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Infopäev 11. mai 2022



Infotunnis:

• Taotlustingimuste tutvustus (Aare Vilu, HTMi noorte- ja 
andepoliitika osakond)

• Taotluskeskkonna tutvustus (Birgit Villum, Harno noorteosakond)

• Tagasiside küsitluse tutvustus (Birgit Villum, Harno noorteosakond)

• Eestikeelse suhtlusjulguse toetamine laagris (Viivian Jõemets, HTMi
keelepoliitika osakond)

• Laagritesse personali leidmine (Ailen Vessmann, Töötukassa 
tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond)

Küsimused palume lisada infotunni vältel vestlusaknasse.



Toetuse eesmärk

Toetatakse 7-19-aastastele Eesti ja Ukraina noortele

suunatud suviste projektilaagrite ja päevalaagrite 

korraldamist, et soodustada Ukraina noorte kiiremat 

kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning valmidust 

jätkata haridusteed eestikeelses koolis.



Laagri korraldamise vormid

Laagrites saab korraldada tegevusi 7-19-aastastele noortele.

Laagrid võivad toimuda:

• projektilaagrina (7-14 ööpäeva)

• päevalaagrina (5-14 päeva)



Kes saavad laagrite korraldamiseks toetust 
taotleda? (1)
• kohaliku omavalitsuse üksus;

• juriidiline isik, kes peab üldhariduskooli;

• juriidiline isik, kellel on tegevusluba püsi- või projektlaagri pidamiseks;

• juriidiline isik, kes on taotlusvooru avamise hetkeks esitanud püsi- või 
projektlaagri tegevusloa taotluse ja see on menetlusse võetud
(tegevusluba peab olema registreeritud otsuse tegemise ajaks);

• juriidiline isik, kes peab huvikooli;

• juriidiline isik, kelle peamine tegevusala põhikirja järgselt on huvihariduse või 
-tegevuse korraldamine;

• füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on huvihariduse või 
-tegevuse korraldamine;

• juriidiline isik, kelle peamine tegevusala põhikirja järgselt on Eestis 
katastroofiohvrite, pagulaste, immigrantide jt abistamine.



Kes saavad laagrite korraldamiseks 
toetust taotleda? (2)

• Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 
pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või 
kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat 
äriregistrist kustutamise hoiatust;

• tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;

• tal puuduvad esitamata majandusaasta aruanded;

• tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ees varasemad täitmata 
kohustused.



Laagrikorraldaja tagab:

• võimalused lõimitud ja mänguliseks eesti keele algõppeks ning eestikeelse 
suhtluskeskkonna;

• toe Ukraina noore sotsiaalsete suhete loomiseks Eesti eakaaslastega;
• toe Ukraina noore lõimumiseks Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja 

kultuuri;
• noore vaimset tervise toetamise;
• huvitegevuse, noorsootöö ja muu tegevuse pakkumise, sh arvestama noore 

ealiste iseärasustega;
• rahvustevaheliste konfliktide ja vastandumise vältimise;
• laagris osalevale noorele eesti keele õppes, sh iseseisvas keeleõppes (nt 

Keeleklikk.ee) ning haridustee jätkamise võimaluste tutvustamise Ukraina 
noortele Eestis.



Projektlaagri korraldamise nõuded
• Noorte projektlaagri korraldajal peab laagri toimumise ajaks olema kehtiv 

püsi- või projektlaagri tegevusluba.

• Noorte projektlaagris võib töötada:
• Juhendajana noorsootöötaja kutse- või osakutsetunnistusega juhendaja 

arvestusega, et
• 10 noore kohta on laagris vähemalt 1 kvalifitseeritud laagrikasvataja;

• abikasvatajana haridus-, või noortevaldkonna töötajaid ja/või üliõpilasi, sh 
ukrainakeelseid, kes on noorele usaldusisikuks ja/või tõlgiks.

• Kvalifikatsiooninõuetele vastavaid projektlaagri juhatajat ja -kasvatajaid kontrollitakse
kohaliku omavalitsuse poolt tegevusloa taotluse menetlemise käigus.

