VOLUNTEER FOR TOMORROW!
HOMNE VABATAHTLIK!

Sillamäe Lastekaitse Ühing viib käesoleval
aastal
koostöös
Tallinna
Spordija
Noorsooameti, Vaivara Vallavalitsuse ja MTÜ
Peace Child Eestiga ellu Euroopa Komisjoni
poolt toetatud projekti „Volunteer for
Tomorrow – Homne Vabatahtlik“. Projekt
toimub Euroopa Vabatahtlikkuse Aasta 2011
raames ning on suunatud noorteorganisatsioonide
ja
vabatahtliku
töö
organisatsioonide
omavahelise
koostöö
ja
koordineerituse
suurendamisele.
SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING (SLÜ)
Sillamäe Lastekaitse Ühing on tegutsenud
alates 8.12.1989. SLÜ võimestab lapsi ja noori
võtma
vastutust
rahu,
inimõiguste,
keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste arendamise
eest ja oma kogukonda kujundavatest üritustest
otse osa võtma. Oma eesmärkide paremaks
saavutamiseks teeb SLÜ tihedat koostööd kõigi
avaliku
sektori
institutsioonidega,
teiste
MTÜdega ja teiste asjaosalistega. SLÜ tegevus
on projektipõhine ja kogu ajaloo jooksul on SLÜ
teinud ja toetanud rohkem kui 60 projekti oma
maakonnas, riigis ning rahvusvahelisel tasandil.

Alaeesmärgid:
- Edendada ühiskonnas vabatahtlikkuse
tähtsuse alast diskussiooni.
- Tuua kokku noorteorganisatsioonid ja
vabatahtlikkusel
põhinevad
organisatsioonid,
et
arendada
ja
koordineerida
noorte
kaasatust
vabatahtliku töösse.
- Luua
kohalikke
initsiatiive
vabatahtlikkuse arendamiseks.
- Vahetada
kogemusi
ja
parimaid
praktikaid kohalikul ja riiklikul tasandil,
et
parandada
noortele
suunatud
vabatahtliku töö kvaliteeti ja efektiivsust.
- Luua jätkusuutlik noorte vabatahtlikuse
koordineerimise strateegia koostöös
kohalike
omavalitsusüksuste
ja
mittetulundusühingutega.

PROJEKTI SIHTGRUPID
 Noored vanuses 14-26 üle Eesti.
 Inimesed,
kes
on
aktiivsed
oma
kogukondades ja pühendunud vabatahtlikkuse
arendamisele Eestis.
 Kohalikul tasandil aktiivselt tegutsevad
noorteorganisatsioonid
ja
vabatahtlikkusel
põhinevad organisatsioonid Eestis.

3)Noore Vabatahtliku Tegevnädal, nädala
pikkune (5-7 päeva) programm, mis sisaldab nn
action projecte - praktilisi tegevused, mis
võimaldavad noortel, kes võtsid osa projekti
üritustest ja teistel huvitatutel saada konkreetset
kogemust vabatahtlikust tööst.
4) Elektrooniliste abiressursside loomine: estrateegia, mis koordineerib noortele suunatust
vabatahtlikus töös ja aitab kaasata noori
efektiivsemalt vabatahtlikku tegevusse, eõppejuhend ja projektiinitsiatiivide andmebaas

Registreerimine täites online vormi
aadressil www.vabatahtlik2011.sscw.ee
või meili teel vabatahtlik2011@sscw.ee

Võta ühendust meiega:
Sillamäe Lastekaitse Ühing
«Vabatahtlik 2011 Meeskond»
Viru 22/1-11, Sillamäe 40232, Eesti
Tel: +372 55602993, 55550303, 53417810

PROJEKTI TEGEVUSED

PROJEKTI EESMÄRGID
Projekti „Homne vabatahtlik“ eesmärgiks on
tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest endast, et
motiveerida ja võimestada noori hakkama
vabatahtlikuks. Koordineerida noortele suunatust
vabatahtlikus töös.

Fax: +372 6250059
1)informatsioonikampaania
ja
16
informatsiooniseminari, mille eesmärgiks on
motiveerida noori ja
sihtgruppi kuuluvaid
organisatsioone projektis osalema;
2) Noore Vabatahtliku Konverents.

E-mail: vabatahtlik2011@sscw.ee

Projekti rahastab:

Euroopa Komisjon

Projekti korraldavad:
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada
noori.
Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav
ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui
täisväärtuslikke inimesi

Volunteer for tomorrow!
Sillamäe Lastekaitse Ühing

Homne Vabatahtlik!
Волонтёр завтрашнего дня!

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing

www.vabatahtlik2011.sscw.ee

Viru 22/1-11, Sillamäe 40232
Tel: (+372) 5560 2993, 55550303

Vaivara Vallavalitsus

Peace Child Eesti

Fax: (+372) 625 0059
E-Mail: info@sscw.ee
Web: www.sscw.ee

Tallinna Spordi ja Noorsooamet

