
„Living for Tomorrow 
noored-noortele 

põhineval metoodikal 
seksuaalkasvatusalased koolitused“

Teostaja: MTÜ Living for Tomorrow
Toetaja: EV Haridus- ja Teadusministeerium

Ajavahemik: september 2009-mai 2010



LFT koolituste eesmärk

• Anda teadmisi seksuaalsusest, turvaseksist ja 
HIV/AIDSist läbi sugupoolte spektri. Sealjuures 
hinnates kriitiliselt just oma seksuaalkäitumist, 
suhtumisi ja hoiakuid. 

• Tutvustada, läbi mängida ja arutada erinevaid 
meetodeid, mis aitaksid tõhusamalt läbi viia 
seksuaalkasvatuslikke, HIV/AIDS-i ja 
narkomaania ennetusalaseid programme

• Suurendada sallivust endast erinevate inimeste 
suhtes (kohtumine HIV+, endiste narkomaanidega) 

• Moodustada koolitatavate vahel TUGEV 
VÕRGUSTIK, mille kaudu omandatud meetodeid 
edasi anda järgmistele sihtrühmadele



LFT metoodika
• Seksuaalkasvatusalane koolitus-seminar (Raplas, 

Rakveres ja Paides kestis 4 päeva, päeva pikkus 
oli 6h (kokku 24h). Tallinnas 5 päeva (kokku 30h) 

• Koolitus põhines interaktiivsetel tegevustel: 
grupitööd, rollimängud, ühistööd, arutelud, filmid

• Osalejalt ootasime soovi aktiivselt osa võtta 
vähemalt 90% kogu programmist, soovi 
TUTVUDA uute inimestega, KUULATA teisi ja 
JAGADA oma mõtteid, RIKASTADA koolitust oma 
kogemustega ning olla avatud iseendale ja 
püüdes MÕISTA ümbritsevat.



Koolituste piirkonnad



Koolitused
• Koolitused toimusid:
4-päevane (24h) koolitus Raplas (30.01-20.02.2010)
4-päevane (24h) koolitus Rakveres (27.02.-20.03.2010)
 2-päevane (12h) koolitus Paides (27.03-03.04.2010)
 2-päevane (12h) koolitus Rakveres (08.05-15.05.2010)
 5-päevane (30h) koolitus Tallinnas (24.04-16.05.2010)
• Ühele koolitus-seminarile oli planeeritud 20 osalejat, 

nendest 10 noort, vanuses 15-17 ja 10 täiskasvanut, kes 
töötavad noortega. 

• Kokku koolitasime 76 peer-educatorit:
Raplas - 17 inimest
Rakveres - 17 inimest
Paides – 11 inimest
Rakveres – 8 inimest 
Tallinnas - 23 inimest



Küsitlused, hinnangud
• Kõigis koolitusgruppides viidi läbi eel- ja 

järelküsitlus.
• Lisaks täitsid osalejad iga koolituse päeva 

lõppedes  hinnangulehe, milles oli 4 küsimust:
Mis sulle selles päevas kõige enam meeldis 
(mäng, lektor, teema)?
Mis sulle selles päevas ei meeldinud?
Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?
Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige olulisem 
sõnum?
Numbriline hinnag  (skaalal 1-5) kogu päevale



Teadmiste ja hoiakute hindamine
• LFT koolitustel on oluline iga osaleja hinnang nii 

iseendale kui ka programmile üldse. Meie eesmärk on 
tegeleda hoiakute ja nende muutmisega.

• Meie jaoks kõige väärtuslikumad tagasisided 
toimusid igal koolituspäeval,  nii grupitöödes, 
rollimängudes kui ka tagastatavas hinnangulehes.

• Hinnangulehtede kahes esimeses küsimuses saime 
teada, missugused tegevused toimisid grupile kõige 
paremini. Kahes viimases küsimuses, sai osaleja 
ennast ise analüüsida. Läbi selle saime teada, 
missugused hoiakud või arusaamad hakkasid 
muutuma ning kas meie püstitatud päevaeesmärgid ja 
teemad jõudsid osalejani. 

• Kokku nelja koolitus-seminari kõrgeim hinne 
viiepallisel skaalal oli ... ja madalaim ..., kokku oli 
keskmine hinne ...



Teadmiste ja hoiakute hindamine
• Täiskasvanud on vähem harjunud meetoditega, kus tuleb 

aktiivselt osaleda ja see tekitas neile teinekord 
ebamugavust, samas tõdeti, et siis on kergem rääkida 
seksuaalkasvatuslikel teemadel. 