• Toetuse taotlemise hetkel võib laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse
kinnitus olla taotlemisel.

• Projektlaagri toimumise ajaks peab olema kvalifikatsiooninõuetele vastavus tõendatud.

• Projektlaagris töötavad isikud peavad vastama lastekaitseseaduse § 20 nõuetele.



Päevalaagri korraldamise nõuded
• Noorte päevalaagris võivad töötada:

• noorsootöötaja hariduse, kutse- ja/või osakutsetunnistusega või
• õpetaja hariduse ja/või kutsega või
• vähemalt 12 kuu pikkuse töökogemusega noortevaldkonna töötaja, sh huvihariduse juhendaja ja
• abikasvatajana haridus-, või noortevaldkonna töötaja ja/või üliõpilane sh ukraina keelt valdav isik, 

kes on noorele usaldusisikuks ja/või tõlgiks.

• Noorte päevalaagris peab olema 10 noore kohta vähemalt 1 eelmises punktis
kirjeldatud töötaja.

• Noorte päevalaagri korraldaja peab olema valmis vajadusel taotluse hindajale 
tõendama töötajaskonna vastavust tingimustele, esitades kutse- või lõputunnistuse 
koopiad või CV-d.

• Toetuse taotlemise hetkel võib laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse 
kinnitus olla taotlemisel.

• Laagri toimumise ajaks peab olema laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuetele vastavus 
tõendatud.

• Laagris töötavad isikud peavad vastama lastekaitseseaduse § 20 nõuetele.



Üldised nõuded nii päeva kui projektlaagrite 
korraldamiseks
• Lõimumise tagamiseks peab laagri korraldaja kaasama laagrisse Ukraina 

sõjapõgenikest noori ja 30%-50% ulatuses eesti keelt heal suhtlustasemel 
oskavaid 7-19-aastaseid noori.

• Ühes laagrivahetuses peab minimaalselt osalema vähemalt 10 noort.

• Laagri tegevused valmistatakse ette või viiakse läbi haridus-, noorsootöö- või 
integratsiooniasutuste ning kohaliku omavalitsusega koostöös arvestusega, et:
• eesti keele omandamist algtasemel ja sotsiaalset suhtlemist toetavate tegevuste osakaal 

katab minimaalselt 1/3 laagri tegevustest;
• noortevaldkonna tegevuste sh huvihariduse ja huvitegevuste osakaal katab minimaalselt 1/3 

laagri tegevustest;
• võimalusel toetatakse noorte vaimset tervist, sh kriisiga toimetulekut.

• Laagri korraldaja tagab laagris osalevatelt Ukraina noortelt tagasiside 
andmise eesti keele arengu, sõprade leidmise kohta ja kõigilt osalejatelt 
laagritegevustega rahulolu kohta.



Toetuse suurus ja periood
Tabel 1. Päeva- ja projektlaagri toetus, registreerimistasu ja aeg

Päevalaager Projektlaager

Kestus 5-14 päeva 7-14 ööpäeva

Toetuse suurus 21 €/päev/osaleja 40 €/ööpäev/osaleja

Ühekordne 
registreerimistasu Kuni 10 €/osaleja

Toetuse kasutamise õigus Kuni 30.10.2022



Taotluses esitatakse:
• üldandmed taotleja kohta, sh laagri toimumiskoha omavalitsusüksus;

• laagri eelarve;

• laagri sisuliste tegevuste ülevaade;

• laagri kavandatud laagrivahetuste ning noorte arv vahetuste lõikes, sh

osalevate Ukraina noorte arv;

• tegevusloa informatsioon (noorte projektlaagrite puhul).

NB! Kui taotlejaks on eraõiguslik juriidiline isik, on soovituslik taotlusele lisada

kirjalik kokkulepe tõendamaks koostööd kohalik(e)u omavalitsus(t)ega laagri(te)

korraldamisel.

