paekaare Lasteaed, 29.aprillil Elva Lasteaed Murumuna.
1.5. 04.juunil toimus Tallinnas, Puuetega Inimest Koja Koolitus- ja Arenduskeskuses koolitus „Tõhus koostöö
lastevanematega“ Koolitust viis läbi P. Murrik. Koolitusel osales 37 lasteaiaõpetajat
Tallinna, Elva, Rakvere, Haapsalu ja Kohtla- Järve projekti lasteaedadest. Kuna vanematega koostöö on
projektis tähtsal kohal, siis pakkusime õpetajatel võimalust kaasa mõelda ja arutleda järgmistel teemadel:
- Lastevanematega koostöö vajalikkus.
- Koostööd soodustavad ja takistavad sisemised ja välised tegurid.
- Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused R. Diltsi järgi.
- Kiusamisest vaba lasteaed- kellele ja milleks?
- Olemasoleva olukorra kaardistamine ja soovitud olukorra eesmärgistamine Score mudeli järgi.
- Praktilised suhtlemisoskused erinevateks olukordadeks.
1.6. 04.juunil kohtumine projekti meeskonna liikmetega. Osalesid M. Kallas Tallinna HA, T.Õun ja K. Nugin
TLÜ-st, K. Saar Tallinna Linnupesa lasteaiast, K. Kuld Tallinna lasteaiast Pallipõnn Ning L. Tuvike, V. Rull ja
M. Sild Lastekaitse Liidust. L. Tuvike tegi kokkuvõtte projekti senisest kulgemisest. T. Õun andis tagasisidet
projekti I uuringust kus selgus, millised on õpetajate arvamused kiusamisest lasteaias. Töökohtumisel arutati
ka edaspidiseid plaane ja pandi paika kuupäevad põhikoolituse toimumiseks augustis 2010a. ning
projektimeeskonna koolitusreis Taani, et
on tutvuda kiusamist ennetava metoodika parima praktikaga Taani lasteaedades. Koolitus annab põhjalikud
teadmised metoodika ülesehitusest ja rakendatavusest eelkooliealiste lastega.
1.7. Rahvusvahelise konverentsi „Kes kasvatab kui kõik kasvatavad?“ ettevalmistamine
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10.märtsil toimus I kohtumine, arutelul konverentsi eesmärkide sõnastamine ja lähtekohtade väljatöötamine.
Osalesid T. Kuurme TLÜ-st, T. Peterson HTM-st, T. Vellama Moreno Koolituskeskusest, A. Tamm, L. Tuvike,
V. Rull Lastekaitse Liidust.
08.aprillil toimus II kohtumine, arutelul ühiskonverentsi korraldamine Eesti Alusharidusjuhtise Ühenduse ja
Lastekaitse Liiduga, sihtrühma kaardistamine (last toetav võrgustik). Osalesid T. Peterson HTM-ist, T. Õun
TLÜ-st, A. Tamm ja L. Tuvike Lastekaitse Liidust.
16. aprill toimus III kohtumine konverentsi ettevalmistamise raames. Osalesid konverentsi korraldustoimkonna
liikmed: HTM-ist, TLÜ-st, Tallinna Haridusameti, Eesti Alusharidusjuhtide Ühenduse, Lastevanemate Liidu ja
Lastekaitse Liidu esindajad. Arutelul konverentsi ettekandjad, töötoad, eelarve.
24. mail toimus IV kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, arutelul tööülesannete
jagamine ja täpsustamine. Osalesid korraldustoimkonna liikmed.
08. juunil toimus kohtumine Lastekaitse Liidus, kus arutlusel oli konverentsi eelarve. Kohtumisel osalesid P.
Kibur, P. Ülavere, S. Suur Tallinna AHJÜ ning L. Tuvike, M. Sild ja A. Tamm Lastekaitse Liidust.
Positiivsena saab välja tuua koostööpartnerite entusiasmi antud projektis osalemisel, ning asjaolu, et projekti
saab pidada pilootprojektiks vägivallavaba kasvatuse süvendamise teel.
1.8. 26.-27.augustil toimuma pidanud projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ põhikoolitus lükkus edasi
oktoobrisse koolitaja haigestumise tõttu.
07.-08.oktoobril toimus Tallinna Õpetajate Majas 2- päevane põhikoolitus. Koolitust viisid läbi K. Nugin
Tallinna Ülikoolist, Auli Andersalu – Targo, Audentese Erakooli psühholoog ja perekeskuse Sina ja Mina
koolitaja ning Katrin Kuld Tallinna Pallipõnni lasteaia vanemõpetaja. Koolitusel osales 46 lasteaiaõpetajat
Tallinna, Elva, Rakvere, Haapsalu ja Kohtla- Järve projekti lasteaedadest.
K. Nugin rääkis kiusamisega seotud uuringutest ja kiusamise ennetamisest, väärtustest ja lastevanematega
tehtava koostöö vajalikkusest. A.Andersalu – Targo andis ülevaate lapse arengust ja vajadustest ,
konfliktidest ja keskkonna muutmisest ning abistamisoskustest. K. Kuld tutvustas projekti „Kiusamisest vaba
lasteaed“ kohvri sisu. Koolituselt võeti kirjalik tagasiside osalejatelt, saadud tagasiside oli positiivne ning enam
toodi välja:
- kiusamise probleemi avamine erinevatest vaatenurkadest
- lektorite mitmekesisus, oma ala hästi tundvad spetsialistid
- palju praktilisi soovitusi ja nõuandeid
Koolituse tagasisidest selgus , et vajadus jätkukoolitusteks on olemas. Jätkukoolitustel soovitakse saada
konkreetseid meetodeid ja mänge konfliktide või situatsioonide lahendamisel ja emotsioonide ning vajaduste
äratundmise õpetamist lastele ja ka koolitusi lastevanematele.
Koolituse lõppedes said projektis osalejad lasteaiad kätte kohvri metoodiliste materjalidega.
1.9. 01.novembrist kuni 30.novembrini 2010.a. käidi nõustamas lasteaia õpetajaid kohapeal. Õpetajate ja
lastevanemate nõustamist viisid läbi L. Tuvike ja V. Rull. Nõustamised toimusid järgmiselt:
02.novembril Tallinna Pallipõnni lasteaias, 04.november Kohtla – Järve lasteaias „Kirju –Mirju“ , 05.novembril
Tallinna Paekaare lasteaias, 09.novembril Rakvere lasteaias „Triin“, 10.novembril Tallinna Suitsupääsupesa
lasteaias, 11.novembril Haapsalu lasteaias „Vikerkaar“ , 12 novembril Tallinna Padriku lasteaias,
24.novembril Tallinna „Allika“ lasteaias, 29.novembril Tallinna Linnupesa lasteaias ja 14.detsembril lisa
nõustamine Tallinna „Allika“ lasteaias. Nõustamise tagasisidest selgus, et õpetajad olid väga motiveeritud ja
loovad projekti tegevuste elluviimisel: lastekoosolekutel arutati koos lastega erinevate käitumismudelite üle
(kasutati teemakaarte, raamatuid, pildimaterjal jne.). Oluliseks märksõnaks edaspidiste koolituste
läbiviimiseks oli kogemuste vahetamine projektis osalevate teiste lasteaedade õpetajatega, konkreetsed
nõuanded konfliktsituatsioonide lahendamiseks ning vanematega koostöö tõhustamine. Järgnevate koolituste
käigus enam tähelepanu pöörata, sellele, et õpetajad annaksid lastele võimalusi olukordi ja probleeme ise
lahendada.
1.10. Lastekaitse Liidu ja Alushariduse Juhtide Ühenduse ühiskonverents "Kes kasvatab kui kõik kasvatavad
II" toimus 17.18. novembril 2010 Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses. Konverentsil osales 330 inimest,
kellest suurem osa olid alushariduse töötajad ja kohalike omavalistsuste esindajad. Konverentsi esimesel
päeval toimusid ettekanded teemadel "Õpetajakoolitusprojektid Tallinna Ülikoolis" (Marika Veisson),
"Erivajadusega laps lasteaias" (Riitta Korhonen), "Koolieelne kasvatus Euroopa kontekstis" (Tiina Peterson),
"Kvaliteet ja väärtused alushariduses" (Tiia Õun), "Koostöö laste arengu toetamisel" (Silvi Suur) ja töötoad
teemadel "Piirkondlike õppenõustamiskeskuste võimalused erivajadusega lapse toetamisel. Täiskasvanute
osa lapse kõne arendamisel," Lastevanemate Liidu tegevus lapsevanematega koostöös", "Alushariduse
megatrendid soomlase vaatenurgast," "Terviklik tervise edendamise programm Tallinna Lasteaias Sipsik" ja
"Kasvatusväärtustest lasteaia ja pere koostöös."
Konverentsi teisel päeval toimusid ettekanded teemadel "Kasvatausest ja väärtustest" (Mart Raukas), "Miks
meie tarkus alati ei toimi" (Anne Kleinberg) ja "Perede toetamisest kogukonnaperetööna" (Anu Leppiman).
Töötoad olid teemadel “Kuidas luua õpetlikku muinaslugu?", "Kiusamisest vaba lasteaed", "Laps räägib siis
kui kana pissib?!" ja "Karikakramäng: karistan ei karista …?". Osalejad täitsid ka tagasisideankeedid.
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Tagasisides kiideti võimalust suhelda ja jagada kogemusi oma ala inimestega üle terve Eesti, sest see
võimalus tihtipeale puudub. Leiti ka seda, oleks soovitud osaleda rohkemates töötubades. Mitmed osalejad
tõid välja soovi ka ise sarnaste projektiga oma lasteaias algust teha ja pidasid oluliseks ka konverentsi
rahvusvahelist mõõdet. Paljud asjad, mis meil on alles algusjärgus, on näiteks Soomes juba aastaid töötanud,
seega oli hea kuulda ka teiste riikide kogemusi. Toodi välja ka seda, et järgmine kord võiks veelgi enam
kajastada praktilisi näiteid, sest see paneb osalejad ka hiljem tegusema.
1.11. 23.novembril 2010.a. toimus Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“
ümarlaud kus osales igast projekti lasteaiast üks esindaja, kes andsid tagasisidet projekti tegevustest enda
lasteaias. Tallinna Linnupesa lasteaia õpetaja E. Tubalkain jagas oma kogemusi, mida tema rühmaõpetajana
on lastega ja vanematega teinud. Projektijuht L. Tuvike rääkis projekti kulgemisest käesoleval aastal ja
edasistest plaanidest seonduvalt projekti laienemisega ja uutest koolitustest, mis on kavandatud projekti
tegevustes 2011a. Ümarlaual osalesid ka projekti meeskonna liikmed: K. Nugin, kes andis ülevaate uuringute
esialgsetest tulemustest ja A. Andersalu – Targo kes rääkis koolitusvajadustest nii õpetajatele kui
lastevanematele.
1.12. 25.-26.novembril toimus „Kiusamisest vaba lasteaed“ laiendatud projekti meeskonna koolitus- ja
õppereis Soome, kus osalesid M. Kallas Tallinna Haridusametist, K. Nugin Tallinna Ülikoolist,
K. Saar Tallinna Linnupesa lasteaiast, A. Andersalu – Targo Audentese Erakooli koolipsühholoog, K. Kuld
Tallinna Pallipõnni lasteaiast ning M. Sild, L. Tuvike ja V. Rull Lastekaitse Liidust.
Õppe- ja koolitusreisi eesmärgiks oli Mannerheimi Lastekaitse Liidu külastus, tutvuda Soome kiusamise
ennetamise programmide ja tegevuskavadega ning selle raames toimus ühe lasteaia külastus. Õppereisilt
saime väga häid praktilisi kogemusi ja uusi kontakte ning sõlmisime välispartneriga kokkuleppe koolituste
läbiviimiseks 2011a.
1.13. 10.detsembril toimus Lastekaitse Liidu koolituskeskuses „Kiusamisest vaba lasteaed“ töögrupi
kohtumine kus arutati 2011a. projektiga seonduvaid plaane ja tegevusi. Projektijuht L. Tuvike andis tagasiside
2010a. projekti tegevustest. Kohtumisel arutati erinevate osapoolte panust
ja nägemust kiusamise
ennetamise valdkonna laiendamisse ja metoodika tutvustamist avalikkusele. Osalesid T. Peterson HTMist,
M. Kallas Tallinna Haridusametist, K. Nugin Tallinna Ülikoolist, K. Saar Tallinna Linnupesa lasteaiast, A.
Andersalu – Targo koolipsühholoog ja A. Tamm, L. Tuvike, V. Rull Lastekaitse Liidust.
1.14. 2010 aastal viidi koostöös Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika osakonnaga läbi uuringud
magistritasemel. Uuriti laste käitumist, pöörates erilist tähelepanu vaimsele kiusamiskäitumisele (näomiimika
ja kehakeel, narrimine, tagarääkimine, hoolivus ja julgus), füüsilisele kiusamiskäitumisele (igasugune
negatiivne füüsiline kontakt) ja teise isiku vara kahjustamisele. Vaatluse tulemusi võrreldakse sotsiomeetrilise
testi tulemustega, et leida seos kiusamiskäitumise ja lapse sotsiaalse staatuse vahel. Uuritakse ka
lasteaiaõpetajate teadmisi ja arvamusi kiusamiskäitumise ennetamisest. Uuringud jätkuvad 2011 aastal.
2. Ühise Mure meetod – metoodika koolikiusamise ennetamiseks ja sekkumiseks
Eesmärk: Ühise Mure metoodikat tutvustava koolituste korraldamine Eesti üldhariduskoolides
seeläbi kõrgetaselisema ning koolist väljalangemist ennetava üldhariduse toetamine.
Tegevused:

ning

2.1.06.-07.jaanuar ÜMm-i koolitus Tartu Decartesi Lütseumis, osales 30 õpetajat, koolitaja M. Lage
06.-07.jaanuar ÜMm-i koolitus Räpina Ühisgümnaasiumis, osales 25 õpetajat, koolitaja A. Andersalu –
Targo.
10.-11.aprill ÜMm-i koolitus Viljandi Valuoja Põhikoolis, osales 19 õpetajat, koolitaja M. Lage
14.aprill kohtumine Tallinna Ülikooli professori L. Taltsiga ja L. Tuvike Lastekaitse Liidust Arutelul ÜMmi edasiarendus ja taustauuringute ettevalmistamine.
13. mai I kohtumine Tallinna Ülikooli professori L. Taltsiga, ÜMm-i koolitajate M. Lage, A. Andersalu – Targo
ja L. Tuvike Lastekaitse Liidust. Arutelul ÜMm-i edasiarendus ja taustauuringute ettevalmistamine.
19. mai ÜMm-i tutvustus Jõgeval, seoses Koolirahu 2011 toimumisega Jõgeva linnas, osalesid Jõgeva
Ühisgümnaasiumi, Jõgeva Gümnaasiumi, Jõgeva Linnavalitsuse ja Lastekaitse Liidu esindajad.
01.juunil II kohtumine Tallinna Ülikooli professori L. Taltsiga, ÜMm-i koolitajate M. Lage, A. Andersalu – Targo
ja L. Tuvike Lastekaitse Liidust, E. M. Kangro, K. Noormägi Tallinna Ülikoolist. Arutelul intervjuude ja kirjalike
küsimuste ettevalmistamine ning uuringute läbiviimine.
09. juunil toimus ÜMm-i koolituse I moodul Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Jõgeva Gümnaasiumi
meeskondadele, lisanduvad huvilised võrgustikust. Koolitaja M. Lage
10.-11.juunil toimus Tallinnas koolituskeskuses ÜMm-i koolitajate koolitus vene õppekeelega koolidele, osales
10 sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi, koolitaja M. Lage. Eelnimetatud koolitust tuleb positiivsena esile tõsta,
kuna tegu oli esimese koolitusega vene õppekeelega koolidele. Võttes arvesse vene õppekeelega koolide
arvu Eestis, ning asjaolu, et probleemid koolides on sarnased hoolimata keelest, siis on tegu olulise
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sammuga ÜMm-i metoodika juurutamisel. Mis omakorda aitab laiemalt kaasa ka koolist väljalangemist
ennetava üldhariduse toetamisele.
Toimusid jätkukoolitused: 27.august toimus Hiiumaal Käina Gümnaasiumis ÜMm-i supervisioon, mille viis
läbi koolitaja A. Andersalu – Targo , osales 17 õpetajat.
25.oktoober toimus Viljandi Valuoja Põhikoolis ÜMm-i supervisioon, mille viis läbi koolitaja M. Lage, osales 18
õpetajat.
27.oktoober toimus Elva Gümnaasiumis ÜMm-i supervisioon, mille viis läbi koolitaja M. Lage ja osales 18
õpetajat.
ÜMm-i põhikoolitused 2-päevased toimusid:
28.- 29.oktoober Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Jõgeva Gümnaasiumi koolimeeskondadele, kus osales 22
õpetajat ja 4 Jõgeva Linnavalitsuse spetsialisti.
17.-18.detsember Surju Põhikoolis, osales 17 õpetajat.
ÜMm-i vene koolitajate jätkukoolitused toimusid:
4.oktoobril ja 5.novembril, kus osales 6 koolitajat, koolitusi viis läbi Merit Lage.
ÜMm-i põhikoolitused vene õppekeelega koolidele:
Esmakordselt toimusid 2-päevased põhikoolitused vene õppekeelega koolidele. Koolitused viis läbi Roman
Timofejev. Koolitused toimusid:
09.september ja 22.oktoober Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis, osales 23 õpetajat.
06.-07.oktoober Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis, osales 18 õpetajat.
25.- 26.oktoober Õismäe Vene Lütseum, osales 26 õpetajat.
27.- 28. oktoober Kallaste Keskkool, osales 17 õpetajat.
Koolituste tagasisidest tuli välja, et kõige rohkem mõjutas koolitus õpetajate väärtusi ja hoiakuid.
Koolitusel osalejad väljendasid kahtlust selles, et kas nad suudavad realiseerida ÜMm-i nii nagu seda on
õpetatud, kuid leidsid, et koolitusest oli palju kasu, sest nad õppisid nägema kiusamisega seotud situatsioone
laiemalt ja suhtuma ja suhtuma kiusajatesse teistmoodi.
3. Projekt: Koolirahu Rakvere 2009 + Elva 2010.
Eesmärk: Eesti üldhariduskoolide kaasamine koolirahu tegevustesse, tegevuste arendamisse ja
koostöövõrgustiku laiendamisse.
Tegevused:
3.1. 07.jaanuar kohtumine M. Kuuse´ga Rakvere Linnavalitsuse haridusspetsialistiga, arutelu
Rakveres
toimuva koolirahu sümboolika „Siil“ konkursiga.
3.2. 12. veebruaril toimus Rakveres Koolirahu rändsiili valimine. Päeva raames viidi läbi Rakvere koolide
kolmas koolirahu seminar, kus kohale tulnud noori tervitasid Rakvere linnapea – Rannar Vassiljev ja
abilinnapea Ain Suurkaev ja kooli-teemasid käsitles Lastekaitse Liidu sotsiaalteatrigrupp MEIE. Päeva teisel
poolel kuulutas zürii välja koolirahu rändsiili. Zürii langetas otsuse finaali pääsenud 13 siili vahel. Võitjaks
osutus Rakvere Põhikooli 6.kl võistkonna siil.
Rändsiil antakse uue kooliaasta alguse koolirahu tseremoonial üle järgmisele koolirahu linnale – Elvale.
1.septembril 2010a. Täpsem info üleval koolirahu kodulehel: www.koolirahu.eu
3.3. 08. märtsil kohtumine Elvas „Koolirahu 2010“ võrgustikuga, kohtumisel osalesid Elva Gümnaasiumi, Elva
Linnavalitsuse ja Lastekaitse Liidu esindajad.
3.4. 11. märtsil kohtumine Jõgeval „Koolirahu 2011“ raames. Kohtumisel osalesid Jõgeva Linnavalitsuse ja
Lastekaitse Liidu esindajad.
3.5. 19. märtsil koolirahu võrgustiku koosolek. Arutlusel Koolirahu linna 2011/2012 õa. valimine ja koolirahu
2010 tegevused.
3.6. Aprilli jooksul toimus projekti „Koolirahu“ raames meeskonnakoolituse ettevalmistamine koostöös Elva
Linnavalitsuse, Lastekaitse Liidu ja koolitaja P. Murrik´uga.
3.7. 14. mail toimus Elvas koolitus: „Meeskonnatöö ja kaasamine“ Osalesid Elva Gümnaasiumi meeskonnad.
Koolitaja P. Murrik.
3.8. juunikuu jooksul toimus ettevalmistus Koolirahu tseremooniaks ja Elva tegevuskava täpsustamine. Pidev
suhtlus Lastekaitse Liidu ja Elva linnavalitsuse vahel. Positiivsena saab välja tuua Rakvere ja Elva
linnavalitsuste pidevat koostöötahet Koolirahu programmi elluviimisel. Eelnev aitab oluliselt suurendada
koolirahu eesmärkide elluviimist ning kogu programmi mõju regionaalselt.
3.9 Augustikuu jooksul toimus tihe suhtlus Elva linna, kooli ja Lastekaitse Liidu vahel. Eesmärgiks ette
valmistada
Elvat
Koolirahu
linnaks
ja
Koolirahu
ürituste
korraldamine.
3.10 23. ja 26. augustil toimusid Koolirahu meeskonna kohtumised. Eesmärgiga arutleda 1. septembril
toimuva tseremoonia korraldusliku poole üle. Osalesid Maris Sild, Viive Rull, Liivia Tuvike.
3.11 1. septembril 2010 toimus Elvas Koolirahu tseremoonia. Kaasatud oli terve linn. Toimus rongkäik Elva
gümnaasiumi hoonete eest laululavale, kus toimus pidulik etendus, kontsert ja 1. klasside aktus.
Sõnavõttudega esinesid Lastekaitse Liidu president Katrin Saks, Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm,
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haridusminister Tõnis Lukas, Rakvere abilinnapea ja kohaliku kooli direktor ning linnapea. Seal samas kirjutati
alla ka Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Koolirahu leping käesolevaks
õppeaastaks. Tseremoonia lõpetas kultuuriprogramm „Hoiame üksteist“. Tseremooniale järgnes pidulik
vastuvõtt Elva matkakeskuses.
3.12 Jätkus pidev suhtlus Koolirahu koolidega ja omavalitustega, et vahetada kogemusi ja valmistada ette
järgmist Koolirahu linna- Jõgevat.
3.13 12. novembril toimus Elva, Jõgeva ja Rakvere huviringide ühine kontsert ja näitus Elva gümnaasiumis.
3.14 Pidevalt toimub kodulehe www.koolirahu.eu täiendamine.
4. Tegevuse eesmärk: Kogemuste jagamine, ühisprojektide elluviimine, koostöö ja informatsiooni
vahetamine. Siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö.
4.1. Osalemine programmi tegevustega seotud võrgustikes ning nende koordineerimine
19.-21. mai 2010 toimus Stockholmis, Rootsis Save the Children koostöövõrgustiku partnerite kohtumine.
Partnerite kohtumisel osalesid inimesed kümnest erinevast riigist- Rootsi, Eesti, Serbia, Moldova, Venemaa,
Albaania, Kosova, Leedu, Norra ja Ukraina esindajad.
Peamiseks eesmärgiks oli Save the Children Rootsi peakontorile tagasiside andmine ja ettepanekute
tegemine järgmiseks aastaks ning paremaks töökorralduseks ja heade praktikate ning kogemuste
vahetamine. Eesti poolt osalesid Maris Sild ja Haridus-ja Teadusministeeriumist Siiri Lepasaar.
4.2. Koostöövõrgustik Friends Across Boarders 5.-7. mai toimus koolirahu sümboolika konkursi võitjate
Rakvere kooli õpilaste reis Rootsi, Stockholmi üritusele "Friends Day".
4.3. Osalemine infovahetusprojektides ja koolitustel
4.4 Aasta vältel toimusid korduvalt kohtumised ja arutelud erinevate projektimeeskondade vahel.
Korduvalt kogunes Koolirahu võrgustik (Elva, Jõgeva, Rakvere esindajad, TORE, ENL, Eesti Lastevanemate
Liit, Tervise Arengu Instituut, Politsei, Gaidid, Eesti Õpilasesinduste Liit). Pidevad kohtumised ja kogemuste
jagamised toimusid ka projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ osalejate ja meeskonna vahel.
4.5 Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ raames külastati meeskonnaga ka Soome lasteaedasid ja
Mannerheimi Lastekaitse Liitu (25.-26. november), et vahetada kogemusi ja häid praktikaid.
Eestis käis esinemas konverentsil „Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad II“ Lars Stilling Netteberg Taanist, kes
on antud metoodika koolitaja. Eesmärgiks oli metoodika tutvustamine laiemale kuulajaskonnale, et sellega
2011. aastal laieneda.
4.6 2010. aastal alustati laste kaasamise kontseptsiooni uuendamise ja kaasaajastamisega. Seoses sellega
toimus ühiselt Läti keskuse „Dardedzega“ kolm ühisseminari. Esimene neist Tallinnas, teine Riias ja kolmas
Stockholmis. Eesmärgiks oli teha koostööd, vahetada kogemusi ja häid praktikaid.
4.7 6.-8. detsember toimus Stockholmis kohtumine Lastekaitse Liidu ja Save the Children Swedeni vahel.
Arutleti järgmise aasta plaane ja erinevaid koostöövõimalusi. Lastekaitse Liidu poolt osalesid Maris Sild ja
Alar Tamm. Lisaks sellele toimus samal ajal ka Lastekaitse Liidu noortekogu kohtumine Save the Children
Swedeni noortekoguga, eesmärgiga arendada rahvusvahelist koostööd ja vahetada noortega tegelemise
kogemusi.
5. Tegevuse eesmärk: LÕK punkti -lapsel on õigus osaleda- elluviimine. Laste ja noorte kaasamine.
5.1. LÕK-i etendus
24-31.10 - Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed osalesid rahvusvahelisel VAT-teatri noorsoovahetusel
„Handbook of Your Life“.
5.11 – Lastekaitse Liidu Noortekogu osales Lastekaitse Liidu laste kaasamise teemapäeval, mille eemsärgiks
oli kaardistada vabatahtlike rakendamist kohalikul tasandil.
12.11 - Lastekaitse Liidu Noortekogu aitas viia läbi foorumteatri töötuba Nõmme Gümnaasiumis, mille
eesmärgiks oli tuua etenduse „Kirjaklambritest vöö“ sisu noortele lähemale ja aidata neil seda läbi mõtestada.
24.12 – Lastekaitse Liidu Noortekogu viis läbi TÜ Pärnu Kolledži õppejõududele ja politsei töötajatele
foorumteatri töötuba, eesmärgiks tutvustada antud meetodit erinevate elukutsete esindajatele.
1.12 – Lastekaitse Liidu Noortekogu tegi 2 etendust Laagna Gümnaasiumis, Eesti Haigekassa projekti
„Vigastuste vältimine Tallinna linnas“ raames.
3.12 - Lastekaitse Liidu Noortekogu tegi 2 etendust Järveotsa Gümnaasiumis, Eesti Haigekassa projekti
„Vigastuste vältimine Tallinna linnas“ raames.
10.12 - Lastekaitse Liidu Noortekogu tegi 1 etenduse 32. keskkoolis, Eesti Haigekassa projekti „Vigastuste
vältimine Tallinna linnas“ raames
5.2. Noortefoorum 101 Last Toompeale
17.08 101 Last Toompeale meeskonna ettevalmistamine ja arutelu. Osalesid Maris Sild, Nikolai Kunitsõn,
Kerli Kuusk ja Malle Hallimäe.
15.09 101 Last Toompeale meeskonna koosolek ja grupijuhtide koolituse ettevalmistamine. Osalesid nii
Lastekaitse Liidu töötajad, Noortekogu liikmed kui ka partnerid.
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20.09 Meeskonna koolitus ja grupijuhtide koolitusel programmi ja osalejate paikapanemine.
25.-26.09 101 Last Toompeale grupijuhtide koolitus Kloogaranna Noortelaagris. Eesmärgiks grupijuhtide
ettevalmistamine ja koolitamine eelfoorumiteks. Lõppürituse ettevalmistamine.
3.10 101 Last Toompeale eelfoorum Kuressaares
9.-10.10 101 Last Toompeale eelfoorumid Pärnus, Paides, Tallinnas ja Tartus
12.10 101 Last Toompeale eelfoorum Sillamäel
13.10 Meeskonna koosolek. Ülevaade toimunud eelfoorumitest, kokkuvõtted ja lõppdokumendi koostamise
alustamine
21.10 Spiikrikandidaatide koolitus. Eesmärgiga neid lõppfoorumiks ette valmistada
2.11 Meeskonna koosolek. Lõppfoorumi ettevalmistamine
15.11 Meeskonna koosolek- viimased ettevalmistused lõppfoorumiks ja lõppdokumendi koostamine
18.11 Mappide komplekteerimine lõppürituseks ja materjalide kokkupanek
19.11 101 Last Toompeale Lõppfoorum Riigikogus.
Võeti vastu lõppdokument karjäärinõustamise teemadel. Lisaks sellele valiti aasta lapsesõbralik
ühiskonnategelane ja organisatsioon, kelleks olid SEBE ja Aivo ja Maria Värton (Antsla Liikluslinnaku loojad).
Laialdane meediakajastus.
5.3. Lastekaitse Liidu Noortekogu
02.02. toimus MTÜ Lastekaitse Liidu Noortekogu aastakoosolek. Valiti uus esimees Nikolai Kunitsõn ja
aseesimees Anne-Liis Rips. 2009 aasta kokkuvõtted ning
2010 aasta tööplaani koostamine
01.-04.03. toimus rahvusvaheline koolitus ”Laste kaasamine” koostöös RB-ga. Osalesid Gertha Teidla, Piret
Soosaar, Nikolai Kunitsõn, Anne-Liis Rips, Erika Sall, Kerli Kuusk ja Alar Tamm
22.03. alustati protsessiga, mis seotud laste kaasamise ja osalemise kontseptsiooni analüüsiga MTÜ
Lastekaitse Liit Noortekogu initsiatiivil. Toimus esimene koosolek, kuhu kutsuti kokku inimesed, kes olid
eelmise kontseptsiooni loomise juures ja sellega kokku puutusid. Analüüsiti saavutatud tulemusi standardite
järgi, mis olid eelmises kontseptsioonis välja toodud. Tõlgiti Save The Children Swedeni laste kaasamise
standardid eesti keelde ja analüüsiti nende kaudu Protsessi on kaasatud ka Eesti Noorsootöö Keskus.
12.05. toimus kontseptsiooni analüüsi töögrupi teine koosolek. Vahepeal konsulteeriti Rootsi koolitaja Henk
von Beariga, kellel on antud valdkonnas hinnatavad kogemused.
25.05. toimus kontseptsiooni analüüsi töögrupi kolmas koosolek. Kontseptsiooni analüüs on lõppemas,
plaanis on edasi minna uue kontseptsiooni ja strateegia väljatöötamisega.
29.06. töögrupi neljas koosolek
11-16.07 – Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed osalesid Remniku lastelaagris vabatahtlikutena ja
foorumteatri töötoa läbiviijatena.
22-27.08 – Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed osalesid Remniku lastelaagris vabatahtlikutena ja
foorumteatri töötoa läbiviijatena.
7.-9.09 Toimus Riias rahvusvahelise koolituse ”Laste kaasamine” teine osa koostöös RB-ga. Osalesid Maris
Sild, Kerli Kuusk, Nikolai Kunitsõn, Gertha Teidla ka Erika Sall.
22.09 – Lastekaitse Liidu Noortekogu osales ISE koosolekul, mis on internetipõhine uimastite ennetusmäng
(www.ave.ee/ise)
28.09 – Lastekaitse Liidu Noortekogu osales ISE koosolekul.
4.10 – Noortekogu koosolek, kus arutati järgmise aasta plaane ja tegevusi
13.10 – Lastekaitse Liidu Noortekogu osales ISE koosolekul
17.-18.11 – Lastekaitse Liidu Noortekogu osales Lastekaitse Liidu konverentsil „Kes kasvatab, kui kõik
kasvatavad“ vabatahtlikena.
6.-8.12 Toimus Stockholmis rahvusvahelise koolituse ”Laste kaasamine” kolmas ja viimane osa koostöös RBga. Osalesid Maris Sild, Kerli Kuusk, Nikolai Kunitsõn, Alar Tamm, Gertha Teidla, Anne-Liis Rips.
5.4. Rahvusvaheline Koostöö
5.4.1. Drums for Peace
Drums for Peace (DfP) on rahvusvaheline võrgustik, mis kasutab erinevate kunstivormide mõjuavaldavat
jõudu inimkonna ning selle mitmekesisuse aus hoidmiseks, selleks, et luua parem maailm. Drums for Peace“
toob kokku erinevatelt maadelt pärit noored inimesed, noorsootöötajad ja artistid. Drums for Peace kasutab
loovaid kunstivorme, et ühendada noori ja kaasata noored, kes on majanduslikult ja sotsiaalselt staatuselt
ebasoodsas olukorras ja haavatavad.
Juunis toimus osalejate leidmine ja ettevalmistamine 30. juuli kuni 7. august Taanis toimuvaks projektiks
“Visual Arts in Youth-Work”. Eestist osalevad Nikolai Kunitsõn, Anne-Liis Rips, Erika Sall ja Kerli Kuusk.
18.07 – Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed valmistasid ette eeltuleva rahvusvahelise võrgustiku Drums for
Peace seminari jaoks.
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30.07-06.08 – Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Lastekaitse Liidu töötajad osalesid Drums for Peace’i seminaril
„Visual art as a tool in youth work“. Seminaril õpiti kasutame erinevaid kunstivorme töös noortega ning saadi
ka praktilisi teadmisi.
5.4.2. Making A Difference
Märtsist toimus programmi Euroopa Noored raames 3 Noortekogu noore vabatahtlik teenistus 05.03.201004.03.2011 projektis „ The Republic of the Imagination“. MTÜ Lastekaitse on Liit saatev organisatsioon.
5.4.3 A Chance for Changes
13.08 – Algas rahvusvahelise noorsoovahetuse projekti „A Chance for Changes“ kirjutamine, mille
taotlustähtaeg oli 1.november ja mille eesmärgiks on korraldada Eestis nelja riigiga noorsoovahetus, et tõsta
vähemate võimalustega noorte enesekindlust.
19.08 – Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek.
31.08 – Lastekaitse Liidu Noortekogu kohtus DfP võrgustiku kordinaatori Bo Otterstromiga, et arutada projekti
„A Chance for Changes“ toimimise kohta ja võimalusi Eestis.
3.09 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek.
21.09 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek.
6.10 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek
8.10 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek
11.10 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek, NK tutvustamine TLÜ
sotsiaaltöö tudengitele.
15.10 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek.
22.10 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek.
23.10 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek
17.12 - Rahvusvahelise noorsoovahetuse „A Chance for Changes“ koosolek, mille eesmärgiks oli viia projekt
vastavusse ENEB nõudmistega.
5.5 Lastekaitse Liidu tegevusse on antud perioodil suudetud senisest enam kaasata vabatahtlikke tudengeid
ning Lastekaitse Liidu noortekogu liikmeid ja noori Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioonidest. Positiivne
ilming noorte vabatahtlike sotsiaaleriala tudengite osalemine koolitustel ja liitumine Lastekaitse Liidu (s.h
noortekogu) erinevate projektidega. Noortekogu liikmeid on efektiivsemalt integreeritud Lastekaitse Liidu
erinevatesse projektidesse, misläbi on tõusnud nende osalusteadlikkus ja Lastekaitse Liidu meeskonda
kuulumise tunne (s.h. esindaja regulaarne osalemine hääleõiguslikult bürookoosolekutel). Noorte ja laste
kaasamismehhanismi efektiivsemaks muutmine (Laste kaasamise ja osalemise kontseptsiooni analüüs
Noortekogu algatusel) on Lastekaitse Liidule väga olulise tähendusega pidades silmas pikaajalist strateegiat.
Noored on oluline ressurss arvestades organisatsiooni laiemapinnalist võimekust ja jätkusuutlikkust. Perioodi
märksõnaks saabki pidada noorte kaasatust ja tunnustamist (vabatahtlikud). Noorte vabatahtlike igakülgne
tunnustamine ja laste ja noorte vabatahtliku töö panusele tähelepanu juhtimine ühiskonnas tervikuna, ning
uute vabatahtlike värbamine, pakkudes neile reaalseid ülesandeid (suvel abikasvatajatena Remnikus – millele
keskendus ka koolitus Kloogal 13.-14. märtsil (osalejaid 18).
6. Administreerimine
6.1. Projektimeeskond
Maris Sild- koolirahu projektijuht
Liivia Tuvike, Viive Rull, Nikolai Kunitsõn
III