• Kõige keerulisemaks kujunes koolituspäev, mil tegelesime 
enesehinnangu, –analüüsi ja -kehtestamisega, “ei” ja “jah” 
ütlemise ja usaldusküsimustega. 
Meile näitas see tõsiasja, et tolerantsus võib olla tihti 
näiline. Üles kerkisid erinevad stereotüübid, müüdid. 

• Koolitusel kõlas tihti nii noorte kui täiskasvanute poolt 
murenoot seoses puudulike teadmistega 
seksuaalhariduse valdkonnas. Läbivalt mainiti, et infot on 
palju aga valikut, mida või keda uskuda on raske teha. 

• Täiskasvanute osalus lisas koolitusele juurde 
kogemuslikkust ja noorte osalus impulsiivsust, mõlemad 
õppisid omavahel paremini koostööd tegema, teineteist 
kuulama ja mõistma. 



Monitooring ja hindamine

• Eelküsitlusel oli 
rõhuasetus eelarvamuste 
ja stereotüüpide, isikliku 
riskikäitumise hindamisel

• Konkreetseid teadmisi 
hindasime läbi 3 küsimuse 



Monitooring ja hindamine

• Järelküsitlus võimaldas 
mõõta osalejate teadmiste 
tõusu ja/või paranemist 
ning hoiakute muutumist 
tolerantsemateks. 

• Samuti huvitusime 
kuivõrd koolitajate poolt 
pakutavad teemad said 
osalejate jaoks kaetud



Grupireeglid
Rapla

1. Kuulame kõneleja lõpuni 
2. Isiklikud jutud jäävad siia ruumi

Rakvere

1. Isiklikud jutud jäävad siia

2. Austame teiste arvamusi

3. Olla aktiivne grupis

Paide 

1.Ära sega jutule vahele 2.Isiklikud 
teemad jäävad siia 

3.Austame teiste arvamusi!

Tallinn

1. Isiklikud teemad jäävad siia
2.  Püsime teemas

3.  Räägime ükshaaval ja ärme sega 
jutule vahele

4. Jäta aega ja võimalust ka teistele 
sõna saada ja öelda

5. Täpsus (püüa jäuda õigeks ajaks



4 päevane koolitus-seminar Raplas 
30.01, 06.02, 13.02 ja 20.02.2010



4 päevane koolitus-seminar Raplas
30.01-20.02.2010 

• Koolitusel osales kokku 16 inimest, nendest 9 
noort ja 7 täiskasvanut.

• Kokku oli esindatud 10 erinevat asutust 4-st 
erinevast piirkonnast: (Rapla, Kohila, Juuru ja 
Märjamaa): Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Juuru 
E.Vilde nim. Gümnaasium, Märjamaa 
Gümnaasium, Kehtna Põhikool, Lääne Prefektuur, 
Kehtna Vallavalitsus, Märjamaa Noortekeskus, 
Tallinna Pedagoogiline Seminar, Rapla ANK 



Hinnangud

• XXIV LFT Rapla
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis oli 
4,6 ja madalaim 4 ning 
keskmine koolituse 
hinne oli 4,3



Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?

On veel palju, 
mida ma ei tea, 

tähendab elan ja 
arenen

Ma pean oma 
elus ühe väga 
suure asja ära 

muutma

Olles olnud 
vahekorras mitte 
turvaliselt, olen 

otsustanud 
minna teste 

tegema

Õppisin, et saan 
veel 

tolerantsemaks 
muutuda iseenda 

teadlikkust 
tõstes

Et olen 
nakatumise riski 
enda jaoks liiga 
kõrgele seadnud 

...



Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige 
olulisem sõnum?

Paljud asjad ei ole 
nii ohtlikud kui 
räägitakse, alati 
saab end kaitsta

Peale minu on ka 
inimesi, kes elavad 

minuga samas 
maailmas. Elavad 

läbi samu asju, 
tunnevad sama

Mõtle ikka 
enne igat 
sammu! 

Vastutan ise!

