
EMP toetuste programm „Riskilapsed ja –noored“

Teavitustegevuste juhend

Teavitustegevuste eesmärgiks on rõhutada oma tegevuste mõju ja vajalikkust. Läbipaistvuse 
tagamiseks tuleb teavitustegevustes alati kasutada viidet rahastajale. Lisaks meediasuhtlusele 
tähendab see ka teabematerjale (trükised, registreerimislehed, tagasisidelehed jm) kui ka veebisuhtlust 
(koduleheküljel, fotogaleriides Facebook’is, videote lisamisel YouTube’i jne). Teavitustegevusteks 
loetakse ka need tegevused, mis on initsieeritud meediakanali poolt, st puuduvad esialgsest 
teavitusplaanist. 

Teavitusplaan on osa projektitaotlusest, millega on ära määratletud ettenähtav teavitus oma projekti 
olemasolust, tegevustest, eesmärkidest, koostööst doonorriikide partneritega, toetuse kasutamisest ja 
mõjust.

Veebilehel olev teave peab sisaldama infot projekti, selle tegevuste ja tulemuste kohta ning kirjeldama 
partnerlust, (kui on, siis) koostööd doonorriikidega ning korrektset viidet rahastusele.

Sealjuures peab informatsioon projekti kirjelduse, tegevuste, tulemuste, partnerluse jm kohta ka inglise 
keeles kodulehel kirjas olema.

 Logod kodulehele:

EEA Grants, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti 
Noorsootöö Keskus (ingliskeelse informatsiooni korral ingliskeelsed logod).

 Kohustuslik tekst kodulehele (sh kursiivis tekst):

Eesti keeles:

Projekt ……. on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi 
„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „…………………………….“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja 
Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning 
partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. 

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist 
www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored 

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja 
majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need
kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. 

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 

http://www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/


97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja 
erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat 
koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. 

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja 
stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused
ja kultuuripärand.

Inglise keeles:

The (project/programme title) benefits from a € (amount – use a rounded figure) grant from Iceland, 
Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the project (use the relevant one) is to 
(objective).

The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local 
and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway. 
Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the 
Estonian Ministry of Justic  e (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA)  and by the Estonian 
Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing 
social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in 
Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European 
Economic Area (EEA). 

For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes
around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and
the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There 
is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016. 

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil 
society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.

Avalikel sündmustel, nt konverentside, seminaride, ümarlaudade, infopäevade jt tegevuste juures, 
teavitustööd tehes, tuleb meeles pidada, et EMP toetuste osatähtsus oleks nähtav. Info avalikest 
sündmustest palume eelnevalt saata ka programmi kommunikatsioonispetsialist Agne Adlerile 
(Agne.Adler@entk.ee). 

 Logod materjalidele (sh registreerimislehed, tagasisidelehed, voldikud, brošüürid, 
plakatid, reklaamid, kutsed jm):

mailto:Agne.Adler@entk.ee
http://www.entk.ee/
http://www.entk.ee/
http://www.sm.ee/eng.html
http://www.just.ee/?set_lang_id=2
http://www.just.ee/?set_lang_id=2
http://www.just.ee/?set_lang_id=2
http://www.hm.ee/


EEA Grants, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti 
Noorsootöö Keskus (ingliskeelse informatsiooni korral ingliskeelsed logod).

 Suuline kajastus: avalikel sündmustel tuleb suuliselt ära mainida, et: „/sündmus/ on osa 
projektist, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist „Riskilapsed ja 
–noored“. 

Meediasuhtluses on oluline meeles pidada, et programm „Riskilapsed ja –noored“ on Euroopa 
Majanduspiirkonna toetuste programm (mitte ajada segamini Norra toetuste programmiga). NB! Palun 
jälgige sõnastust.  

Kohustuslik lause pressiteadete või arvamusartikli lõppu:

Eesti keeles:
Projekt „…….“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –
noored“ taotlusvoorust „………………………………“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja 
Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on 
Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Inglise keeles:

The project “……” benefits from grant through the EEA Grants Programme “Children and Youth in Risk” from 

open call „…….“. Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research, the 
Estonian Ministry of Justic  e, the Estonian Ministry of Social Affairs and by the Estonian Youth Work Centre as a 
Programme Operator Implementing Agency. Additional information: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/en/

NB! Väljasaadetavad pressiteated ja arvamusartiklid palume saata ka EMP toetuste programmi 
kommunikatsioonispetsialist Agne Adlerile (CC: Agne.Adler@entk.ee). 

Omalt poolt toetame hea meelega nii info edastamisel (listid, programmi veebikanalid) kui ka vajadusel 
formuleerimisel (pressiteadete ja artiklite üle vaatamine, sõnumi vormistamine). 
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