Valdkonna koostööpartnerid ja administreerimine.

Koostööpartnerid: Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti
Noorsootöö Keskus, T.O.R.E., Politseiamet, Tervise Arengu Instituut, UNICEF, Save the Children Sweden,
Mannerheimi Lastekaitseliit, Save the Children Lithuania, Dardedze Lätis, Save the Children Taani,
Swedbank, Tallinna Ülikool, Eesti Õpilasesinduste Liit, Justiitsministeerium.
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Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse koolitused
Haridus- ja Teadusministeerium on väljastanud MTÜ Lastekaitse Liit Koolituskeskusele neli
tööalase koolituse läbiviimiseks järgmiste õppekavade järgi:

koolitusluba

1.

Õppekava: „Lapsest lähtuva arengu-, kasvu- ja õpikeskkonna kujundamine lasteaias ja koolis“
(Koolitusluba nr. 5108 HTM , 01.juuli 2008 a.).
Õppekava eesmärk:
- Pedagoogid omandavad praktilisi ja teoreetilisi teadmisi laste arengu toetamisest õppeasutuses, oskavad
lähtuda oma töö kavandamisel laste individuaalsusest;
- laiapõhjalise koostöökeskkonna loomine õppeasutuses: laps, õpetaja ja lapsevanem ja erinevad
institutsioonid.
Sihtgrupp:
- Lasteaiaõpetajad, õpetaja-abid, lasteaia juhatajad, juhataja asetäitjad õppe-kasvatustöö alal, lasteaia
tervishoiutöötajad ja kooliõpetajad.
2.

Õppekava: „Lapse arengu toetamine ja võrgustikutöö muutuvas ühiskonnas“ (Koolitusluba nr.
5234 HTM, 30.september 2008 a. ).
Õppekava eesmärk:
- Haridus- ja sotsiaaltöötajad omandavad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi laste arengu toetamisest
õppeasutustes ja hoolekandeasutustes ning lähtuvad oma töö planeerimisel lapse eripärast.
Sihtgrupp:
- Lasteaiaõpetajad, õpetaja-abid, lasteaia juhtajad, juhataja asetäitjad õppe-kasvatustöö alal,
kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad.
3.

Õppekava: „Lapse arengu toetamine turvalises õpi- ja kasvukeskkonnas“ (Koolitusluba nr.
5290 HTM, 19.detsember 2008 a. ).
Õppekava eesmärk:
- Haridus- ja sotsiaaltöötajad omandavad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi laste arengu toetamisest
õppeasutustes ja hoolekandeasutustes ning lähtuvad oma töö planeerimisel lapse eripärast.
Sihtgrupp:
- Lasteaiaõpetajad, õpetaja-abid, lasteaia juhtajad, juhataja asetäitjad õppe-kasvatustöö alal,
kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad.
4. Õppekava: „Lapsi toetav turvaline keskkond lasteaias ja koolis“
(Koolitusluba nr.5437 HTM, 01.juuli 2009a.
Õppekava eesmärk:
Pedagoogid ja lapsevanemad omandavad praktilisi ja teoreetilisi teadmisi kuidas toetada laste arengut.
Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad, lasteaedade
juhatajad ja koolide juhid.
Ajavahemikul 01.jaanuar – 30.juuni 2010a. on Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse poolt koolitatud 819 osalejat
ja koolituspäevi oli 66. (vt. LISA 1)
4. 24.mail esitasime Haridus- ja Teadusministeeriumile koolituskeskuse taotluse koolitusloa saamiseks
uuele õppekavale „Lapse arengu- ja kasvukeskkonna toetamine läbi võrgustikutöö
(5 õppekava)
Periood: jaanuar – juuni 2010a. HTM KOOLITUSLUBA NR. 5108, 5234, 5290, 5437.
KOOLITUS
AEG
KOHT
OSALEJATE ARV
1 Ühise Mure meetodi
Räpina
25õpetajat
06.Ühisgümnaasium
07.jaanuar
kasutamine koolis
2010a.
kiusamisjuhtumite
lahendamisel
2 Ühise Mure meetodi
06.Tartu Decartesi
30 õpetajat
kasutamine koolis
07.jaanuar
Lütseum
kiusamisjuhtumite
2010a.
lahendamisel
3 Sotsiaalteatri koolitus
09.jaanuar
Põlva Lasteaed
24 lasteaiaõpetajat
lasteaiaõpetajatele,
2010
Lepatriinu
õpetajatele ja

KOOLITAJAD
Auli Andersalu Targo
Merit Lage

Piret Soosaar
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sotsiaalpedagoogidele
Edukas projektitöö
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13.14.jaanuar
2010
08.09.veebruar

Tallinnas,

18 osalejat

Markus A. Kõiv

Tallinnas

6 osalejat

Katrin Kuld,
Erika Simmulson

11.12.veebruar
16.17.veebruar

Tallinnas

7 osalejat

Tallinnas

7 osalejat

Reet Reidak,
Marin Nooni
Merit Lage

02.-03.märts

Tallinnas

6 osalejat

Katrin Kuld, Erika
Simmulson

04.märts

Kohilas

31 osalejat

Kerstin Kööp

08.märts

Tallinnas

15 osalejat

11 Laste huvile toetuvad
integreeritud tegevused
uue õppekava valguses
12 Arenguvestlus
lasteaias – miks ja
milleks?
13 Sõimeõpetaja –lasteaia
imidži looja

12 .märts

Tallinna Ülemiste 16 osalejat
Lasteaed
vene keeles

Ave Kumpas ,
Jana Silm
Ruth Koit

16.-17-märts

Tallinnas

7 osalejat

Kerstin Kööp,
Katrin Kuld

18.-19.märts

Tallinnas

11 osalejat

14

Internetiohud

24.märts

20 lapsevanemat

15

Arenguvestlus miks ja
milleks?
Kiusamise ennetamine
algklassides:praktilisi
võtteid kasutamiseks
klassitundides
Kiusamise ennetamine
põhikoolis: praktilisi
võtteid kasutamiseks
klassijuhataja ja
ainetunnis
Edukas projektitöö
Laste huvile toetuvad
integreeritud tegevused
uue õppekava valguses
Kiusamine lasteaia
laste hulgas ja sellega
toimetulek
Edukas projektitöö

25.märts

Kullamaa
Keskkool
Maardu lasteaed
Sipsik
Vinni Pajusti
Gümnaasium

Kadri JärvMändoja, Merle
Toompark
Kerli Kuusk

30 lapsevanemat

Kerstin Kööp

17 osalejat

Merit Lage

5

Laste huvile toetuvad
integreeritud tegevused
uue õppekava valguses
6 Kunstitegevused
lasteaias
7 Kiusamine lasteaia
laste hulgas ja sellega
toimetulek
8 Laste huvile toetuvad
integreeritud tegevused
uue õppekava valguses
9 Laste huvile toetuvad
integreeritud tegevused
uue õppekava valguses
10 Muusika koolitus

16

17

25.märts

26.märts

Vinni Pajusti
Gümnaasium

14 osalejat

Marit Lage

30-31 märts
06.-07.aprill

Tallinnas
Tallinnas

23 osalejat
8 osalejat

Kairi Birk
Katrin Kuld, Erika
Simmulson

13.-14.aprill

Tallinnas

9 osalejat

Merit Lage

15.-16.aprill

Tallinnas

13 osalejat

Pere roll lapse edukaks
toimetulekuks
23 Edukas projektitöö
24 Vitsaga või vitsata

15 aprill

Nõva Põhikoolis

15 lapsevanemat

Jana Kukk, Oleg
Vares
Merit Lage

20.-21.aprill
21.aprill

14 osalejat
20 lapsevanemat

Kairi Birk
Õnne Aas- Udam

25 Lugemishuvi toetamine
lasteaias

22.-23.aprill

Tallinnas
Esku – Kamari
Koolis
Tallinnas

6 osalejat

Kätlin Vainola

18
19
20
21
22

32
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26 Vitsaga või vitsata
27 Tõhus koostöö
lastevanematega
28 Vitsaga või vitsata

23.aprill
27.aprill

Kuldre koolis
Tallinnas

15 lapsevanemad
5 osalejat

27.aprill

17 lapsevanemad

29 Vitsaga või vitsata

27.aprill

20 lapsevanemad

Merle Tomson

30 Kiusamine lasteaia
laste hulgas ja sellega
toimetulek
31 Laste huvile toetuvad
integreeritud
32 Vitsaga või vitsata

28.aprill

Lustivere
Põhikoolis
Vändra lasteaiad
Mürakaru ,
Rukkilill
Kärla lasteaias

Ene Kulasalu
Karin Saar, Esta
Tubalkain
Karmen Maikalu

14 õpetajat ja
lapsevanemat

Merit Lage

29.-30 aprill

Tallinnas

6 osalejat

29.aprill

33 Vitsaga või vitsata

06.mai

70 Lapsevanemad,
õpetajat
34 osalejat

34 Kunstitegevused
lasteaias
35 Vitsaga või vitsata
36 Vitsaga või vitsata
37 Vitsaga või vitsata

06.-07.mai

Halinga valla
haridusasutustele
Lihula
Gümnaasium
Tallinnas

Erika Simmulson,
Kersti Lookson
Merle Tomson

38 Õpime õues
39 Edukas projektitöö
40 Vitsaga või vitsata

18.-19.mai
20 -21.mai
25. mai

18 osalejat
52 osalejat
18 osalejat

Reet Reidak,
Marin Nooni
Ene Velström
Ene Kulasalu
Reet Tra1anov

7 osalejat
12 osalejat
18 lapsevanemat

Merle Toompark
Kairi Birk
Merle Tomson

17 õpetaja abi

Erika Simmulson

Tallinnas, projekti
„Kiusamisest
vaba lasteaed“
Viljandi valuoja
Põhikoolis

37õpetajat

Pille Murrik

19 osalejat

Merit Lage

10-11.juuni

Tallinnas

12 osalejat

Merit Lage

29.juuni

Elvas

10. mai
11.mai
17.mai

41 Õpetaja abi27.mai
koostööpartner
õpetajale
õppekasvatustegevuses
42 Tõhus koostöö
04.juuni
lastevanematega
43 Ühise Mure meetodi
koolitus vene
koolitajatele
44 Ühise Mure meetodi
koolitus vene
koolitajatele
45 Kaasamine
võrgustikutöösse
Kokku

10-11.aprill

Koolituspäevi
:66

Laiuse lasteaias
Võru La. Sõleke
Pikakannu
Põhikool
Tallinnas
Tallinnas
Järvakandi La
Pesamuna
Tallinnas

19 osalejat

Merle Tomson

Harry Sepp
Koolitatavaid: 819

HTM KOOLITUSLUBA NR. 5234, 5290, 5437,5851
KOHT
OSALEJATE
KOOLITAJAD
ARV
27.august
Hiiumaa, Kärdla
17 osalejat
Auli AndersaluGümnaasium
Targo
26.-27.august
Koolituskeskus
19 osalejat
Kairi Birk
06.september
Haapsalu LA
22 osalejat
Vikerkaar
Kadri JärvMändoja
09Tallinna LA
16 osalejat
Miralda Põder,
10.september
Pääsusilm
Mari Rammo,
Malle Tammoja
09Võru LA
19 osalejat

