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Projekt:  „Living for Tomorrow noored-noortele põhineval metoodikal 
seksuaalkasvatusalased koolitused“ 

Toetaja:  EV Haridus- ja Teadusministeerium 
Teostaja:  MTÜ Living for Tomorrow 
Projektijuht:  Sirle Blumberg 
Ajavahemik:  september´2010-mai´2011 
Lepingu nr:   10.1-8.1/648 
 
LÕPPARUANNE (ajavahemik september´2010 – mai´2011). 
 

Living for Tomorrow noored-noortele põhineval metoodikal seksuaalkasvatusalased koolitused. 

Noored-noortele koolituste tegevusplaani eesmärk: 

o viia läbi 4 interaktiivset seksuaalkasvatusalast noored-noortele meetodil põhinevat 

koolitusseminari Lääne-Virumaal Rakveres (2 koolitust), Rapla maakonnas Raplas ja Harju 

maakonnas Tallinnas. 

o Iga koolitatud grupp viib läbi oma kogukonnas vähemalt ühe ürituse ja osalevad erinevates 

ennetuslikel üritustel, kas oma maakonna piires või mujal. 

 

Koolituste eesmärk oli: 

 Anda teadmisi seksuaalsusest, turvaseksist ja HIV/AIDSist läbi sugupoolte spektri. 

 Läbi interaktiivsete tegevuste panna grupp omavahel suhtlema ja koostööd tegema 

(segagrupid, poisid/mehed ja tüdrukud/naised eraldi, rollimängud, grupitööd jne). 

 Läbi erinevate meetodite aidata paremini mõista seksuaalkasvatuslikke teemasid ja 

ennetustöös kasutama. 

 Suurendada sallivust endast erinevate inimeste suhtes. 

Koolituste viisime läbi eel- ja järelküsitlused ning iga koolituspäeva lõpus täitsid osalejad 

hinnangulehed (kokkuvõtted lisatdu aruandele). 

 

1. Esimese koolituse viisime läbi Lääne-Virumaal, Rakvere linnas, ajavahemikul 23.09, 

30.10, 06.11 ja 13.11.2010. 

XXIX Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Rakveres, osales kokku 13 

inimest. Osalejad olid kokku 9-st erinevast asutusest (Tallinna Laste Turvakeskus, Tapa Vene 
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Gümnaasium, Vastseliina Gümnaasium, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Haljala Gümnaasium, 

Politsei ja Piirivalve büroo Narva-Jõesuus, MTÜ Andi ja Palamuse valla vabatahtlik). 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,8, II päeva 4,6, III päeva 5 ja IV päeva 4,9. 

Keskmiseks hindeks kujunes 4,8.  

Rakvere koolitusseminari grupp oli väga ühtne ja kokkuhoidev ning kõrge motivatsiooniga 

jätkamaks ennetustööd oma piirkondades.  

 

2. Teise koolituse viisime läbi Harjumaal, Tallinnas, ajavahemikul 29.01, 05.02, 12.02, 

19.02.2011. 

XXX Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Tallinnas, osales kokku 18 

inimest. Osalejad olid kokku 14-st erinevast asutusest (Keila Avatud Noortekeskus, Kadrioru Saksa 

Gümnaasium, Nõmme Sotsiaalkeskus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, 

Tallinna Laste Turvakeskus, Hilariuse Kool, Loksa Noortekeskus, Pääsküla Noortekeskus, Tallinna I 

Internaatkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Ülikool, Keila Kool, Tallinna 37.Keskkool). 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,38, II päeva 4,6, III päeva 4,06 ja IV päeva 3,75. 

Keskmiseks hindeks kujunes 4,19.  

Tallinna koolitusseminari grupid võrreldes maakonna gruppidega on alati mõnevõrra 

keerulisemad. Tõenäoliselt on tegemist kiirema elutempo ja rohkemate ning raskemate 

probleemidega, mis paistavad silma.  

 

3. Kolmanda koolituse viisime läbi Lääne-Virumaal, Rakveres, ajavahemikul 26.02, 05.03, 

12.03 ja 19.03.2011 

XXXI Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Rakveres (lisatud 

programm), osales kokku 15 inimest. Osalejad olid kokku 11-st erinevast asutusest (Tallinna 

Ülikooli Rakvere Kolledz, Rakvere Gümnaasium, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kohtla-Järve Psüühiliste 

erivajadustega inimeste päevakeskus, Kohtla-Nõmme Lastekodu, Haljala Gümnaasium, Kohtla-

Järve Ühisgümnaasium, Vinni-Pajusti Gümnaasium, Rakvere Ametikool, Rakvere 

Reaalgümnaasium, Jõhvi Gümnaasium). 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,6, II päeva 4,6, III päeva 4,87 ja IV päeva 4,5. 

Keskmiseks hindeks kujunes 4,6.  
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Teise Rakvere koolitusseminari grupi kooslus oli väga erinev aga ühtehoidev. Rakvere gruppide 

eripäraks on ka asjaolu, et osalejateks on eesti- ja vene suhtluskeelega inimesed. Tegemist on 

piirkonnaga, kus puudub keeleline diskrimineerimine ja noored suhtlevad tihti vabalt mõlemas, nii 

eesti kui ka vene keeles.  