Nõuded taotlusele



Taotlused pannakse hindamise tulemusel paremusjärjestusse lähtudes:

• laagri tegevuste kirjelduse vastavusest toetusmeetme eesmärgi ning

toetatavate tegevustega;

• laagrite toimumise ajast, eelistades enne 2022. aasta 31. augustit toimuvaid

laagreid;

• koostööd haridus- ja noortevaldkonna, kohaliku omavalituse üksuse,

integratsioonivaldkonna jmt asutustega,

• ukrainakeelsete kasvatajate/abikasvatajate kaasamist;

• esmase kriisitoe ja -nõustamise pakkumise olemasolu.

Paremusjärjestust kasutatakse juhul, kui taotlusi laekub eelarvelistest

ressurssidest rohkem.

Paremusjärjestus ja selle kujunemine



Taotluskeskkond (1) https://toetused.kul.ee/

AVANEB maikuus
SULGUB juunikuus
Voor on avatud 15 tööpäeva

Täpsed kuupäevad on selgumisel, sest ootame määruse 
allkirjastamist.

NB! Taotleja suhtlus taotluse menetlejaga taotlust puudutavates 
küsimustes käib eranditult läbi taotluskeskkonna!

https://toetused.kul.ee/


• Valida, kas korraldatakse:
• 7-14-päevane ööbimisega projektlaager
• 5-14-päevne ilma ööbimiseta päevalaager

• Kui soovitakse korraldada nii projekt- kui päevalaagreid, siis on vaja need esitada 
eraldi taotlustena!

• Tegevuse läbiviimise asukoht
• Partnerid ja valiku põhjendus, sh koostöö KOV-iga (tuua välja, milliste KOV-idega

koostööd teete)
• Tegevusluba (projektlaagrite puhul) või KOV vabas vormis kinnitus, mitu last mis 

vahetusse saadetakse (päevalaagrite puhul) - tegevusluba võib olla taotlemisel 
taotluse esitamise hetkel!

• Vahetuste aeg, päevade arv, noorte arvud, sh ukraina noored (taotlusvormis)
• Sihtgrupp kooliastme kaupa
• Toetuse kasutamise periood

Taotluskeskkond (2) https://toetused.kul.ee/

Laagrikorraldaja suhtleb KOV-idega, et leida ukraina noored, kes on valmis
laagrisse minema. KOV võib seejärel, kui noored on koos, teha vabas
vormis koondnimekirja, kuhu laagrisse, millal ja mitu noort saadab. Selle saab
KOV edastada laagritele, kes saavad selle lisada oma taotluste juurde.

https://toetused.kul.ee/


• Eelarve taotlusvormis, sh tulud ja kulud liikide lõikes
• Taotluse vastavus meetme eesmärgile - lühikokkuvõte, kuidas tegevused toetavad eesti 

keele õpet ja integratsiooni ning kokkuvõte, kas ja kuidas toetatakse noorte vaimset 
tervist, sh kriisiga toimetulekut

• Kinnitused tegevuste osas:
• eestikeelse lõimitud ja mängulise eesti keele algõppe võimaluste ja eestikeelse 

suhtluskeskkonna loomine;
• Ukraina noorte sotsiaalsete suhete loomise toetamine Eesti eakaaslastega;
• Ukraina noorte lõimumine Eesti ühiskonda, tutvustades eesti keelt ja kultuuri
• noorte vaimse tervise toetamine;
• huvitegevuse, noorsootöö jm tegevuste pakkumine, sh arvestatakse noore ealiste 

iseärasustega;
• rahvustevaheliste konfliktide ennetamine ja vastandumise vältimine;
• tutvustatakse laagris olevale noorele keeleõppes, sh iseseisvas keeleõppes ning 

formaal- ja mitteformaalõppes osalemise võimalusi Ukraina päritoluga noore 
elukohajärgses omavalitsusüksuses.