Periood: august- detsember 2010a.
KOOLITUS
AEG
1

ÜMm- i jätkukoolitus

2
3

Edukas projektitöö
Vitsaga või vitsata

4

Lõimitud tegevused
erivanuseliste laste
rühmas
Lõimitud tegevused

5

33
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erivanuseliste laste
rühmas
ÜMm-i koolitus vene
k

10.september

Okasroosike

09.september

23 õpetajat

7

Õuesõpe: liigu õues,
tervis põues

14.15.september

Tallinna
Kesklinna Vene
Gümnaasium
Tallinna LA
Pääsusilm

8

Vitsaga või vitsata

15.september

Tallinna La
Pääsusilm

21 osalejat

Misso LA
Sindi
Gümnaasium +
Sindi Lasteaed
Hiiumaa La Vigri

7 osalejat
34 osalejat

6

Erika Simmulson

9 Vitsaga või vitsata
10 Vitsaga või vitsata

17.september
22.september

11 Vitsaga või vitsata
12 Kaasamine
võrgustikutöösse

27.september

13

29.30.september

Efektiivsed
suhtlemisoskused
töös lastega

28.september

16
17
18
19

14 õpetajat
8 osalejat

Auli Andersalu Targo
Reet Tra1anov
Merle Tomson
Merit Lage
Harry Sepp

7 osalejat
Merit Lage

14
15

Tartu Lastekaitse
Ühing
Koolituskeskuses

5 osalejat

Roman Timofejev,
Merit Lage
Sirje Sepp, Virge
Taimre, Ingrid
Reiljan

Vitsaga või vitsata

30.september

Rae valla Õie
Lasteaed

ÜMm—i koolitus
vene koolitajatele
Loovusõpetus läbi
rahvusliku
vaatenurga
Vitsaga või vitsata
Õuesõpe: Liigu õues,
tervis põues
Kiusamisest vaba
lasteaed

04.oktoober

Koolituskeskus

6 osalejat

5.- 6.oktoober

Koolituskeksus

9 osalejat

Marin Nooni,
Eve Padar

6.oktoober
6.oktoober

Võru La Sõleke
Jüri Lasteaed
Tõruke
Projekti
põhikoolitus

24 õpetajat
14 õpetajat

Reet Tra1anov
Sirje Sepp

46 õpetajat

Koolituskeskus
Tallinna
Tõnismäe
Reaalkool
Saku Huvikeskus

18 osalejat
18 õpetajat

Kristina Nugin,
Auli AndersaluTargo,
Katrin Kuld
Kairi Birk
Roman Timofejev

20 osalejat

Kadri Järv

25 osalejat
9 õpetajat +
lapsevanemad
18 osalejat

30 osalejat

Merle Tomson
Auli Andersalu Targo
Kadri Järv Mändoja
Merle Tomson
Sirje Sepp
Virge Taimre
Reet Tra1anov

31 osalejat

Merle Tomson

16 õpetajat

Andres Aru, Merit
Lage, Ruth Koit,
Merit Lage

6.-7.oktoober

20 Edukas projektitöö
21

6.-7.oktoober
6.-7.oktoober

22 Vitsaga või vitsata

11.oktoober

23 Vitsaga või vitsata
24 Vitsaga või vitsata

13.oktoober
14.oktoober

25 Vitsaga või vitsata

18.oktoober

26 Vitsaga või vitsata
27 Mängides lugema ja
kirjutama
28 Vitsaga või vitsata

18.oktoober
20.21.oktoober
21.oktoober

29 Vitsaga või vitsata

21.oktoober

30 Mul on õigus

21.22.oktoober

Paikuse Põhikool
Lustivere
Põhikool
Tallinna
Linnupesa La
Audru Lasteaed
Koolituskeskus
Värska
Gümnaasium
Halinga valla
haridusasutused
Tallinna
Linnupesa

26 osalejat

22 osalejat
8 õpetajat

Auli Andersalu Targo
Merit Lage
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31 ÜMm-i koolitus vene
k

22.oktoober

32 Vitsaga või vitsata

28.september

33 Vitsaga või vitsata

23.oktoober

34 Varjatud kiusamine
…
35 ÜMm-i jätkukoolitus

23.oktoober

36 Vitsaga või vitsata

25.oktoober

37 Õpetaja loovus ja
tasakaal
igapäevatöös
38 Ühise mure meetodi
kasutamine koolis …
39 Ühise mure meetodi
kasutamine koolis …
40 ÜMm-i jätkukoolitus

26.oktoober

41 Ühise mure meetodi
kasutamine koolis …

09.juuni
28.29.oktoober

42 Kunstitegevused
lasteaias
43 Õpetaja abi –
koostööpartner
õpetajale
õppekasvatustöös
44 Matemaatika ja
väärtuskasvatus
45 Vitsaga või vitsata

27.28.oktoober
30.oktoober

46 Vitsaga või vitsata

04.november

47 Vitsaga või vitsata

04.november

48 Vitsaga või vitsata

04.november

49 Ühise Mure meetodi
vene koolitajate
koolitus
50 Vaatlus kui last
paremini tundma
õppida
51 Õpetaja abi –
koostööpartner
õpetajale
52 Vitsaga või vitsata
53 Laste huvile toetuvad
integreeritud
tegevused uue
õppekava valguses
54 Vägivaldne käitumine
lapse – ja
teismeliseeas

05.november

25.oktoober

25.26.oktoober
27.28.oktoober
27.oktoober

Tallinna
Kesklinna Vene
Gümnaasium
Kilingi- Nõmme
Krõll
Kurista lasteaed
Vinni –Pajusti
Gümnaasium
Viljandi Valuoja
PK
Jõgeva Lasteaias
Rohutirts
Elva Lasteaed
Murumuna
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23 õpetajat

Roman Timofejev

32 osalejat

Merle Tomson

17 osalejat
33 osalejat

Auli Andersalu
Targo
Merit Lage

18 õpetajat

Merit Lage

27 osalejat

Auli Andersalu –
Targo
Auli Andersalu –
Targo

21
lasteaiaõpetajat

Õismäe Vene
26 õpetajat
Lütseum
Kallaste Keskkool 17 õpetajat

Roman Timofejev

Elva
18 õpetajat
Gümnaasium
26 osalejat
Jõgeva
Ühisgümnaasium
ja Jõgeva
Gümnaasium
Koolituskeskus
11 osalejat

Merit Lage

Roman Timofejev

Merit Lage

Paide Sookure
Lasteaed

22 õpetaja abi

Marin Nooni, Reet
Reidak
Erika Simmulson

03.november

Koolituskeskus

8 õpetajat

Merit Lage

03.november

Vändra
lasteaedades
Kuldre Kool –
lasteaed
Lihula
Gümnaasium
Tartu Meelespea
Lasteaed
Koolituskeskus

22 osalejat

Merle Tomson

15 osalejat

Reet Tra1anov

18 osalejat

Merle Tomson

20 osalejat

Ene Kulasalu

6 osalejat

Merit Lage

05.november

Põlva lepatriinu
La

22 õpetajat

Kerstin Kööp

08.november

Koolituskeskus

9 õpetaja abi

Viive Rull

08.november
10.11.november

Elva Peedu Selts
Koo.lituskeskus

20 osalejat
7 õpetajat

Reet Tra1anov
Katrin Kuld, Sirje
Sepp

10.november

Politseiametis

21 osalejat

Merit Lage
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55 Matemaatika ja
väärtuskasvatus
56 Vitsaga või vitsata
57 Sõimeõpetaja –
lasteaia imidži looja
58 Mul on õigus
59 Vitsaga või vitsata
60 Lapse arendamise
võimalusi muusika
kaudu
61 Õpetaja loovus ja
tasakaal
igapäevatöös
62 Kunstitegevused
lasteaias
63 Mul on õigus
64 Ühise Mure meetodi
kasutamine koolis
kiusamisjuhtumite
lahendamisel
65 Kaasamine
võrgustikutöösse
KOKKU :

Kokku 2010a.
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13.november

Lusti Lasteaias

22 õpetajat

Merit Lage

17.november
22.23.november
29.30.november

Laiuse lasteaias
Koolituskeskus

33 osalejat
8 õpetajat

Ene Velström
Merle Toompark

22õpetajat

29.november
01.detsember

Tallinna
Pääsusilm
Lasteaed
Lusti lasteaias
Koolituskeskus

20 osalejat
12 õpetajat

Andres Aru, Ruth
Koit, Merit Lage,
Karin Saar
Reet Trasanov
Eve Padar

02.detsember

Koolituskeskus

5 õpetajat

Auli Andersalu Targo

06.detsember

Koolituskeskus

5 õpetajat

Marin Nooni

07.08.detsember
1718.detsember

Pärnu Kastani
Lasteaed
Surju Põhikoolis

26 õpetajat
17 õpetajat

Andres Aru, Ruth
Koit, Karin Saar
Merit Lage

17.detsember

Tartu Lastekaitse
Ühing

8 osalejat

Harry Sepp

86
koolituspäeva

1189
koolitatavat

152
koolituspäeva

2008
koolitatavat

Ajavahemikul 01.jaanuar – 31.detsember 2010a. on Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse poolt koolitatud 2008
osalejat ja koolituspäevi oli 152.
14.juunil 2010a. väljastas Haridus – ja Teadusministeerium Lastekaitse Liidu Koolituskeskusele koolitusloa nr.
5851 HTM tööalase koolituse läviviimiseks õppekava „ Lapse arengu – ja kasvukeskkonna toetamine läbi
võrgustikutöö“ järgi aastani 31.05. 2014.a.
15.septembril 2010a.
esitasime Haridus- ja Teadusministeeriumile koolituskeskuse taotluse koolitusloa
saamiseks uuele õppekavale „Lapse arengu toetamine ja võrgustikutöö muutuvas ühiskonnas“ ning
07.oktoobril 2010a. väljastas Haridus – ja Teadusministeerium Lastekaitse Liidu Koolituskeskusele koolitusloa
nr. 6022 HTM tööalase koolituse läviviimiseks õppekava „ Lapse arengu toetamine ja võrgustikutöö
muutuvas ühiskonnas“ järgi aastani 30.09. 2014.a.
20.detsembril 2010a.
esitasime Haridus- ja Teadusministeeriumile koolituskeskuse taotluse koolitusloa
saamiseks uuele õppekavale „Lapse arengu toetamine turvalises õpi- ja kasvukeskkonnas“.
Koolituskeskuse poolt pakutavad koolitused on saanud väga positiivse tagasiside.

