
                                 
                                                                                                 

 
 

 

Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja 
noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad 
üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. 
Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: 
www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ 

 

LAAGRITE KORRALDAMISE ABC 

 

Üldinfo 

Kokku teostatakse antud tegevust 28 piirkonna poolt. Iga piirkond pakub 

osalusvõimalust kaheksale lapsele. Laagris osalevate gruppide suurused sõltuvad 

liitunud piirkondade arvust. Eelistatult suunatakse laagrisse lapsi/noori, kes on ka 

varasemalt meie projekti tegevustest osa saanud. Toetuse saanud noortekeskus viib 

laagri läbi koos teise toetuse saanud noortekeskusega. Eesti ANK eelistab, et partner 

oleks maakonnaülene, mitte naaberkeskuse grupp. Taotluses oleme märkinud, et 

vähemalt 30% keskustest peaksid olema maakonnaülesed. Laagri tegevused planeerides 

tuleks arvestada, et need toetaksid eelkõige sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste 

arengut, sotsialiseerumist ja iseseisvust. Laagrite toimumise ajaline vahemik on 

02.06.2014 – 06.03.2016. 

 

 

Alustamine 

Laagri planeerimisel ja tegevuskava väljatöötamisel mõtle läbi: 

 laagri tegevuse eesmärk; 

 laagri toimumise periood; 

 kuidas leida partner ning koostada laagriprogramm, et see vastaks lapse ja 

noore arengut toetavatele nõudmistele. 

 



                                 
                                                                                                 

 
 

 

 Laagri tehnilised näitajad: 

1. Osalejate arv – 8 last piirkonna kohta; 

2. Ajaline kestvus – laager peab kestma 6 ööpäeva ning vastama 

noorsootöö seaduses ja rahvatervise seaduses sätestatud laagri 

pidamise ja tervisekaitsenõuetele.  

Noorsootöö seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13335738  

Rahvatervise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017 

3. Laagrikasvatajatel ja juhil peavad olema vastavad tunnistused. Vaata: 

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja 

kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13358340  

 

Laagri programm  

Laagri tegevuste kohta koostatakse programm, mis edastatakse Eesti ANKile vähemalt 

kaks nädalat enne laagri toimumist. 

Programmis kajastub: 

 aeg; 

 koht; 

 tegevused; 

 lisana laagrikasvatajate tunnistuste koopiad.  

Eesti ANK eeldab, et programmi koostamisse on kaasatud noored ning arvestatud nende 

seisukohti ning arvamusi. Andmete õigsuse kinnitab projekti eest vastutav isik. 

 

Laagrikasvataja 

Laagri programmi viivad ellu kvalifitseeritud laagrikasvatajad. Kasvatajad peavad 

teadma, et oluline on eelkõige silmas pidada sotsiaalsete oskuste kujunemist. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13335738
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017
https://www.riigiteataja.ee/akt/13358340


                                 
                                                                                                 

 
 

 

Registreerimisleht 

Registreerimislehe leiate aadressilt: 

http://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/riskilapsed/ksiktegevuse regleht.pdf 

Allkiri tuleb võtta igalt osalejalt. Andmete õigsuse lehel kinnitab projekti eest vastutaja. 

Registreerimislehtede koopiad tuleb saata Eesti ANKile. Võimalusel ootame neid 

elektroonilisel teel. 

 

Aruandlus 

Aruanne tuleb esitada vastavalt laagri toimumisele järgneval aruande perioodil 

tähtajaga 4.09.2014, 4.01.2015, 4.05.2015, 4.09.2015, 4.01.2016 või 4.04.2016. Soovi 

korral saab aru anda ka varem (kui soovitakse esitada väljamaksetaotlust). Sellisel juhul 

palume ühendust võtta heidi.paabort@ank.ee.  

 

Aruande raames ootame lisaks sisulisele infole: 

 pildimaterjali; 

 tagasiside osalejatelt.  

Tagasiside vorm on leitav http://www.ank.ee/avaleht/index.php/dokumendid 

Eesti ANK külastab projekti raames mitmeid noortekeskusi ning võib soovida näha 

nõuetekohast dokumentatsiooni (originaal registreerimislehed jms).  

 

Tegevuste kajastamine 

Laagrite toimumine ning väljundid peavad olema avalikkusele nähtavad. Infokanalid 

selleks võivad olla omavalitsuse leht, koduleht, kogukonnauudiste portaalid, maakonna 

väljaanded jm.  

Kajastused peavad olema nõuetekohaselt märgistatud ja viidatud. Lisainfo selle kohta 

leiad siit: http://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/riskilapsed/Viitamine.pdf 

 

http://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/riskilapsed/ksiktegevuse%20regleht.pdf
http://www.ank.ee/avaleht/index.php/dokumendid
http://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/riskilapsed/Viitamine.pdf