Ära lase teistel oma 
elu üle dikteerida, 
võtan ja otsustan 
ise, kuidas kaitsta 

enda tervist ja 
annan oma teadmisi 

ka edasi

Koostöö, 
meeskonnatöö, 
analüüsivõime, 

teadlikkus, 
üksteisega 

arvestamine



Rapla seminari meeleolud



Rapla seminari meeleolud



Artikkel kohalikku ajalehte
Turvalise seksuaalkäitumiseni läbi väärtushinnangute kujundamise

• Kaire Soomets, koolitusel osaleja
Living for Tomorrow (LFT) oli jaanuaris-veebruaris taas Raplas – selleks, et suunata noori
ja täiskasvanuid läbi suhtumiste muutmise turvalise seksuaalkäitumise juurde, tõstes
suurimateks väärtusteks iseenda ning partneri tervise.
LFT on koolitus-seminar nii noortele kui täiskasvanutele, mis on suunatud HIV/AIDSi
ennetusliku käitumise kujunemiseks. Koolitusi on aastate jooksul üle kogu Eesti läbi viidud
juba sedavõrd palju, et Raplas toimunu kandis järjekorranumbrit 24.
Nelja päeva jooksul läbiti erinevaid teemasid puudutades enesehinnangut, individuaalseid
ja ühiskonnas kehtivad väärtusi, meeste ja naiste vahelisi suhteid. Koolitusel räägitakse
palju seksist ja seksuaalsusest, kuid samavõrd ka lugupidamisest, usaldusest ja
armastusest, sest ilma viimati nimetatute ei ole võimalik rääkida turvalisest
seksuaalkäitumisest. Koolituse läbiviijad tõid esile, et seminari läbi teinud noored,
muutuvad n-ö tugiisikuteks oma sõpruskonnas ja tuttavate hulgas, kellega julgetakse
rääkida avameelselt seksuaalsuselt ning mure korral nõugi küsida. Kõigil, kes LFT
koolituse läbinud, on võimalik oma teadmisi edasi anda korralades omakorda
samateemalisi ja ennetusliku suunaga koolitusi või infopäevi noortele.



Artikkel kohalikku ajalehte
Allpool nelja koolitusel osalenud noore ja täiskasvanu muljed.

• Victoria, täiskasvanu: LFT koolitus muutis mind avatumaks ja pani asju ka  teise 
pilguga nägema. Koolituse teemad olid mulle kõik väga tuttavad ja mingil määral 
puudutasid ka mind isiklikult, kuid see ei teinud asja vastumeelseks või raskeks. Neid 
emotsioone on raske sõnadesse panna. Kindlasti õppisin midagi uut ja sain tuttavaks 
uute toredate inimestega, kellega oma mõtteid ja arvamusi vahetada.

• Hedvig, noor: Oli väga meeldiv kogemus, kindlasti sai kõigest hästi palju teada ja 
küsimustest, mis olid tekkinud ka. Suguhaigustest ja kõigest muust sellega seonduvast.  
Inimesed olid toredad! 

• Triin, täiskasvanu: Koolitus pani mõtlema noorte valikuvõimalustele ning täiskasvanute 
rollile nende valikuvõimaluste kujundamisel- noortele pakutakse väga palju 
seksuaalkäitumist mõjutavat infot, mis on muutunud "müraks". Täiskasvanud seevastu 
arvavad, et noortel on õigete valikute langetamiseks piisavalt infot, mistõttu polegi 
noortega enam vaja rääkida- ja juba ongi tekkinud infosulg. Koolitus tõestas, et 
suhtlemine on igapäevastest tegevustest üks olulisemaid!
Isiklikus plaanis mõjus värskendavalt väärtustegevustega seotud päev, mis meenutas 
usalduse, aususe ja üksteisemõistmise tähtsust. 



Artikkel kohalikku ajalehte
Allpool nelja koolitusel osalenud noore ja täiskasvanu muljed.

• Keiu, noor: LFT oli minu jaoks enese avastusretk, kus ma sain tajuda seda, kust täpselt 
läheb see piir, milleni  ma inimesed enesele ligi lasen . Palju teadlikum olen ka selle 
kohapealt, mis puudutab suguhaigusi ja seksuaalsust . Arvasin, et tean juba piisavalt, 
kuid  mõistsin, et kõik polegi nii lihtne. Väga oluline oli ka see, et  eelarvamused 
homeseksuaalsusest muutusid . Arvan, et olen muutunud palju teadlikumaks ja 
sallivamaks. See koolitus oli ka  tore juba eelkõige selle seltskonna pärast , kes hoidsid 
ühte ja toetasid üksteist ja see oli armas. Soovitan, see on meeletult hea koolitus.