 

4. Neljanda koolituse viisime läbi Raplamaal, Raplas, ajavahemikul 09.04, 10.04, 16.04 ja 

17.04.2011 

XXXII Living for Tomorrow 4 päevasel seksuaalkasvatusalasel koolitusel Rakveres (lisatud 

programm), osales kokku 16 inimest. Osalejad olid kokku 6-st erinevast asutusest (Kehtna 

Põhikool, Märjamaa Gümnaasium, Rapla Maavalitsus, Associação de Jovens Ecos, Järvakandi 

Gümnaasium, Rapla Vesiroosi Gümnaasium). 

I päeva koolituse hinnang viiepalli süsteemis oli 4,78, II päeva 4,07, III päeva 4,38 ja IV päeva 4,54. 

Keskmiseks hindeks kujunes 4,4.  

Rapla on olnud meie koolituste ajaloos koht, kus oleme juba läbi viinud mitmeid koolitusi ja sinna 

on juurdunud tegusad noored-noortele koolitajad, kes on edukalt ka ise projekte koostanud ja 

neid maakonnas läbi viinud. See on ka suuresti tänu asjaolule, et piirkonna tervisedenduse 

spetsialist on huvitatud aktiivsetest noortest ning kaasab neid oma tegevusse. 

 

Kokku koolitati aruandeperioodi jooksul 62 noored-noortele koolitajat, 60-st einevast 

õppeasutusest.  

Projekti jooksul viidi läbi järgmisi ennetusüritusi: 

 25.november´2010 kell 18.00 ennetusüritus Solarises narkoteemalisele JUST-filmile 

„Reindeerspotting“ 

 Jaanuar´2011 – Tallinna Tööstushariduskeskusele infomaterjalide ja kondoomide jagamine, 

parendamaks perekonnaõpetuse tundide efektiivsemat läbiviimist. 

 31.01´2011 rahvusvaheline IPF (International Project Forum) koostöös BEST-Estoniaga. 

 05.aprill´2011 kell 10.00-12.00 Helensholmi Gümnaasiumi õpilased Rootsis külastamas LFT 

seksuaalkasvatusalast programmi. 

 30.aprill´2011.a kell 12:00 – 17:00, projekt „Elu on ilus – Ole terve ja tark noor!“ – Keila 

vallas, Klooga aleviku noored (antud projekti eesmärk on informeerida Keila valla noori 
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erinevatest vabaaja veetmise võimalustest nii kodukohas kui ka selle lähiümbruses ning 

anda noortele võimalikult palju ja põhjalikku infot kõikidest võimalikest täna levivatest 

meelemürkidest alates vesipiibust ja alkoholist kuni heroiini ja kokaiinini). 

 06-07.mai 2011, projekt „Noortekaöö“ - Haljala ja Kunda piirkonna noored (läbi 

noortekaöö Kunda Noortemajas tegevuste harida 14-18 aastaseid Haljala ja Kunda 

piirkonna noori mitteformaalselt seksuaalkasvatuslikel teemadel ning soojendada suhteid 

kahe piirkonna noorte ning ka noortekeskuste vahel. 

 Mai´2011, projekt „Õpime koos“ – Nõmme Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus (eesmärk on 

harida ja toetada Nõmme Sotsiaalkeskuse laste päevakeskuse teenusele suunatud lapsi ja 

lapsevanemaid, kelle peres kasvab aktiivsus- ja tähelepanuhäire või antud diangoosile 

vastavate tunnustega laps või lapsed ja täiendada spetsialiste läbi lapsevanemate koolituse 

„Aktiivsus- ja tähelepanuhäire“ ja laste koolituse „Aktiivne laps“. Sellele lisaks ennetada 

laste kuritegelikule teele sattumist). 

 Mai´2011 – Kehtna Põhikoolis seksuaalkasvatusliku õpitoa läbiviimine (läbiviijateks on olid 

LFt koolituse läbinud neli noort koos sotsiaaltöötajaga). 

 5.juunil´2011 kell 10.00-24.00, Järvakandi Tervisemess (LFT koolituse läbinud noored 

organiseerivad infoboksi ja viivad päeva jooksul läbi interaktiivseid tegevusi). 

 06-09.juuni´2011, projekt „Kaitse end ja aita teisi!“ - Rapla maakonna 6.klasside õpilased 

(Tõsta mitmetes valdkondades laste ohutusalaseid teadmisi ja oskusi). 

 

Koolitustel tehtud pildid on üleval www.lft.ee koduleheküljel, kus ilmub ka järjepidevalt infot, kus 

me koolitusi läbi viime, millest saavad soovijad osa võtta. LFT tegi ka facebook konto, et koolitustel 

osalenud saaksid olla kursis meie tegevustega http://www.facebook.com/living.for.tomorrow. 

Eraldi Facebook grupi lõi ka Raplamaa grupp, et hoida paremat ja jätkusuutlikumat sidet. 

 

Koostas: 

Sirle Blumberg 

MTÜ Living for Tomorrow projektijuht      2011-06-15 

http://www.lft.ee/
http://www.facebook.com/living.for.tomorrow

