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Projekti ülevaade
Osalejad: Eesmärk:

Looduskaitse vabatahtlikkuse arendamine 
kolmes riigis läbi praktilise 
kogemusevahetamise ja üksteise parimale 
praktikale tugineva raamistiku loomise ja 
edasiarendamise.

Kestvus: 

juuni 2015 - oktoober 2017

Eelarve: 

43778 eurot, millest NP toetus oli 30000.



Kuidas sündis projekt?
Projekt viidi ellu juba tugevas kontaktis ja koostöös olevate organisatsioonide 
vahel. 

ELFile oli see loomulikuks arenguks 2014 aastal võetud suunale arendada 
tihedamat koostööd lähiriikide organisatsioonidega.

Projekt käsitles teemade ringi, mis olid üldisemal tasandil juba eelnevalt 
tuvastatud ning sobisid konkreetse rahastaja ootustega.



Partnerite leidmine ja taotluse koostamine

Projekti ettevalmistav kohtumine veebruaris 2015 
Tartus: ühishuvide kaardistamine - loogiline maatriks - 
eelarve visand - tegevuskava kohendamine, et 
mahtuda eelarvesse - teksti kirjutamine.

Detailide lihvimine ja eelarve täpsustamine kirjateel. 

Väline silmapaari toimetama.

Esitamine ja ootamine.



Tehtud ja saavutatud
Paljud otseselt vabatahtlikega töötavad inimesed on saanud väärtuslike kogemusi 
teistes riikides.

Koostatud on ühised juhised vabatahtlike tööd korraldavatele inimestele ja eri 
riikide kogemust on põimitud oma kohalikesse praktikatesse.

Lätis on talgukultuur looduskaitsealadel saanud oluliselt tuult tiibadesse.

3 riigis on vabatahtlikkust käsitletud mingil moel looduskaitset puudutavates 
arengudokumentides.









Kitsaskohad

Kontaktisikute tihe vahetumine - kõigi partnerite kontaktisikud vahetusid. Kahel 
lausa 2 korda. 

Eelarvekärbe - projekti toetati 10000 euro suuruse kärpega. Ei rahastatud 
koordineerimise kulusid. 

Projekti aeglane käik - tegevuste energia kahaneb, kui tegevuste vahel on väga 
suured vahed.



Finantsidega tegelemine projektis

Alates 2016 on uued reeglid. Meie projekt käis vanade järgi.

Programmi reeglid on võrdlemisi lihtsad. Allikaks on program guide ja lepinguga 
kaasas käiv juhis. Teistega võrreldes on suunised suhteliselt üldsõnalised ning 
mõni asi vajas üle küsimist. 

Kokku tuleb leppida arveldamise viisis partneritega. Meie valisime arvetega 
arveldamise ja panime paika minimaalse sageduse ning arvetega koos kaasnevad 
kohustused.

Projekti koordineerib Taani haridusministeerium, kellega suhtlus oli lihtne, ent 
vahel veidi aeglane.



Mõju ELFile 

- Uued ideed ja töösuunad vabatahtlikega tegelemisel 
- Uued kontaktid praktiliste tegevuste läbiviimisel abiks.
- Tegevuse mitmekesistumine vabatahtlikele.
- Loodud praktilised tööriistad ELFi seisukohast suurt olulisust ei oma. Küll aga 

teistele regiooni riikide alustavatele organisatsioonidele.
- Teema mõtestamine riigi institutsioonides aitab koostööle kaasa.



Põhjamaade koostöö eripära
Sarnane kultuuriline taust teeb 
teineteise mõistmise lihtsamaks.

Otsekontaktide tekitamine paljude 
inimeste vahel on hõlpsam ja 
kekskkonda säästvam.

Geograafiline lähedus võimaldab 
lihtsamalt koostööd edasi kanda.



Aitäh!