Meediakajastused 2010
# Ants Tammar: Lastekaitse ja laste õigused – mis need veel on? (Õpetajate leht) 15.01.2010
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=2716&print=1
# Alar Tamm: Kuidas kujundada suhtumist laste õigustesse? (Õpetajate leht) 15.01.2010
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=2717
#Joonista mulle õigus!“ (Õpetajate leht online 15.01.2010)
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=2746
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#Lagle Suurorg: Lapse õiguste järgimisest haiglasoleku ajal (Tallinna Lastehaigla sõnumid)
# Ants Tammar: Lastekaitse ärgu sõltugu poliitikakarussellist (Delfi) 20.01.2010
http://www.delfi.ee/archive/print.php?id=28617615
# Teder peab laste ombudsmani vajalikuks (ERR) 26.01.2010
http://uudised.err.ee/index.php?06192428&print=1
# Liitu kampaaniaga „Lõpetage laste vaesus kohe!“ (Postimees) 28.01.2010
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20100128&ID=222325
# Ants Tammar: Mõte (Õpetajate leht) 29.01.2010
http://www.opleht.ee/?archive_mode=heading&headingid=930&print=1
# Lastekaitse Liit: alimendivõlglase avalikustamine on lapse huvides (Postimees) 02.02.2010
http://www.postimees.ee/?id=219541&com=1
# Teatrikohvikus näeb koolirahusiile (Postimees) 04.02.2010
http://www.24tundi.ee/?id=220552
#Ants Tammar: Kas koolirahu igatsejad on eluvõõrad idealistid“ (Õpetajate leht) 12.02.2010
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=2923
# Lapse Huvikaitse Koda arutab Tederiga laste ombudsmani institutsiooni loomist (Postimees 01.03.2010)
http://www.postimees.ee/?id=230921
# Lastekaitse Liit: riigil pole lastekaitsest ühist arusaama (Postimees 04.03.2010)
http://www.postimees.ee/?id=232622
http://www.ngo.ee/31619?utm_source=ngo.ee&utm_campaign=a1815ccb16Uudiskiri_10_101_11_2010&utm_medium=email
# Lastekaitsjad soovivad toimetulekutoetuse tõstmist
http://www.epl.ee/artikkel/493178
http://www.oulunews.com/?page_id=63
http://www.postimees.ee/?id=233508
#Riik vajab õiguste edendamiseks uut strateegiat (EMSL koduleht 04.03.2010)
http://www.ngo.ee/31619
#Lastekaitsjad soovivad toimetulekutoetuse tõstmist (Eesti Päevaleht online 06.03.2010)
http://www.epl.ee/artikkel/493178
#Lastekaitse: lapsel on õigus kasvada vägivallata (Postimees 10.03.2010)
http://www.tarbija24.ee/?id=235084&print=1
#Lastekaitsjad: rusikate abil lapsest normaalset inimest ei kasvata (Õhtuleht 10.03.2010)
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=369995
# Pakosta: kerge laks võib olla parem kui lõputu näägutamine (Postimees 10.03.2010)
http://www.postimees.ee/?id=234650
# Lastekaitsjad: peks tuleb sõnaselgelt keelata (Delfi 10.03.2010)
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lastekaitsjad-peks-tuleb-sonaselgelt-keelata.d?id=29678503
# Professor: ühiskond peab hädas perekonna lapsele appi tulema (Postimees 08.04.2010)
http://www.postimees.ee/?id=247036&print=1
# Pere vaesus mõjutab lapse tervist (Postimees 08.04.2010)
http://www.postimees.ee/?id=247203&print=1
# Pere vaesus mõjutab lapse tervist (Postimees 08.04.2010)
http://www.postimees.ee/?id=247203&print=1
# Riigikogu arutas laste ja noorte vaesuse ja tõrjutusega seotud probleeme
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1270710300#pk6115
# Laste õiguste kaitsel A.Tamm (artikkel kogumikus „Turvalise Eesti eest“ J.Kangus ja E.Üprus)
# Lastekaitsjad: riik pole perekonnaseaduse muudatusi selgitanud (Postimees 10.05.2010)
http://www.postimees.ee/?id=260642
# Pangad ja Lastekaitse Liit õpetavad pere-eelarve koostamist (Koolielu.ee 31.05.2010)
http://koolielu.ee/pg/info/readnews/37898
# Advokatuur nõustab koostöös Lastekaitse Liiduga lastega peresid (Neljas.ee 31.05.2010)
http://www.neljas.ee/est/?news=996424
# Lastekaitsjad toetavad ühtse perepoliitika loomist (Postimees 31.05.2010)
http://www.postimees.ee/?id=270004
# Lastekaitsjad Kuslapi juhtumist: vägivalda ei saa õigustada! (Õhtuleht 01.06.2010)
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=381179
# Saks: vägivalda ei tohiks ühelgi juhul õigustada (Delfi.ee 01.06.2010)
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=31406033
# Lastekaitse Liit: vägivald ei ole lahendus mitte ühelgi juhul (Postimees 01.06.2010)
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http://www.postimees.ee/?id=270405
# Advokaadid ja pangad pakuvad hädas peredele prii nõu (Postimees 02.06.2010)
http://www.tarbija24.ee/?id=270891
# Lastekaitse Liidus toimus esimene tasuta nõustamine pereõiguse vallas (Neljas.ee 03.06.2010)
http://www.neljas.ee/est/?news=996617
# Liit: Eesti vajab laste ombudsmani (Postimees 03.06.2010)
http://www.postimees.ee/?id=271814
# Lastekaitse Liit: riigil pole lastekaitsest ühist arusaama (Postimees 04.06.2010)
http://www.postimees.ee/?id=232622
# Lastekaitse Liit annab riigikogu menetlusse laste ombudsmani eelnõu (Postimees 11.06.2010)
http://www.postimees.ee/?id=274902
# Uus kooliseadus ähvardab lapsevanemaid trahviga (Pealinnaleht 14.06.2010)
# Pangad ja Lastekaitse Liit annavad nõu lastega peredele (Postimees 16.06.2010)
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20100621&ID=233842
# On ilmunud ajakirja „Märka Last“ uus number (EMSL koduleht 17.06.2010)
www.ngo.ee/33781?&date=5-2010
# Ajakirja „Märka Last“ saab lugeda nüüd ka veebiversioonis (Postimees 18.06.2010)
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20100621&ID=234084
# Eesti emadel-isadel pole laste mobiili- ja internetikasutusest suurt aimu (Postimees 30.06.2010)
www.postimees.ee/?d=20100630
# Tasuta suvelaager Tallinna lastele (Pirita Uudised 02.07.2010, nr 7)
# Tasuta aktiivse puhkuse laagrites on veel vabu kohti (Eesti Päevaleht 23.07.2010)
# Laste ja autojuhtide esindajad sõlmivad liiklusrahu leppe (Postimees 27.08.2010)
www.postimees.ee/?id=304790
# Laste ka autojuhtide esindajad sõlmivad Liiklusrahu leppe (Neljas.ee 27.08.2010)
http://www.neljas.ee/est/?news=999231
# Homme kuulutatakse Elvas välja koolirahu (Delfi, 31.09.2010)
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/homme-kuulutatakse-elvas-valja-koolirahu.d?id=32871261
# Koolirahu kuulutatakse sellel aastal välja Elvas (Koolielu 01.09.2010)
http://koolielu.ee/pg/info/readnews/48191
# Koolirahu kuulutatakse sellel aastal välja Elvas (ERR 01.09.2010)
http://www.uudised.err.ee/index.php?06213677
# Tasuta supiportsud lapsi ei päästa (Maaleht, 18.03.2010)
http://paber.maaleht.ee/print.php?page=Uudised&grupp=artikkel&artikkel=16852
# Advokaadid on pereõiguse vallas tasuta nõustanud üle 60 inimese (Postimees 16.09.2010)
uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20100918&ID=239168
# Lahutatud perede laste kõik õigused ei ole kaitstud (Eesti Päevaleht, 16.09.2010)
http://www.epl.ee/artikkel/583645
# Lastekaitse Liit ja Õpilasesinduste Liit: Eesti vajab laste õiguste ombudsmani (EMSL 30.09.2010)
www.ngo.ee/34367
# Noorteühendused rõhutavad laste õiguste ombudsmani vajalikkust (Koolielu 30.09.2010)
http://koolielu.ee/pg/info/readnews/55015
# Pakosta: lasteombudsmani kohustus lasub iga täiskasvanul (Postimees, 06.10.2010)
www.postimees.ee/?id=322884
# Pikof: haavatavate gruppide jaoks peaks olema vahemehed (Postimees, 06.10.2010)
www.postimees.ee/?id=322887
# Lastekaitse pakub õiguskantslerile lasteombudsmani ülesandeid (Postimees, 06.10.2010)
www.postimees.ee/?id=322891
# Õiguskantsler soovib endale lasteombusmani ametit (Postimees, 06.10.2010)
www.postimees.ee/?id=322877
# Pevkur jättis lasteombudsmani ametikoha loomise lahtiseks (Postimees, 09.10.2010)
www.postimees.ee/?id=324398
# Esseevõistluse sõnastusviga riivas kutsekoolide rahvast (Sakala 21.10.2010)
# Eesti hakkab kaitsma lapsi internetiohtude eest Euroopa toel (Õhtuleht 25.10.2010)
http://ohtuleht.ee/index.aspx?id=399840
# Uus projekt kaitseb Eesti lapsi netiohtude eest (Delfi, 25.10.2010)
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uus-projekt-kaitseb-eesti-lapsi-netiohtude-eest.d?id=34234417
# Eesti liitus üle-Euroopalise algatusega laste kaitsmiseks internetis (www.naistemaailm, 25.10.2010)
http://www.naistemaailm.ee/artiklid/35393/_eesti_liitus_ule_euroopalise_algatusega_laste_kaitsmiseks_intern
etis_.html
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# Laste vaesuse leevendamiseks Euroopa Liidus on vajalik enam riikidevahelist ühistööd ja valitsuste poolt
spetsiaalseid meetmeid (Postimees, 04.11.2010)
uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20101104&ID=242147
koolielu.ee/tag/ülesanne?offset=110
# Lastekaitse Liit tunnustab valitsusliidu otsust toimetulekupiiri tõstmiseks (08.11.2010)
www.neljas.ee/est/?news=1001194&category=1
www.delfi.ee › Uudised › Päevauudised › Eesti
news.bns.lv/topic/638/news/36084089/
uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20101116&ID=242524
www.ariportaal.ee/est/?page=main&sec=1&sub=3...
www.epl.ee/artikkel/586894
koolitaja.eenet.ee/pg/search/?tag=JA...news...
# Lastekaitse Liidu juht: Tootsid ja Arnod peaksid ikka ühes klassis õppima (Postimees 08.11.2010)
www.postimees.ee/teema/kool
# Laste ombudsmani loomise osas võeti veel mõtlemisaega (Postimees, 09.11.2010)
http://www.postimees.ee/?id=339272&print=1
# Kes peaks täitma lasteombudsmani kohuseid? (Delfi, 09.11.2010)
otsing.delfi.ee/find?q=Õiguskantsler&c=dns&o=20
# EMSLi vastus Justiitsministeeriumile alaealiste MTÜdega ühinemisest (EMSL koduleht 09.11.2010)
www.ngo.ee/35121
# Lastekaitsjad: laste ombudsmani on väga vaja (Eesti Päevaleht, 10.11.2010)
www.epl.ee/artikkel/587049
#Laste õiguste tutvustajana vajame laste ombudsmani enam kui kunagi varem (Postimees 10.11.2010)
uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20081222&ID=242688
# Eesti noored hakkavad interneti turvalisuse eest võitlema! (Delfi 12.11.2010)
noortehaal.delfi.ee/archive/print.php?id=34925547
# Noored võtavad reedel Toompeal võimu üle (Delfi 14.11.2010)
eesti.info/uudised/uudis.php?...Noored...reedel_Toompeal...
# Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad? (Postimees 16.11.2010)
www.nlib.ee/html/ptarh/1999-2003/press1199.html
www.president.ee/...qkes-kasvatab-kui-koik-kasvatavad.../index.html
www.childcentre.info/konverents-kes-kasvatab-kui-koik-kasvatavad/
# Evelin Ilves: head lapsed kasvavad vitsata! (Õhtuleht 17.11.2010)
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=403070
# Noored vallutavad päevaks riigikogu (Postimees 19.11.2010)
www.postimees.ee/?id=344268
ERR uudised
# Liikluslinnaku loojad said õpilastelt lapsesõbralikkuse tiitli (Postimees, 19.11.2010)
www.postimees.ee/?id=344671
uudised.err.ee/index.php?06219553
urvasteleht.blogspot.com/.../liikluslinnaku-rajajad-parjati.html
# Laste ombudsmani tööks on kaitsta lapsi. Anu Sepajõe (Rakvere LKÜ kõneisik)
# Aasta lapsesõbrad on Aivo ja Maria Värton ja AS SEBE (Koolielu 24.11.2010)
koolielu.ee/pg/info/news/23?offset=50
# Täna, 24. novembril kell 14.00 toimub Tallink City hotellis projekti „Targalt Internetis“ nõuandva kogu
esimene kohtumine (Postimees, 24.11.2010)
uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20101125&ID=243871
# Ajakirja “ Märka Last uus number (EMSL´i koduleht 29.11.2010)
www.aken.enl.ee/8464
http://www.facebook.com/pages/Ajakiri-Marka-Last/172965306062323?v=wall&filter=2#!/pages/Ajakiri-MarkaLast/172965306062323?v=wall&filter=2#!/pages/Lastekaitse-Liit/143296372377328
www.ngo.ee/?class=document&action=print&section...
# Ajakirja „Märka Last“ uus number selgitab mida teha kui laps tahab omale suhtlusportaali kontot (Postimees
29.11.2010)
www.uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20101130&ID=244296
# Eesti on astunud olulise sammu. 2011. riigieelarve täiendusega antakse laste ombudsmani üksuse
loomiseks roheline tee (Postimees 14.12.2010)
www.uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20101214&ID=245101
http://lastekaitseliit.ee/?id=16319

39
Alar Tamm
Juhataja

123456274358177489AB8

8

8888CDEDF28223223428225

# „Hea nõu lastega peredele“: advokaadid nõustasid tänavu pereõiguse osas 165 inimest (Postimees
13.12.2010)
www.uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20101213&ID...
#Alar Tamm: laste löömine teeb jätkuvalt muret (Postimees 24.12.2010) http://www.postimees.ee/?id=362242
Raadio- ja teleintervjuud:
Vikerraadios 28.01 Alar Tamm – alarahastatus MTÜ´del, laste vaesus
Raadio 4 03.02 Malle Hallimäe – elatise maksmisest kõrvalehoidjate nimekirjast – poolt ja vastu
Vikerraadio 04.02 Malle Hallimäe- elatise maksmisest kõrvalehoidjate nimekirjast – poolt ja vastu
Kanal 2
01.03 Malle Hallimäe - Ombudsmani institutsiooni loomise vajalikkus
Helsinki Sanomat 02.03. Malle Hallimäe (alaealiste piltide avaldamine ja avalik süüdistamine varavastastes
väärtegudes)
Kuku raadio 12.03 Malle Hallimäe - Laste kehalise karistamise keelustamine
AK 08.04.2010 Katrin Saks - http://uudised.err.ee/index.php?0534940&play&id=32023
ERR 01.06.2010 Katrin Saks – Terevisioon – Pangaliidu ja Advokatuuri koostööst
AK (ERR) 03.06.2010 Alar Tamm – Eesti vajab laste ombudsmani
KUKU raadios intervjuu: 15.07.2010: Alar Tamm: AEF projekt
ERR raadios uudised 01.09.2010: Maris Sild: Koolirahu Elvas
KUKU raadios intervjuu 01.09.2010: Alar Tamm: Koolirahu
KUKU raadios intervjuu 04.11.2010: Alar Tamm: Laste vaesus ja riigi panus
ERR Terevisioonis 18.11.2010: Lastekaitse Liidu koolitaja Auli Andersalu intervjuu laste
kasvatamismeetoditest
Intervjuu Raadiole 4 16.12.2010: A. Tamm: Nõustamine ja koostöö Eesti Advokatuuriga.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ põhitegevusaladeks on lastelaagrite korraldamine, toitlustus- ja
majutustegevus ning seminariteenuste osutamine. Osaühingu koosseisu kuuluvad kaks tegevusloaga
laagrit- 250 majutuskohaga Remniku õppe- ja puhkekeskus Ida- Virumaal Alajõe vallas ning 60
majutuskohaga Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus Läänemaal Hanila vallas. Osaühingu tegevus on
hooajaline. Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ omanik on Lastekaitse Liit.
Noorte tervistav ja arendav puhkus on riiklik noorsootöö valdkond, mille eesmärgiks on tagada
võimalikult paljudele noortele võimalus ja toetus organiseeritud arendavaks ja sisukaks puhkuseks koos
toiduga.
Osaühing osutas nimetatud teenuseid Eesti Noorsootöö Keskuselt (ENTK) Hasartmängumaksu
Nõukogu otsuse alusel saadud sihtotstarbelise toetuse osas turuhinnast madalama hinnaga. See
võimaldab osta teenust ka vähemkindlustatud lastega peredel. Samuti said lastekodud ning kohalikud
omavalitsused osta teenust soodsatel tingimustel laste kodudes elavate laste suvepuhkuse
korraldamiseks.

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus
1995. aastast on laagris suviti programmi “Laps ja vaba aeg” raames korraldatud erinevatele lastegruppidele
ja sihtrühma lastele 6 – 10 päevaseid vahetusi.
Haridusja
Teadusministeeriumi
väljastatud
tegevusluba
tõendab,
et
laager
vastab
Tervisekaitseinspektsiooni, Veterinaar- ja toiduameti ning Päästeameti kehtestatud nõuetele.
Eesmärk on pakkuda noortele mitmekülgset loometegevust ning võimalust veeta sisukalt koolivaheaega.
Traditsioonilisi laagriüritusi püüame igal aastal täiendada uute ettevõtmiste, matkade ja ekskursioonidega.
Matkadel on jalgrattad, kaitsekiivrid ja matkavarustus laagri poolt. Toimuvad huvitavad bussiekskursioonid.
Toitlustamine on 4 korda päevas. Menüü koostamisel on arvestatud laste vajadusi ja see ei kordu
laagrivahetuse jooksul.Matkale või ekskursioonile minnes pannakse toit ja jook kaasa.
Laagril on kindel päevakava ja kodukord.
Hommikul ja õhtul soe dušš ning vahetuse jooksul kahel õhtul saunamõnud.
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Majutusruumid on elektriküttega. Magamisriided ja voodipesu on laagri poolt.
Majutamine oma eakaaslastega 2 kuni 8 kohalistes tubades.
Litsenseeritud kasvatajad.
Pivarootsis oli sel aastal 9 vahetust. Suvevaheaega käis veetmas üle 529 7-17 aastase lapse.Vahetused
kestsid 6 kuni 9 päeva.
Laagrisuvi algas 7.juunil ja lõppes 21.augustil ning kogu suvi oli täidetud põnevate tegemistega erinevate
projektide kaudu.
I vahetus 7.-12. juuni 2010 Harku valla “Ole minu sõber!”
II vahetus 13.-18. juuni 2010 Pelgulinna LK “Pelgulinn Pivarootsis – Suhtleme 9”
III vahetus 26. juuni -01. juuli 2010 Sally Stuudio kunstipraktika “Etno(s)”
IV vahetus 5.–10. juuli 2010 Tartu LÜ “Suvelaager Pivarootsis”
V vahetus 13.-21. juuli 2010 Saue linna LÜ “Pivarootsi Kunstilaager”
VI vahetus 24.- 29. juuli 2010 Türi LÜ “Täiega tegijad Pivarootsis!”
VII vahetus 1.-6. august 2010 Vabamüügi laagrivahetus tuusikute alusel
VIII vahetus 7.–15. august 2010 Laste ja Noorte Kriisiprogramm “Leinalaager”
IX vahetus 16.-21. august 2010 Harku valla LÜ