Taotluskeskkond (3) https://toetused.kul.ee/

https://toetused.kul.ee/


• Kinnitused taotluse osas:
• 1/3 tegevustest keeleõpe ja sotsiaalne suhtlus;
• 1/3 noortevaldkonna, sh huvihariduse ja –tegevuse osakaal ning võimalusel 

pakutakse vaimse tervise tuge, sh kriisiga toimetulekut;
• personal vastab kõikidele kvalifikatsiooninõuetele ning puuduvad piirangud lastega 

töötamiseks;
• viiakse noorte seas läbi tagasisideküsitlus (HTM poolt ettevalmistatud üleriigiline 

küsitlus, mille QR-koodi on vaja noortele jagada).

• Projektlaagri personali kontrollitakse KOV tegevusloa väljastamise käigus.

• Päevalaagri personali osas on vajalik kirjutada ülevaade taotlusesse.

Taotluskeskkond (4) https://toetused.kul.ee/

https://toetused.kul.ee/


Tagasiside küsitlus
• Suunatud toetust saanud laagrivahetuste 7-19-aastastele, 

sh ukrainakeelsetele laagris osalenud noortele
• QR-kood välja printida ja panna laagrisse üles, et lapsed 

saaksid nutitelefonis täita (võimalik nii eesti ja ukraina 
keeles)

• NB! Küsimustik on täienemisel ja tõlge -
laagrite toimumise ajaks olemas

• Küsimustiku läbiviimine on kohustuslik
Lisaks

• Noorte taustaandmed, sh sugu, 
vanus, ööbimisega/ööbimiseta laager, laagri nimi

Selle abil saavad HTM ja Harno teada, kas ja kuivõrd 
laagrid oma eesmärki täitsid



Kuidas laagris koos muude tegevustega eesti 
keele õpet toetada ja keeleoskust arendada
• Iga tegevuse puhul mõtle läbi, kuidas sellega saab lapse keeleoskust arendada ja kas sellele tegevusele on 

võimalik lisada keeleoskust toetavaid elemente. 

• Eesti keele kui teise keele eesmärgistatud mängulist ja tegevustesse lõimitud õpet soovitame laagris läbi viia nt 
iga laagripäeva hommikul: näiteks 20-45 minutit olenevalt laste ja noorte valmisolekust õppida eesti keelt.

• Päeva jooksul andke tegevustega kaasnevalt keelelisi ülesandeid (küsimused, sõna ja eseme seostamine jpm). 

• Keeleoskuse toetamisele saab pöörata tähelepanu laagripäeva lõpus tagasisidestamise ringi ajal. Korraldage 
tegevusi paarides või rühmades, et igaüks saaks aktiivselt suhelda ja keelt kasutada. 

• Vanusest tulenevalt valige sobiv sõnavara ja teema, kuid alustage ikka algusest, sest lapsed pole eesti keelega 
palju kokku puutunud. 

• Julgustage lapsi suhtlema ja uusi kontakte sõlmima. Pakkuge rühma- ja paaristöid erinevates koosseisudes. 

• Laagri ettevalmistuse käigus tutvuge Euroopa keeleõppe raamdokumendi eel-A.1 taseme kirjeldusega.



Kokkuvõtlik info

• Taotlusvoor avaneb maikuus

• Sulgub juunikuus, taotlemiseks aega 15 tööpäeva

• Taotluskeskkond: https://toetused.kul.ee/

Kasulik eelnevalt tutvuda keskkonna kasutusjuhendiga:
https://toetused.kul.ee/storage/Kasutajajuhend%20TMS.pdf

• Alus: määrus RT viide

• Täiendav info toetuse tingimuste osas lisandub: 
www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-
eestis/noorsootoo-ja-huviharidus

• Täiendav info taotlemise osas: ukraina@harno.ee

https://toetused.kul.ee/
https://toetused.kul.ee/storage/Kasutajajuhend%20TMS.pdf
https://www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis/noorsootoo-ja-huviharidus
mailto:ukraina@harno.ee


Ettekande slaidid
ja infopäeva järelevaatamise
link lisatakse HTMi kodulehele:
www.hm.ee/ukraina

Täname osalemast ja
edukat taotlusprotsessi!

http://www.hm.ee/ukraina