• Koolituse läbinud osalevad aktiivselt edaspidi maakonna tervisedenduslikes tegevustes 
ja viivad ise ellu vahvaid projekte. Noortelt noortele koolitus on juba otsa ka lahti 
teinud- Kehtna koolis viisid tütarlapsed juba omaealistele läbi mitu 
seksuaalkasvastuslikku tundi. Noored osalevad nii (M)elu Messil kui 6.klasside 
ohutuslaagris juunis. 2010.teisel poolaastal toimub maakonnas aga LFT  mitme grupi 
eestvedamisel maakonna terviseprojekt „Miks?Seks!“, mis seekord keskundub noorte ja 
alkoholi teemale.



RAPLA LFT XXIV lend 2010



4 päevane koolitus-seminar Rakveres 
07.02, 14.02, 21.02 ja 28.02.2009



4 päevane koolitus-seminar Rakveres 
07.02, 14.02, 21.02 ja 28.02.2009

• Kokku osales programmis täies mahus 17 
inimest (15 noort ja 3 täiskasvanut).

• Kokku oli esindatud 6 erinevat asutust, 3 
erinevast piirkonnast (Rakvere, Tapa, 
Kunda): Lääne-Virumaa 
Rakenduskõrgkool, Tallinna Pedagoogiline 
Seminar, Tapa Vene Gümnaasium, Kunda 
Ühisgümnaasium, Rakvere Lille Kool, Tapa 
Erikool.



Hinnangud

• XXV LFT Rakvere
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis 
oli 4,8 ja madalaim 
4,3 ning keskmine 
koolituse hinne oli 
4,65



Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?

Kui lähedale ma 
lasen teisi 

inimesi, kas ma 
usaldan teisi 

või mitte

Mina õppisin seda, 
et oma tervise ja 
ka oma partneri 

tervise eest tuleks 
hoolitseda. Meie 

oleme tähtsad

Kasuta 
kondoomi 

senikaua kui 
tahad 

rasestuda

Raseduse 
hoidmisest, 

abordist, 
suhetest, 

hoiakutest

Kõik inimesed on 
erinevad ja iga 
arvamust tuleks 

austada, ükskõik kas 
see on vale sinu 
jaoks või õige



Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige 
olulisem sõnum?

Seks on rangelt 
vabatahtlik ja peab 
rahuldust pakkuma 

kõikidele 
osapooltele Ma mõtlen –

järelikult olen 
olemas

Kondoom 
olgu olla nii 

naistel kui ka 
meestel

Väga raske on toime 
tulla kõigi erinevate 

survetega, mis kõikjalt 
peale tulevad. Meile ei 

meeldi need aga me 
käitume nende järgi. 

Peab püüdma seda mitte 
teha. Peab tõsiselt 

püüdma

Turvalisus ja enda 
eest hoolitsemine, 
teades, et ise oled 
terve on kindlam 
seda ka teistelt 

nõuda ja neid aidata, 
kindlsutunne on 

suurem



Rakvere seminari meeleolud



RAKVERE LFT XXV lend 2010



2 päevane koolitus-seminar Paides 
27.03 ja 03.04.2010



2 päevane koolitus-seminar Paides

• Kokku osales koolitusel 11 inimest

• Esindatud olid 7 asutust, 3 erinevast 
piirkonnast: Türi Majandusgümnaasium, 
Päinurme Internaatkool, Mainori Kõrgkool, 
Anna Noortetuba, Järvamaa 
Kutsehariduskeskus, Paide Kutsekeskkool, 
Türi Gümnaasium.



Hinnangud

• XXVI LFT Paide 
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis 
oli 4,8 ja madalaim 
4,2 ning keskmine 
koolituse hinne oli 
4,6



Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?

Sain enesekindlust 
sisemise mina 

väärtustamiseks. 
Sain analüüsi 

oskust, sain suuna 
kuhu liikuda

Ütlesin välja 
(enda 

seksuaalsuse 
kohta) asju, mida 
ma kunagi pole 

öelnud

Kui vaja julgen ka 
suuremas 

seltskonnas oma 
arvamust avaldada ja 

elukestev õpe on 
parim eluviis

Kondoomidest ikka 
kõike ei tea. Olen 

endas liiga kindel ja 
ei kuula targemaid

Enesekindlust 
öelda EI. Oskan 
mõista teisi. Ei 

tohiks anda 
hinnangut...



Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige 
olulisem sõnum?

Kui vähe me siiski 
teame, kui vähe me 
teatud teemadesse 

süveneme Otsus turvalisele 
seksile on kõige 
esimene ja kõige 

olulisem

Kui palju on 
erinevaid 

seksuaalseid 
tegevusi, mis 

on 100% 
ohutud

Ära anna teisele 
hinnangut, kui 
sa kõike ei tea. 

Harrasta 
turvaseksi kui 
üldse seksid

Mitte 
mingisugune 
info (isegi kui 

oled seda 
varem kuulnud) 

ei ole igav



Paide seminari meeleolud



Hormoonid möllavad!!! 
26.04.2010 16:27 

Olen mitu korda proovinud kirjutada ühest toredast koolitusest, kuid pole 
miski pärast olnud mahti. Nüüd kui emotsioonid on natuke aega 
laagerdunud on ehk aeg lõpuks ka sellest kirjutada. 

Minule isiklikult algas see nii, et ema rääkis, et mingi koolitus on tulemas 
Paides. Olin just tulnud Viimsist EYP Eesti sessioonilt ning olin seega 
suhteliselt väsinud kuid siiski energiat täis, et kusagilt jällegi osa võtta. 
Vastasin alguses, et nooh, kui vaja, eks ma siis tulen.

Nii avastasingi end ühel märtsikuu laupäeval istumas Paide Neljakuninga 
hotellis koos 10 toreda inimesega seksuaalkasvatusalasel koolitus-
seminaril. Kes nüüd suutis siiamaani lugeda, võib-olla mõtleb, et milleks 
meile üldse sellised koolitused.

Mina sain näiteks väga palju 2 päeva jooksul teada ning kinnistada oma 
varasemaid teadmisi. Loomulikult arendavad 
koolitustest/seminaridest/loengutest jne osavõtmine kuulamisoskust, 
meeskonnas töötamise oskust ning kõike muud olulist, et me oleksime 
need toredad inimesed, kes me olla tahame. 

Enamasti juhtub koolitustel ikka nii, et suudetakse end selleks korraks ehk 
kokku võtta ning toimida kui üks grupp… kuid hiljem läheb igaüks oma teed 
ning suuremat huvi võib-olla üksteise vastu ei ilmutata. See seltskond, kes 
aga oli tulnud koolitus-seminarile oli pea esimestest kohtumisminutitest 
ühtesulanud. Isegi päevajuhi Sirle petsime ära oma olekuga me-tunneme-
üksteist-juba-tükk-aega! :D
Kuigi koolitusest võttis osa vähe inimesi, siis said kõik sõna võtta. Ja ega 
keegi meie seltskonnast ei jätnud ka seda võimalust kasutamata! Mina jäin 
igal juhul rahule ning ootan juba suure põnevusega juba uut koolitust. 
Võib-olla toimub juba sinu kodukandis selline tore koolitus? Täpsemalt 
vaata siit: http://lft.ee/

http://lft.ee/


PAIDE LFT XXVI lend 2010



5 päevane koolitus-seminar Tallinnas 
24.04, 01.05, 08.05, 15.05 ja 15.05.2010



5 päevane koolitus-seminar Tallinnas

• Kokku osales koolitusel 23 inimest

• Esindatud olid 15 asutust, 7 erinevast 
piirkonnast: Kadrioru Saksa Gümnaasium, 
Audentese Erakool, Tallinna I Internaatkool, 
Nõva Põhikool, Haapsalu Vanalinna ANK, 
Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna 21.Kool, 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Lasnamäe 
Üldgümnaasium, Kesklinna Noortekeskus, 
Liivalaia Gümnaasium, Põhja Prefektuur, Tallinna 
Laagna Gümnaasium, Tallinna Kristiine 
Gümnaasium, Tallinna Laste Turvakeskus



Hinnangud

• XXVII LFT Tallinna 
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis oli 
4,95 ja madalaim 4,5 
ning keskmine 
koolituse hinne oli 4,7



Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?

Sildistamine on 
vale, maailmas 
on erinevaid 

inimesi

Kui ennast 
piisavalt kaitsta 
on seks ka HIV-

positiivsega 
võimalik

Et pere on minu 
jaoks kõige 

tähtsam. Ja et heal 
juhul olen 

suuteline usaldama 
ka teisi (mida ma 
tavaliselt ei tee)

Narkomaania 
ei ole minu 

jaoks

Et ma tahan 
ennem suureks 

saada ja siis 
lapsi!



Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige 
olulisem sõnum?

Noorte ootused 
on samad mis 
täiskasvanutel Turvaline saab 

olla seks vaid 
siis, kui ise selle 
eest hea seisad

Noored on 
tolerantsemad 

kui mina

HIV inimesed on 
samasugused 
nagu teised, 

lihtsalt natukene 
erinevad

JÄI MEELDE 
LAUSE: ”Näe 

sildi taga 
inimest” Pani 

mõtlema



Tallinn seminari meeleolud



Tallinna seminari meeleolud



TALLINN LFT XXVII lend 2010



2 päevane koolitus-seminar Rakveres 
08.05 ja 15.05.2010



2 päevane koolitus-seminar Rakveres

• Kokku osales koolitusel 8 inimest

• Esindatud olid 6 asutust, 2 erinevast 
piirkonnast: Rakvere Avatud Noortekeskus, 
Järva-Jaani Gümnaasium, Haljala 
Gümnaasium, Haljala Noortekeskus, 
Tallinna Pedagoogiline Seminar, MTÜ 
Vaimse Tervise Ühing 



Hinnangud

• XXVIII LFT Rakvere 
koolitus-seminari 
kõrgeim hinnang 
viiepalli süsteemis oli 
4,87 ja madalaim 4,8 
ning keskmine 
koolituse hinne oli 4,8



Mida sa enda jaoks/kohta selles päevas õppisid?

Harisin end 
statistika 

kohapealt, 
kuulsin 

huvitavaid 
arvamusi

Hakkasin 
rohkem oma 

varasemat elu 
analüüsima

Inimene võib 
teada palju asju, 
aga mõnikord ei 

kasuta oma 
teadmisi ning on 

ikka eelarvamuste 
kütkeis 

Ma olen 
usaldusväärne 

partner

Õppisin 
vabamalt 

rääkima, sai 
vestelda vabas 

õhkkonnas



Mis oli sinu jaoks tänase päeva kõige 
olulisem sõnum?

Seksist tuleb 
vabalt rääkida. 

Enda tervis kõige 
tähtsam Seks on väga 

vastutusrohke 
tegevus

Ära ole 
stereotüüpid

es kinni!

HIV ei ole mingi 
jube-jube-jube 

haigus ja 
nakatunud 

inimene ei ole 
samuti koletis

Kaitse ennast 
igal seksuaal-

vahekorral



Rakvere seminari meeleolud



RAKVERE LFT XXVIII lend 2010



Veel üritustest
1. 18.09.2009 Tallinna Kesklinna Tervisepäev Tammsaare pargis, 

kell 15.00-19.00
2. 20.11.2009 Slide 2009
3. 26.11.2009, kell 14.30 Terviseteaduste ja Spordi Instituut “Ülikool 

tuleb külla”
4. 30.11.2009, kell 12.15 

Tallinna Ülikooli Katariini Kolledž – sotsiaaltöö tudengid (vene 
keeles)

5. 03-05.12.2009 Teeviit (oma boks)
6. Aprill´2010 HIV/AIDS-i infopäev Taru Ülikooli Narva Kolledzis  
7. 16.aprill´2010 PopTsirkus Telliskivi Loomelińnakus
8. 21-25´aprill 2010 Tallinn, BaBEC (Baltic BEST Engineering 

Competition (kondoomid ja infomaterjalid)
9. 03.juuni´2010 seksuaalkasvatuslik programm Tallinna Laste 

Turvakeskuses



Veel üritustest
10. 07-10.juunil 2010 laager "Aita end ja kaitse teist" 

– 6-ndate klaside õpilastele, kokku 112 last. LFT 
peer-educatorid viivad 2h jooksul läbi 
seksuaalkasvatusalase programmi.

11. 2-16´juuli 2010 Tallinn. Tehnikatudengeid kogu 
Euroopast. "I made it, I ate it!“ - Tallinna 
Tehnikaülikool ning TTÜ Toiduainete instituut 

12. September-oktoober´2010 projekt „Miks?Seks!“ II 
– Seksuaaltervise üritused Raplamaal – LFT 
peer-educatorite osalusel



MTÜ Living for Tomorrow 
tänab kõiki koolitusel 

osalenuid ja soovib kõigile 
harivat eluteed!

Programmi toetas EV Haridus- ja 
Teadusministeerium