Remniku õppe- ja puhkekeskus
Remniku õppe- ja puhkekseskuses on 9 ha suurune piirdega territoorium, kus on 4 kahekorruselist
majutushoonet, söökla, klubi ja saun. Keskuses on 2 suurt saali, igas majas eraldi väike saal, staadion,
erinevad palliplatsid ja võimalused aktiivseks puhkuseks.
2008.aastal valmisid Regionaalarengu programmi raames 3 rannavõrkpalliplatsi.
2009.aasta suve lõpuks sai valmis puitpõrandaga korvapalliplats.
2010.aastal renoveeriti EAS-i ja KIK-i toetusega klubi ja alustati V maja renoveerimist. KIK-i toetusega
vahetati täielikult välja kanalisatsioon ja ehitati uus veepuhastusjaam.
Kõikidesse keskuse hoonetesse on paigaldatud nõuetekohane tuletõrjesignalisatsioon.
2010.aastal hakkasime taas ise lapsi toitlustama, st. lõpetasime toitlustusteenuse sisseostmise.
Tegime köögiruumides remondi, saime Veterinaar-ja Toituametilt tunnustuse ning palkasime professionaalse
köögimeeskonna. Tööd tuli selle kõige organiseerimisega küll juurde aga asi tasus ära, sest lapsed jäid
toiduga rahule rohkem kui kunagi varem. Arvestades, et suur osa meie laagrit külastavatest lastest on
vähekindlustatud peredest, siis oli selline otsus ja toidukvaliteedi tõus ning portsjoni suurenemine väga hea
tulemus ja laste jaoks äärmiselt oluline.
Käesoleva aasta eesmärk oli nagu ka eelmistel aastatel laste sotsiaalsete oskuste, toimetuleku, tervise ja
sotsiaalse kaasatuse parandamiseks korraldatatud vaba aja programmide läbiviimine, mis lähtub laste
arengust ja vajadustest. Kõikide vahetuste üldeesmärgiks oli pakkuda noortele aktiivset tegevust ja tervistavat
puhkust, arendada laste loovust, iseseisvust, anda uusi teadmisi ja oskusi rühma- ja ühistegevuste kaudu.
Eraldi
tähelepanu
pöörasime
laste
lavaliste
oskuste
arendamisele,
esinemisjulguse
ning
eneseväljendusoskuse suurendamisele. Uudse elemendina tõime sisse draamapedagoogika elemendid ja
foorumteatri metoodika. Programmide ettevalmistamisel võeti arvesse laste eripära, vanust, sotsiaalseid
oskusi ja arvestati võimaluse korral laste erisoovidega.
2010. aastal oli Remniku õppe- ja puhkekeskusel planeeritud 5 laagrivahetust. Sellele lisandusid 3
lisavahetust. Esimene lisavahetustest toimus Eesti Meestelaulu Seltsi Poistekooridele 17-22.06. Teine ja
kolmas lisavahetus toimusid 19.-24.07 ja 22.-27.08 ning seal viibisid Tallinna linna vähekindlustaud perede- ja
pikaajaliselt töötute vanemate lapsed ja noored. Spordiklubid tulid augustis laagrisse oma kasvatajate ja
treeneritega. Sel aastal kasutasid meie puhkekeskust Spordiklubi Budolinn, Spordiklubi Reval-Sport ja
Spordiklubi Chirisan.
Laagrisuvi algas 17.juunil ja lõppes 27.augustil 2010.a.
Maakondadele oli eraldatud 340 soodustuusikut, mis kõik kasutati. 45 kroonise dotatsiooniga tuusikuid oli
planeeritud 660, müüdi 779-le lapsele. Peale selle 3 lisavahetust, milledes oli kokku 429 last. Sihtrühmaks
olid lapsed vanuses 7-14 eluaastat.
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2010.aastal kolmes laagrivahetuses korraldasime keeleõppe programmid „Eesti keele õpe noorte
suveleegris“. Keeleõppe programmid said teoks tänu Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni ja Migratsiooni
Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) poolt eraldatud toetusele.
Nende laagriprogrammide eesmärk oli kujundada Eestis elavate eesti keelt mitte koduse keelena kõnelevate
7–18 aastaste noorte oskusi, teadmisi, vilumusi, väärtuseid ja hoiakuid eesti keele kasutamiseks ja
eestikeelses keskkonnas toimetulemiseks.
Keeleõpe toimus läbi mitteformaalse õppevormi, läbi erinevate käeliste- ja kehaliste tegevuste. Tänu
keeleõppe programmi toele saime nendes vahetustes pakkuda lastele rohkem võimalusi erinevateks
tegevusteks. Samuti käisid läbi nende programmide laagris külalised ja toimusid teemapäevad, mida ilma
keeleõppe programmi toetuseta poleks toimuda saanud.
Remniku õppe- ja puhkekeskuses läbiviidavate laagrivahetuste üheks omapäraks ongi see, et meie
laagrivahetustes on nii eesti- kui vene keelt kõnelevad lapsed. Laagri/ programmide ametlikuks keeleks oli
eesti keel. Vene keelt kõnelevate laste rohkuse korral sai kõik oluline informatsioon tõlgitud vene keelde.
Vahetuse üldine programm( teemapäevad) oli koostatud enne vahetuse algust ja vajadusel muudetud
vahetuse käigus koostöös kasvatajate ja vabatahtlikega. Igaõhtusel koosolekul arutasime läbi möödunud
päeva ja panime detailselt paika järgmise päeva tegevused. Laagris olid ka sel aastal lisaks kasvatajatele ka
vabatahtlikud noored, kes sisustasid laste vaba aega ja aitasid vajadusel kasvatajaid.
16.-21.08 toimunud laagrivahetuses viibisid lisaks tavapärasele personalile veel ka lisaks 17 tudengit
Soomest Savonia Ametikoolist koos 3 juhendajaga, kes omakorda rikastasid võimalusi laste vaba aja
veetmiseks ja käelisteks tegevusteks. Koos Soome tudengitega õpiti uusi tantse ja mänge, meisterdati ehteid,
kepphobuseid, teatrinukke, maaliti ning tehti veel palju muudki. Kasvatajad olid valdavalt kas pedagoogilise
või noorsootööalase eriharidusega, laagrikasvataja tunnistust omavad noored, igas laagrivahetuses töötas
meedik, foorumteatrite juhendajad, draamapedagoogid jne. Vabatahtlikud noored tulid laagrisse
internetiportaali Vabatahtlike Värava, kus me kevadel vastavasisulise kuulutuse avaldasime, ja Lastekaitse
Liidu Noortekogu vahendusel. Märtsis korraldasime vabatahtlikele kahepäevase koolituse, mille käigus
valmistasime noored suvisteks laagrivahetusteks ette ja andsime neile vajalikke teadmisi. Kindlasti on meil
plaanis sama mustrit kasutada ka järgmistel aastatel. Vabatahtlikel oli laagris täita suur roll. Olles juba enne
vahetuse algust kokku leppinud, milline töö kellelegi teha jääb, said kõik oma tööga hästi hakkama. Osad
vabatahtlikud tegutsesid rohkem rühmade juures, olles abiks kasvatajatele, organiseerides üritusi ja aidates
läbi viia erinevaid tegevusi. Teised vabatahtlikud tegutsesid viies läbi ülelaagrilisi üritusi ja aidates
administreerimisel. Samuti oli sel aastal igas vahetuses mõni noorsootööd tudeeriv praktikant ja ühes
vahetuses ka eripedagoogika üliõpilane-praktikant.
Teemapäevad valisime vastavalt vahetuse pikkusele, arvestades kasvatajate soovitusi ja laste soove.
Remniku õppe- ja puhkekeskuses 2010.aastal toimunud laste- ja noortelaagri vahetuste teemapäevade
kirjeldused:
Uute tutvuste päev
Saabumine laagrisse, registreerumine, rühmadesse ja majadesse jagunemine (vanuse ja soo järgi).
Tutvumine laagriga (territoorium, sisekorra eeskirjad). Rühmasisesed arutelud laagrireeglitest.
Tutvumismängud rühmades.
Õhtune ülelaagriline üritus: Tutvumisõhtu, kus iga rühm saab võimaluse laval ennast teistele tutvustada.
Maailma päev
Lapsed jagatakse juhuslikkuse alusel 10-liikmelistesse rühmadesse. Iga rühm mõtleb endale välja riigi, vapi,
lipu, keele, asukoha jne. Kogu päeva läbivad erinevad käelised ja sportlikud tegevused ning võistlused, kus
esindatakse oma riiki. Selline päev laseb laagris viibivatel lastel ja noortel tutvuda üksteisega sügavamal
tasandil kui ainult rühmasiseselt ja tekitab laagrikollektiivis parema mikrokliima.
Õhtune ülelaagriline üritus: Riikidevaheline Eurovisioon.
Talendi- ja/või muinasjutupäev
Päeva eesmärk on tõsta laste esinemisjulgust, tuua välja nende loovus ja andekus ning aidata kaasa noorte
enesekindluse kasvule. Igas rühmas toimuvad päeval talendijahi eelvoorud, kus näidatakse erinevaid oskusi.
Juhendajad aitavad lastel oma oskusi lihvida, julgustavad neid esinema ja teevad proove, et õhtusel üritusel
esineda juba publiku ees. Väiksemad laagrilapsed kehastuvad muinasjutu tegelasteks. Muinajutu vestmise
konkurss. Tänapäevase muinasjutu lavastamine teatritruppides. Miimiline muinasjutu esitamine. Nukkude,
dekoratsioonide ja kostüümide valmistamine.
Õhtune üritus: Talendijahi finaal ja muinasjutud laval.
Liikumise päev
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Spordi- ja tantsupäev, kus erinevates töörühmades tutvustatakse laagrilistele erinevaid tantsustiile. Koos
õpitakse selgeks üks rahvatants, hip-hop tants, latiinotants jne. Tantsupäeva viivad läbi professionaalsed
treenerid ja tantsupedagoogid. Spordipäeval on kavas nii traditsioonilised (kaugushüpe, pallivise jne.) kui
mittetraditsioonilised spordialad (Remniku lendpall, tagurpidi käimine jne). Sportlikus osas selgitatakse välja
Remniku rammupoiss ja jõutüdruk. Tänavakorvapalli meeskond(professionaalsed korvpallurid) viivad läbi
erinevaid võistlusi ja meeskonnamänge.
Õhtune üritus: Tantsumaraton.
Kunstipäev
Minnakse koos loodusesse, kus korjatakse erinevaid looduslikke materjale ja kive, millest hakatakse
meisterdama kaarte ja plakateid. Asfaldi joonistusvõistlus. Erinevad töötoad: kivide maalimine, liivakaartide
valmistamine, voolimine, klaasimaal, siidimaal, moekunst. Tüdrukutele tuvustatakse make-up`i ja soegu
tegemist. Kostüümide valmistamine. Kutsume külla professionaalse grimeerija ja töötubade juhendajad Eesti
Kunstiakadeemiast või mujalt.
Õhtune üritus: Moeshow.
Liikluspäev
Maanteeameti poolt välja antud materjalide baasil tutvustatakse rühmadele vastavalt vanusele liikluseeskirju,
korraldatakse liiklusteemaline viktoriin ja joonistusvõistlus. Orienteerumismäng, foorumteatri rühmades
mängitakse läbi situatsioone liikluses.
Õhtune üritus: Superstaari valimine.
Tervisepäev
Päevakajalised probleemid: õige toitumine, mõõdukas liikumine, hügieen, tervislikud eluviisid.
Laagriarst peab eelpool nimetatud teemadel loenguid vanuselistes rühmades. Samade teemade
läbimängimine foorumteatri gruppides. Kunstiline tegevus - näomaalingute töötuba. Pallimängud.
Õhtune üritus: Karneval
Muusikapäev
Kogu päeva läbivaks teemaks on muusika ja helid.
Laagrilistele tutvustatakse erinevaid muusikastiile. Õpitakse lihtsamaid rahvalaule ja meisterdatakse vilepilli.
Käepärastest vahendites moodustatakse orkester.
Laagrilaulu kirjutamise konkurss.
Õhtune üritus: Laulupidu ja laagrilaulu valimine.
Meediapäev
Laagri ajalehe väljaandmine, intervjuude tegemine kaaslaagrilistega, tele- ja raadiosaadete lindistamine
profesionaalse ajakirjaniku juhendamisel. Videoklippide valmistamine.
Õhtune üritus: TV-show, valminud saadete vaatamine ja hindamine.
Veepäev
Külla tuleb vetelpääste koos koertega. Vetelpääste koerte demontratsioonesinemine. Loengud ja õppused
teemal: veeohutus, uppuja päästmine ja elustamine. Veeolümpiamängud järve ääres.
Õhtune üritus: Miss ja Mister Remniku valimised.
Tuleohutuse päev
Külla tuleb Iisaku tuletõrjekomando. Tutvustatakse tuletõrje varustust, näidatakse õppefilme tuleohutuse
teemadel. Viiakse läbi praktiline õppus, kuidas kustutada erinevat liiki tuld.Võisteldakse tuletõrjespordi aladel.
Õhtune üritus: Lõkkeõhtu koos laulude ja ringmängudega.
Remniku õppe- ja puhkekeskuse laste- ja noorte laagrivahetuse kultuuriprogramm oli üles ehitatud
erinevatele päevateemadele, milles oli vastavalt päevakavale rida läbivaid tegevusi, mis toimusid
igapäevaselt. Iga päev algas ühise hommikuvõimlemisega staadionil. Seejärel koguneti lipuväljakule kus
heisati laagrilipp ja autasustatakse eelmise päeva parimaid. Kõikide võistluste ja konkursside võitjaid
autasustati diplomite ja meenetega. Tubade korrastamise aeg oli enne ja peale hommikusööki. Tubade
puhtust kontrolliti iga päev ja laagri lõpuks selgusid poiste ja tüdrukute puhtamad toad. Foorumteatri rühmad,
kus kasutatakse draamapedagoogika elemente, töötasid igal päeval mitu korda vastavalt laste soovile ja
vajadusele. Nendes rühmades mängiti läbi ka näiteks situatsioonid, mis laagris aset leidsid. Väikestes
gruppides etendati igapäevasündmusi, et arendada laste sotsiaalset suhtlemist ja parandada nende oskusi
toime tulla erinevate olukordadega koolis ja kodus. Spordivõistlused ja pallimängud toimusid laste soovidest
lähtuvalt. Väikeste rühmadena (8-12 last) käisime jalgsimatkadel Alajõe kordonisse. Kordonis said lapsed
tutvuda piirivalve tehnika ja tööga. Vastavalt vee- ja õhutemperatuurile käisime iga päev Peipsi järves ujumas,
liivaskulptuure meisterdamas või jalutamas. Ujuma mindi väikeste gruppidena, saatjateks laagriarst ja
spordiinstruktor + 2 kasvatajat. Laagripäeva sündmused salvestatati video ja fotokaameraga. Paremaid pilte
vaadati igal õhtul enne üritust. Parimad fotod printisime fotopaberile, kujundasime näituse ja laagri lõppedes
anti lastele kaasa. Valiktegevusteks oli vastavalt päeva spetsiifikale välja töötatud tegevused ja üritused
(näiteks: muusikapäeval pillitöötoad, musitseerimine, laulmine jne).
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Projekt: Programmid Tallinna vaesuses elavate perede laste abistamiseks suvisel
koolivaheajal linnaruumis ja väljapool linnaruumi
Avatud Eesti Fondi Kriisiprogrammi toetusel läbiviidud projekt "Programmid Tallinna vaesuses elavate perede
laste abistamiseks suvisel koolivaheajal linnaruumis ja väljapool linnaruumi" oli planeeritud läbi viia
ajavahemikus 07. juuni kuni 20. august. Kavas oli korraldada kokku 200 lapsele vanuses 7–14 aastat kahel
korral 12 päevane linnaväline programm Remniku õppe- ja puhkekeskuses ajavahemikuks 7- 18. juuni 2010
ja 21. juuni - 02. juuli 2010 ning linnaruumis 360 lapsele vanuses 13–15 aastat 3 Tallinna linnaosas
programm ajavahemikuks 28. juuni kuni 20. august 2010.a., kokku 8 vahetust.
Projekti elluviimisel tehti muudatused planeeritud ajakavas kuna ettevalmistus lastele pakutavate
programmide läbiviimiseks jäi lühikeseks (rahastamisotsus tuli alles juuni lõpus). Programmide sisu ja
kvaliteeti arvestades korraldati projektis kavandatud lastevahetused koos Remniku õppe- ja puhkekeskuse
planeeritud laagrivahetustega. Projektis planeeritud kahe väljaspool linnaruumi vahetuse asemel korraldati
kokku 7 vahetust Remniku õppe- ja puhkekeskuses, milles kokku osales 724 sihtrühma last. Ajaline faktor
mõjutas ka linnaruumis planeerimist programmide elluviimist. Ajaliselt piiratud planeerimis- ja käivitusperiood
ei võimaldanud juba alanud laste suvisel koolivaheajal kaasata laste- ja noortekeskuste võrgustikke Tallinnas
ning sel põhjusel loobusime linnaruumis korraldavatest programmidest. Programme linnaruumis seega ei
korraldatud. Keskendusime eelkõige eesmärgile korraldada ja pakkuda sihtrühma lastele tervistavat,
arendavat puhkust, seda kõike pakkusid laagrivahetused väljaspool linnaruumi.
Projekt "Programmid Tallinna vaesuses elavate perede laste abistamiseks suvisel koolivaheajal linnaruumis
ja väljapool linnaruumi" üldeesmärgid jäid samaks. Viidi ellu alljärgnevad tegevused:

Aeg

Tegevuse sisu

juuni

Koosolek linnaosa lastekaitsetöötajatega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis
Laste ankeetide ja avalduste väljatöötamine ning registreerimissüsteemi loomine,
katsetamine. Vormide, alusdokumentide, juhendite edastamine Tallinna 8 linnaosa
lastekaitsetalitusele.
Personaalsed kohtumised Tallinna 8 linnaosa lastekaitsetöötajatega ning koosolekud
juhtkonna tasandil. Koosolekute eesmärgiks olid läbi arutada korralduslikud küsimused,
tööjaotus ja vastutus ning kinnistada ühiskontseptsioon projekti elluviimiseks (ühine sõnum).
Programmi ja võimaluste tutvustus sihtrühmale reklaami, plakatite, Remniku õppe- ja
puhkekeskuse infovoldik, teavitusvoldik lapsevanemale „Kui laps läheb laagrisse” (eesti ja
vene keeles) ja teavitus koostööpartnerite kaudu (TRIO, raadio KUKU, Vikerraadio,
pressiteated, intervjuud...). Plakateid suvepuhkuse programmi tutvustamiseks levitati:
Selves AS, Lasnamäe Polikliinik, Tallinna Lastehaigla, Ida- Tallinna Keskhaigla, PõhjaTallinna Keskhaigla, Tallinna Perekeksus, Pääsküla Noortekeskus, Tööhõive Amet, Tallinna
8 linnaosa, Tallinna Linnavalitus, MTÜ Lastekaitse Liit infokeskus, MTÜ Lastekaitse Liit
büroo, MTÜ Lastekaitse Liit koolituskeskus
Laste transpordiga Remniku õppe- ja puhkekeskusesse ja tagasi seonduva bussihanke
korraldamine. Suunatud pakkumiskutsed saadeti Taisto Bussid AS ja Hansabussid AS.
Valiti odavam pakkumine, milleks osutus Hansabussid AS.
Lepingute sõlmimine teenuse osutamiseks Remniku õppe- ja puhkekeskusega

Juuniaugust

Lastele suunatud programmide ettevalmistus, personali ja meeskonna moodustamine
(litsentseeritud kasvatajad, vabatahtlikud), personali koolitused ja instrueerimised, kus
osales kokku üle 147 inimese ( vaata lisa) , programmi läbiviimine sh. laste majutus,
toitlustus, tegevus Remniku õppe- ja puhkekeskuses ja Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuses.
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Laste osalemine 7 programmis. Kokku 5 programmi Remniku õppe- ja puhkekeskus ja
täiendavalt 2 programmi Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuses kuna Remniku õppe- ja
puhkekeskus kohtade arv oli piiratud ja nõudlus laagrikohtade järele juulis märgatavalt
tõusis.
Hindamine koostöös Tallinna Ülikooliga (lepingu alusel), küsitlus sihtrühma laste hulgas
programmidest tagasiside saamiseks. Küsitlus tagasiside saamiseks korraldati ka igas
Tallinna 8 linnaosas lastekaitsetöötajate kaudu. Remniku õppe- ja puhkekeskus viis läbi
laste hulgas tagasisideküsitluse ka keskuse enda initsiatiivil.
Lastevanemate teavitamine Tallinna linnaosade lastekaitsetöötajate poolt , mida tehti
valdavalt telefoni teel. Perele, kelle e-posti aadressid olid teada, saadeti teatised e-kirjaga
(enamikele siiski helistati üle ja täpsustati telefoni teel). Lastekaitsetalitusse pöördunud või
vastuvõtule saabunud peresid teavitati linnaosadest otse. Kõige enam infot edastati
linnaosade poolt siiski telefoni teel.
august

Tagasiside ankeedi väljatöötamine ja edastamine Tallinna lastekaitsetöötajatele
Personaalsed koosolekud Tallinna 8 linnaosa lastekaitsetöötajatega. Koosolekute eesmärk
oli saada tagasiside projektist.
Kokkuvõttev seminar Tallinnas
Aruanne

Projektis "Programmid Tallinna vaesuses elavate perede laste abistamiseks suvisel koolivaheajal linnaruumis
ja väljapool linnaruumi" eesmärk oli toetada Tallinna linna keerulistes sotsiaal-majandusliku olukorraga
linnaosades elavaid ühiskonnagruppe (pikaajaliselt töötute vanemate lapsed), keda majanduskriis on kõige
teravamalt puudutanud. Projektis planeeriti kaasata kokku 760 last, sellest 400 last oli planeeritud osalema 12
päevases programmis väljaspool linnaruumi ja 360 last oli planeeritud osalemaks 5 päevastel programmidel
linnaruumis.
Eesmärk täideti. Kokku osales programmis 721 last Tallinna vähekindlustatud peredest lastekaitsevõrgustiku
valiku kaudu ning lapsed viibisid programmis keskmiselt 6,7 voodipäeva. Esialgse kava kohaselt oleks lapsed
osalenud programmis keskmiselt 6,1 päeva. Seega lapse osalemine programmis pikenes, mis oli lapse
toetamisel oluline ja vajalik.
-

Programmi tulemusena paranes 721 lapse toitumus, aidati kaasa sihtgrupi laste erinevate
tervislike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisele (keskendumishäired, suhtlemis- ja
käitumisprobleemid, terviseprobleemid: haavandid, sügelised, ...)
Programm võimaldas kaasata spetsialiste ja professionaale programmide läbiviimisse (med.
õde, arst, psühholoogid, eripedagoogid).
Programm võimaldas lastele pakkuda erinevaid tegevusi ja tegevusteks vahendeid v.t. punkt
5
Leevendati vähekindlustatud pere majanduslikku toimetulekut laste suvepuhkuse korralduse
kaudu;
Uuringuküsitluses selgus, et laste enesehinnang on tõusnud ja programm on kaasa aidanud
laste sotsiaalsete oskuste kujunemisel v.t. punkt 7;
Paranes koordineeritud koostöö institutsioonide vahel läbi saadud kogemuse ja usalduse;
Kaasnes aktiivne infoliikumine ja positiivne kajastus, tagasiside.

MTÜ Lastekaitse Liit sai hindamatu kogemuse koostööks Tallinna linna lastekaitsetöötajatega vaesusriskis
olevate laste toetamisel. Projekti tulemusi on tutvustatud Tallinna linna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis 20.
september 2010. MTÜ Lastekaitse Liit tegi ettepaneku Tallinna linnavalitusele analoogsete programmide
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läbiviimiseks 2011.a. suvel. Koostööettepanekuid arutatakse lepingulise delegeerimise raames. Projekti
käigus loodi koostöösuhted, mis võimaldavad usalduslikku koostööd tõhusalt jätkata ka järgnevatel aastatel.
Laste registreerimiseks lastekaitsetöötajate poolt koostati digitaalne registreerimisprogramm. Programm sai
lastekaitsetöötajate poolt väge hinnatud oma loogilisuse ja ülevaatlikkuse eest. Registreerimisprogrammi
kasutatakse registreeringuteks ka järgnevatel aastatel.
Programmide osas selgusid nõrgad ja tugevad kohad. Väga populaarne oli foorumteatri tegevus, mida
arvestame kindlasti järgnevatel aastatel programmide koostamisel. Personali koosseisu on vajalik enam
eripedagoogika ettevalmistusega spetsialiste. Oleme analüüsinud vajadusi programmide läbiviimisel ja
personali ettevalmistust. Ettepanekud on esitatud koostöö osas Eesti Sisekaitse Akadeemiale, et kaasata
laagriprogrammidesse enam meessoost vabatahtlikke ja kasvatajaid.
Tartu Maavalitusega toimus telefonivestlus, mille raames arutati MTÜ Lastekaitse Liit poolset kogemust ja
programmi rakendamist Tartu Maakonnas vähekindlustatud perede laste suvepuhkuse korraldamiseks 2011
suvel. Edukas ja vajalik algatus on teadvustunud ja kogemus levimas üle Eesti lastekaitse ametnikevõrgustiku
kaudu.
Kiired muutused Eesti ühiskonnas on toonud endaga kaasa turvatunde vähenemise ja väärtuste kriisi. Eesti
perekonda tabanud muutused on rängad, ühiskonnapoolne tugi – nii materiaalne kui ka moraalne – nõrk,
mistõttu senisel kombel traditsioonidele toetudes lapsi kasvatada muutub üha raskemaks. Lapsevanemad on
sunnitud maksimaalselt pingutama, et oma eluga toime tulla, samal ajal on radikaalsed muutused tabanud
aga ka laste elu.
Majanduskriisis peavad erinevad sektorid (riiklik-, era- ja mittetulundussektor) senisest enam pöörama
tähelepanu vaesuses elavatele perekondadele ja seal kasvavatele lastele, ning antud vallas koostööd
tegema. Konstruktiivselt koordineeritud koostöö Tallinna linnaga tagab käesoleva projekti laiema mõju
majanduskriisis haavatavate ühiskonnagruppide vaesumise ja marginaliseerumise takistamisel.
Loodud on efektiivne koostöövõrgustik. Rakendatav mudel on kasutatav laste ja perekondade probleemide
lahendamiseks Tallinnas ka edaspidi, sest oma tegevusse on kaasatud haridus- ja tervishoiuasutuste,
politsei (noorsoopolitsei), tööhõivetalituste, ühenduste ja fondide esindajaid, valitud isikuid, kes tunnevad laste
ja perekondade probleeme ja soovivad nende lahendamises osaleda. Antud mudel on eeskujuks ka teistele
kohalikele omavalitsustele toetamaks vaesuses elavaid lapsi ja kiirendades nende juurdepääsu
sotsiaalsetele, majanduslikele ja kultuurilistele õigustele loodud toetava keskkonna kaudu.

46
Alar Tamm
Juhataja

123456274358177489AB8

8

8888CDEDF28223223428225

KONSOLIDEERITUD BILANSS
(kroonides)
VARAD
KÄIBEVARA
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
PÕHIVARA
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Lühiajalised sihtotstarbelised toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised sihtotstarbelised toetused
Kokku pikaajalised kohustused
KOHUSTUSED KOKKU
NETOVARA
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
KOKKU NETOVARA
KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA

Lisa
nr

31.12.2010
2 321 474
4 346 277
770 541
7 438 292

31.12.2009
2 822 197
272 307
831 097
3 925 601

5

11 535 378
11 535 378
18 973 670

7 406 158
7 406 158
11 331 759

6
8

43 814
1 553 972
1 807 087
3 404 873

41 104
397 126
143 378
581 608

6
9

153 835
8 886 705
9 040 540
12 445 413

197 648
5 227 142
5 424 790
6 006 398

5 325 361
1 202 896
6 528 257
18 973 670

5 815 086
-489 725
5 325 361
11 331 759

2
4
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE
(kroonides)

Lisa nr
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Tulud kokku
Valmistoodangu varude
jääkide muutus
Sihtotstarbeliselt
finantseeritud projektide
otsesed kulud
Mitmesugused
tegevuskulud
Kaubad, toore, materjal ja
teenused
Tööjõu kulud
Põhivara kulum
Kulud kokku
Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

10
11

12
5

13

2010
12 425

2009
12 700

7 945 844
3 037 906
790 066
11 786 241

4 967 417
2 642 062
670 313
8 292 492

-60 555

-131 491

-4 016 166

-1 874 980

-837 117

-1 246 167

-348 490
-4 236 350
-1 079 726
-10 578 404

-947 221
-3 675 571
-988 966
-8 864 396

1 207 837
-4 941

-571 904
82 179

1 202 896

-489 725
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (otsemeetod)
(kroonides)
Rahavood põhitegevusest

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud
Laekunud annetused ka
toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste
osutamisest
Muud põhitegevuse tulude
laekumised
Väljamaksed annetusteks ja
toetusteks
10
Väljamaksed tarnijatele
kaupade ja teenuste eest

2010

2009

12 425

12 700

10 141 805

5 735 740

3 024 224

2 661 500

65 472

38 240

-20 710

-220 512

-5 543 564

-4 407 518

Toetuse ettemaksed

-1 334 968

0

Väljamaksed töötajatele

-4 115 236

-3 696 903

Laekunud intressid

13

6 929

96 579

Makstud intressid
Kokku rahavood
põhitegevusest

13

-11 871

-14 400

2 224 506

205 426

-2 684 125

-640 010

-2 684 125

-640 010

-41 104

-37 920

-41 104

-37 920

-500 723

-472 504

2 822 197

3 294 701

-500 723

-472 504

2 321 474

2 822 197

Rahavood
investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara
soetamisel
Kokku rahavood
investeerimistegevusest
Rahavood
finantseerimistegevusest
Kapitalirendi põhiosa
tagasimaksed
Kokku rahavood
finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha perioodi alguses
Raha muutus
Raha perioodi lõpus

5

6
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)
Eelmiste
perioodide

Saldo
31.12.2008
Aruandeperioodi
tulem
Saldo
31.12.2009
Aruandeperioodi
tulem
Saldo
31.12.2010

akumuleeritud

Netovara

tulem

kokku

5 815 086

5 815 086

-489 725

-489 725

5 325 361

5 325 361

1 202 896

1 202 896

6 528 257

6 528 257
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LASTEKAITSE LIIT JA LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Konsolideeritud finantsaruannete lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2010. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja
aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem
kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad
2008.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Konsolideerimise põhimõtted
Grupis konsolideeritakse tütarettevõja, mille üle Lastekaitse Liidul on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse
Lastekaitse Liidu kontrolli all olevaks, kui viimane omab 50%-100% hääleõiguslikest osadest. Konsolideeritud finantsaruanded sisaldavad tütarettevõtja finantsandmeid. Konsolideeritud aruannetes on kajastatud ainult need majandustehingud, mis leidsid aset väljaspool Gruppi olevate partneritega. Aruanded
on konsolideeritud rida realt, Gruppi kuuluvate ühingute vahelised tehingud ja saldod on elimineeritud.
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.
Summad, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdsne nende nominaalväärtusega.
Varud
Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam,
kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.
Materiaalne põhivara
Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 kroonist. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset seisundit
(remont, hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääkmaksumuses, st soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt selle kasulikule elueale.
Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned ja rajatised

6-15%

Masinad ja seadmed

20-30%

Muu materiaalne põhivara
30%
Maad ei amortiseerita.
Laenukohustused
Kõik lühi- ja pikaajalised võlakohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse
meetodil. Lühiajaliste võlakohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, seetõttu kajastatakse lühiajalised võlakohustused bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Pikaajaliste võlakohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub nominaalse intressimäära
meetodil.
Kapitalirent
Renditehingut käsitatakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kan-
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duvad üle rentnikule. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise
hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma
nüüdisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad
põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi
soetatud vara.
Kasutusrendid
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
Sihtfinantseerimine
Tegevuskulude ja varade sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse brutomeetodit. Tegevuskulude
sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Varade sihtfinantseerimisel
võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamise toetuseks saadud
sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara
kasuliku eluea jooksul.
Ettevõtlusest saadud tulude arvestus
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade ja teenuste müügist
kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu tehingust
ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena.
Rahana on aruandes kajastatud kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja ettemaksude liik
Nõuded ostjate vastu
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Muud lühiajalised nõuded
Ettemaksed
Kokku

31.12.2010
42 484
550 666
2 411 825
1 341 302
4 346 277

31.12.2009
21 249
12 129
234 125
4 804
272 307

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
Maksuliik
Käibemaks
Üksikisiku tulumaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensionimaksed
Kokku

31.12.2010
Ettemaksed
Maksuvõlad
550 666
0
0
64 612
0
112 335
0
12 456
0
3 439
550 666
192 842

31.12.2009
Ettemaksed
Maksuvõlad
12 129
0
0
36 285
0
67 868
0
8 639
0
120
12 129
112 912
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Lisa 4 Varud
Valmistoodangu liik
Trükised
Muud varud- T-särgid, meened jmt
Kokku

31.12.2010
736 098
34 443
770 541

31.12.2009
784 385
46 712
831 097

Lisa 5 Materiaalne põhivara
Maa

Soetusmaksumus
31.12.2008
Akumuleeritud
kulum 31.12.2008
Jääkmaksumus
31.12.2008
Soetused 2009
Amortisatsioonikulu
Soetusmaksumus
31.12.2009
Akumuleeritud
kulum 31.12.2009
Jääkmaksumus
31.12.2009
Soetused 2010
Amortisatsioonikulu
Soetusmaksumus
31.12.2010
Akumuleeritud
kulum 31.12.2010
Jääkmaksumus
31.12.2010

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Inventar,
sisseseade,
tööriistad jm
1 523 889
1 439 689

Kokku

14 817 468

191 695

11 662 195

0

-4 924 135

-922 007

-1 292 680

-7 138 822

191 695

6 738 060

601 882

147 009

7 678 646

0
0
191 695

468 604
-756 717
12 130 799

183 181
-142 545
1 707 070

64 693
-89 703
1 504 382

716 478
-988 965
15 533 946

0

-5 680 824

-1 064 571

-1 382 393

-8 127 788

191 695

6 449 975

642 499

121 989

7 406 158

0
0
191 695

5 176 746
-886 979
17 307 545

15 500
-124 298
1 722 570

16 700
-68 449
1 521 082

5 208 946
-1 079 726
20 742 892

0

-6 567 803

-1 188 869

-1 450 842

-9 207 514

191 695

10 739 742

533 701

70 240

11 535 378

Majandusaastal arvestatud kulumi summa on 1 079 726 krooni. Eelmisel majandusaastal arvestatud kulumi
summa oli 988 965 krooni.
Põhivarade sihtfinantseerimine
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Keskkonna Investeeringute Keskus
Ettevõtluse Arendamise SA
Euroopa Komisjon
Kokku

2010
1 847 846
1 574 910
938 750
16 700
4 378 206

%
42,21
35,97
21,44
0,38
100,00

2009
22 881

%
4,90

0
444 047
0
466 928

0,00
95,10
0,00
100,00

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivarade aruandeaasta kulum summas 718 643 krooni (eelmisel majandusaastal 618 252 krooni) on kantud kulusse ning samas summas on amortiseeritud sihtfinantseerimise kohustust
tulusse.
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Lisa 6 Kapitalirent
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kapitalirendikohustused
kokku

Kapitalirendikohustused
kokku

1-5 aasta
jooksul
153 835

31.12.2010
197 649

12 kuu jooksul
43 814

31.12.2009
238 753

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul
41 104
197 649

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

31.12.2010
31.12.2009
Renditud vara
Rendileandja
Rendiperiood
Intressimäär

Masinad ja seadmed
143 878
203 422
Sõiduauto
Nordea Finance Estonia AS
06.2008- 05.2013, so 60 kuud
6,4%

Lisa 7 Kasutusrent
Aruandekohustuslane kui rentnik
Kasutusrendikulu

2010
164 020

2009
179 576

Alates 2003. aasta aprillikuust üürib Lastekaitse Liit Tallinna Kesklinna Valituselt kasutusrendi tingimustel
Infokeskus "Märka Last" ruume Tallinnas aadressil Hariduse tn 2/ Tõnismägi tn 3. Leping on sõlmitud tähtajatult. Aruandeaasta üürimaksete kogusumma oli 68 939 krooni. Eelmise majandusaasta üürimaksete
kogusumma oli 68 313 krooni.
Alates 2007. aasta märtsikuust üürib Lastekaitse Liit Meke Sillamäe AS-lt kasutusrendi tingimustel
keskuse "Märka Last" ruume Sillamäel aadressil Viru pst 39 a. Lepingu lõpptähtaeg on 31.12.2017.
Aruandeaasta üürimaksete kogusumma oli 26 481 krooni. Eelmise majandusaasta üürimaksete kogusumma
oli 26 261 krooni.
Alates 2008. aasta oktoobrikuust üürib Lastekaitse Liit Varme Invest OÜ-lt kasutusrendi tingimustel
koolituskeskuse ruume Tallinnas aadressil Endla 4. Lepingu lõpptähtaeg on 31.12.2012.
Aruandeaasta üürimaksete kogusumma oli 68 600 krooni. Eelmise aasta üürimaksete kogusumma oli
85 002 krooni.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2010
1 251 640
97 153
192 842
12 337
1 553 972

31.12.2009
231 744
48 324
112 912
4 146
397 126
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Lisa 9 Pikaajalised sihtotstarbelised toetused
Brutomeetodil
31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

5 227 142
31.12.2008

Sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks

5 378 466

Saadud
4 378 206
Saadud
466 928

Tulu/
Amortisatsioon
-718 643
Tulu/
Amortisatsioon
-618 252

31.12.2010
8 886 705
31.12.2009
5 227 142

Lisa 10 Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Allikas, otstarve
2010
Avatud Eesti Fond, Kriisiprogramm
1 910 443
(2010: Tallinna vähekindlustatud perede laste suveprogramm)
Hasartmängumaks- Haridus- ja
teadusministeerium
1 378 580
(valdkonnad 2010: Lapse õiguste tagamise edendamine,
Koolirahu, Organisatsioon ja organisatsiooni arendus)
(valdkonnad 2009: Lapse õiguste tagamise edendamine,
Peretöö, Organisatsioon ja organisatsiooni arendus,
Ei vägivallale)
Hasartmängumaks- Sotsiaalministeerium
739 290
(valdkonnad 2010: Lapse õiguste tagamise edendamine,
Organisatsioon ja organisatsiooni arendus)
(valdkonnad 2009: Lapse õiguste tagamise edendamine,
Peretöö, Organisatsioon ja organisatsiooni arendus)
Haridus- ja Teadusministeerium
731 780
(2010, 2009: Laagriteenus- voodipäeva dotatsioon)
Save the Children Sweden
626 766
(valdkonnad 2010: Koolirahu,
101 last Toompeale)
(valdkonnad 2009: Ei vägivallale, Koolirahu,
101 last Toompeale)
Sotsiaalministeerium
580 323
(2010: Targalt intrenetis, Infokeskus,
Ajakiri "Märka last", Vitsaga või vitsata)
(2009: Turvalisem intrenet)
Euroopa Komisjon
433 503
(2010: Targalt internetis, Plakatikonkurss)
(2009: Transport)
Annetused
370 250
(2010: Remniku õppe- ja puhkekeskus, Infokeskus)
(2009: Koolirahu, stipendiumiteks)
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
299 528
(2010: Keeleteater Remnikul)
Archimedes SA
272 730
(2010: Euroopa Noored)

%

2009

%

24,04

0

0,00

17,35

1 449 665

29,18

9,30

1 823 754

36,71

9,21

584 683

11,77

7,89

466 932

9,40

7,30

15 000

0,30

5,46

25 140

0,51

4,66

15 950

0,32

3,77

0

0,00

3,43

0

0,00
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Kodanikuühiskonna Sihtkapital
146 571
(2010, 2009: Eestkostealane tegevus)
Avatud Eesti Fond, Vabaühenduste Fond
104 423
(2010, 2009: Laste ombudsman-dialoogist koostööni)
Viesoji Istaiga Viesosios Politikos IR
99 418
(2010: Toolkit for Practitioners)
Eurochild AISBL
73 320
(20010: Seminar "Varajase lapseea kindlustamine Euroopas")
Eesti-Hollandi Heategevusfond
51 570
(2010: Tallinna vähekindlustatud perede laste suveprogramm)
Eesti Alusharidusjuhtide Ühendus
28 352
(2010: Konvereents "Kes kasvatab kui kõik kasvatavad")
Ida-Viru Maavalitsus
25 000
(2010: Remniku külaplats)
Lääne Maavalitsus
17 330
(2010: Õmblusmasina soetamine ja LõunaLäänemaa pättide valmistamise koolitus)
Red Barnet
15 416
(2010, 2009 projekt: Separated Children)
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet
15 000
(2010: Sotsiaalteatri etendused koolinoortele)
Töötukassa
12 089
(2010: Sillamäe perekeskus)
Children´s Rights Alliance for England
9 570
(2010: Children´s views on their engagement in
European and international levels of decision making)
Arttrain
4 592
(2010: projekt "Making the Difference")
Põllumajanduse Registrite ja
0
Informatsiooni amet
(2009: Remniku vabaajakeskuse ehitusprojekt)
Tallinna Linnakantselei
0
(2009: Võitlus koolikiusamisega Tallinna koolides)
Sillamäe Linnavalitsus
0
(2009: Keskus "Märka Last" Sillamäel, Perekeskne aitamistöö)
FICE Grant Leonarde
0
(2009: Laste hoolekandega tegelevate asutuste juhtide
koolitus ja teadmiste vahetus Kesk- ja Ida-Euroopas)
Kokku
7 945 844

1,84

203 036

4,09

1,31

161 140

3,24

1,25

0

0,00

0,92

0

0,00

0,65

0

0,00

0,36

0

0,00

0,31

0

0,00

0,22

0

0,00

0,19

33 982

0,68

0,20

0

0,00

0,15

0

0,00

0,12

0

0,00

0,06

0

0,00

0,00

120 000

2,42

0,00

80 000

1,61

0,00

27 063

0,54

0,00

-38 928

-0,78

100,00

4 967 417

100,00

Jagatud toetused
Ühingute projektide finantseerimine
Hasartmängumaksust
- Sotsiaalministeerium
- Haridus- ja Teadusministeerium
Save the Children Sweden
Kokku

2010
10 710
10 000
0
20 710

%

2009

%

51,71

102 054
93 200
26 900
222 154

45,94

48,29
0,00
100,00

41,95
12,11
100,00
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
Tegevusalade lõikes
Majutusteenus
Toitlustamine
Koolituste, seminaride ja konverentside
osavõtutasud
Kirjanduse müügitulu
Muu müügitulu
Kokku

2010
1 364 134
611 767
994 657
31 900
35 448
3 037 906

%
44,90
20,14
32,74
1,05
1,17
100,00

2009
887 697
671 486
980 402

%
33,60
25,42
37,11

99 624
2 853
2 642 062

3,77
0,11
100,00

Tulu ettevõtlusest on saadud Eesti Vabariigis.

Lisa 12 Tööjõukulud
Tööjõukulude liik
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku

Töötajate keskmine arv taandatuna
täistööajale
Tegevjuhtkonnale arvestatud tasu

31.12.2010
3 153 556
1 082 794
4 236 350

31.12.2009
2 746 822
928 749
3 675 571

2010
16

2009
26

2010
416 031

2009
377 753

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud
Finantstulude ja -kulude liik
Intressitulud
Intressikulud
Kokku

2010
6 930
-11 871
-4 941

2009
96 579
-14 400
82 179

Lisa 14 Liikmete arv
Liikmete arv majandusaasta
lõpu seisuga
Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2010
33

31.12.2009
39
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Lisainformatsioon Lastekaitse Liidu kohta
Lisa 15 BILANSS
(konsolideerimata)
(kroonides)
VARAD
KÄIBEVARA
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
PÕHIVARA
Finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara
KOKKU VARAD
KOHUSTUSED JA NETOVARA
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Lühiajalised sihtotstarbelised toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Pikaajalised sihtotstarbelised toetused
Kokku pikaajalised kohustused
KOHUSTUSED KOKKU
NETOVARA
Eelmiste perioodide akumuleeritud
tulem
Aruandeaasta tulem
KOKKU NETOVARA
KOKKU KOHUSTUSED JA
NETOVARA

31.12.2010
1 309 586
4 269 755
770 541
6 349 882

31.12.2009
2 497 629
331 966
831 097
3 660 692

900 595
11 490 288
12 390 883
18 740 765

900 595
7 333 061
8 233 656
11 894 348

43 814
1 377 347
1 807 087
3 228 248

41 104
375 498
143 378
559 980

153 835
8 886 705
9 040 540
12 268 788

197 648
5 227 142
5 424 790
5 984 770

5 909 578
562 399
6 471 977

6 407 596
-498 018
5 909 578

18 740 765

11 894 348
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Lisa 16 TULEMIARUANNE (konsolideerimata)
(kroonides)

2010
12 425
6 914 536
1 162 005
1 245 061
9 334 027

2009
12 700
4 382 734
1 082 879
658 642
6 136 955

-60 555

-131 491

-4 016 166

-1 874 980

-1 120 016
-2 534 852
-1 036 219
-8 767 808

-1 113 695
-2 692 255
-907 879
-6 720 300

Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud

566 219
-3 820

-583 345
85 327

Aruandeaasta tulem

562 399

-498 018

Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Tulud kokku
Valmistoodangu varude
jääkide muutus
Sihtotstarbeliselt
finantseeritud projektide
otsesed kulud
Mitmesugused
tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum
Kulud kokku
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Lisa 17 RAHAVOOGUDE ARUANNE (otsemeetod) (konsolideerimata)
(kroonides)
Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt saadud tasud
Laekunud annetused ka toetused
Laekumised kaupade müügist ja
teenuste osutamisest
Muud põhitegevuse tulude
laekumised
Väljamaksed annetusteks ja
toetusteks
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja
teenuste eest
Toetuse ettemaksed
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Makstud intressid
Rahavood põhitegevusest kokku

2010
12 425
9 170 403

2009
12 700
5 151 057

1 148 323

1 102 317

526 072

40 390

-20 710

-220 512

-5 514 099
-1 334 968
-2 530 613
6 929
-11 871
1 451 891

-3 327 078
0
-2 713 587
96 579
-14 400
127 466

-2 668 625
68 674
1 121

-612 786
66 647
3 148

-2 598 830

-542 991

-41 104

-37 920

-41 104

-37 920

Rahavood kokku

-1 188 043

-453 445

Raha perioodi alguses
Raha muutus
Raha perioodi lõpus

2 497 629
-1 188 043
1 309 586

2 951 074
-453 445
2 497 629

Rahavood
investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse põhivara
soetamisel
Antud laenu tagasimaksed
Laekunud intressid
Rahavood
investeerimistegevusest kokku
Rahavood
finantseerimistegevusest
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Rahavood
finantseerimistegevusest kokku
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Lisa 18 NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (konsolideerimata)
(kroonides)
Eelmiste
perioodide
akumuleeritud
tulem
Saldo 31.12.2008

6 407 596

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse bilansiline väärtus
Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse väärtus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil
Korrigeeritud konsolideerimata netovara 31.12.2008

5 909 578

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse väärtus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil
Korrigeeritud konsolideerimata netovara 31.12.2009

308 085

5 909 578
-900 595
316 378

5 325 361

Aruandeperioodi
puhaskasum

562 399
6 471 977

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse bilansiline väärtus
Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse väärtus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil
Korrigeeritud konsolideerimata netovara 31.12.2010

-900 595

-498 018

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse bilansiline väärtus

Saldo 31.12.2010

6 407 596

5 815 086

Aruandeperioodi
puhaskahjum
Saldo 31.12.2009

Netovara
kokku

6 471 977
-900 595
956 875

6 528 257
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Lastekaitse Liidu aruandeaasta müügitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse
tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK)

Tegevusala
Koolitusseminaride ja konverentside
osavõtutasud (EMTAK 85599)
Renditulu (EMTAK 68201)
Kirjanduse müügitulu (EMTAK 47991)
Muu müügitulu- T-särgid, meened jmt (EMTAK 47991)
Kokku

2010
994 657
100 000
31 900
35 448
1 162 005
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Aruande digitaalallkirjad
Lastekaitse Liit (registrikood: 80013442) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ALAR TAMM

Juhatuse liige

19.04.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Mittetulundusühingu Lastekaitse Liit üldkoosolekule
Oleme auditeerinud Mittetulundusühingu Lastekaitse Liit ja selle tütarettevõtja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab
konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2010, konsolideeritud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid
lisasid.
Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise
väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning
planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks
vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise
aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor
arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks
antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.
Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.
Arvamus
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Mittetulundusühingu Lastekaitse
Liit ja selle tütarettevõtja finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Mart Nõmper
Vandeaudiitori number 499
Rödl & Partner Audit OÜ
Audiitorettevõtja tegevusluba number 2
Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
25.04.2011

Audiitorite digitaalallkirjad
Lastekaitse Liit (registrikood: 80013442) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt
allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MART NÕMPER

Vandeaudiitor

25.04.2011

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

47991

Ei

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

68201

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6311128

Faks

+372 6311735

E-posti aadress

liit@lastekaitseliit.ee

Veebilehe aadress

www.lastekaitseliit.ee

