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SEIKLEJATE VENNASKOND

Tegevusaruanne 2021

Periood 01.01.2021 – 31.12.2021



Ülevaade:

Aasta 2021 oli organisatsiooni jaoks tore aasta täis erinevaid väljakutseid nii kohalikul kui

rahvusvahelisel tasandil. Taaskord toimusid noortevahetused „Tagasi juurte juurde!“,

rahvuskaaslaste programmi raames. Projekti raames saabus Eestisse 40 väliseesti noort üle

maailma, kellega ühines 20 kohalikku. Tegevused viisid osalejad Kihnust Setomaani.

Alustasime suure strateegilise partnerlusega: “Take Action - Together Against

Discrimination!”, kuhu peale Eesti on kaasatud veel kaheksa partnerit rahvusvahelisel

tasandil. Antud projekti raames toimus esimene partnerite kohtumine detsembris Eestis.

Korraldasime augustis rahvusvahelise koolituse Erasmus + “Quality, Support & Preparation -

youth worker becomes group leader!” mille eesmärgiks oli tõsta noortevahetuste

grupijuhtide pädevusi. Septembri lõpus võtsime vastu 36 vähemate võimalustega noort, kes

osalesid “GAIN” noortevahetuses, et õppida tundma oma tugevusi ja astuda üheskoos

mugavustsoonist välja. Juba aasta esimeses pooles alustasime inimõiguste projektiga “Võta

sõna ja tegutse - inimõiguste jaoks!” mille raames tähistasime teemapäevi, viisime läbi

koolituse noorsootöötajatele ja seminari noortele. Äratasime ellu ka NOH liikumise. Lõime

kaasa ka mitmes strateegilises partnerluses. Projekti „Youth Against Power Abuse“ läbi

tugevdasime organisatsioonide vahelist koostööd vähemustele suunatud vaenu ja

diskrimineerimise suhtes. „Natural Classroom“ eesmärgiks oli jagada partnerite häid näiteid

oma praktikast õuesõppe meetodite kohta - oktoobris toimus ühe tegevusena ka partnerite

kohtumine ja õppevisiit Eestisse. Jätkus projekt “Growth Access Inclusion Network”, mille

eesmärgiks oli noori ette valmistada rahvusvahelisteks projektideks ning lühiajalisteks

vabatahtliku projektideks. Lõppes projekt “Multinations”, mille käigus loodi erinevaid

toetavaid vahendeid kultuuride vaheliseks õppeks ja algas projekt “Making Movies Matter”,

mille eesmärgiks on parandada video loomise oskusi noorsootöötajate seas ning kasutada

filmide ning videote loomist osana noorsootöös.

Aastal 2021 pakkusime Eesti noortele ja noortega töötavatele inimestele mitmeid erinevad

võimalusi osaleda välisprojektides. Kokku osales aastal 2021 Seiklejate Vennaskonna poolt

koordineeritud või Seiklejate Vennaskonna partnerlusega projektides 409 noort ja noortega

töötavat inimest. Neist 248 osales projektides välismaal (kokku 64 projekti). Välismaale

saatsime 10 vabatahtlikku. Seiklejate Vennaskonna Facebooki lehe meeldimiste arv on 6642

ja jälgijaid 6829, Instagrami jälgijate arv on 525, Youtube kanali tellijaid on 18, TikTokis on 13

jälgijat ja like 104, Seiklejate Erasmus+ võrgustiku grupi liikmete arv 373, NOH liikumise lehel

on 210 like ja 213 jälgijat.



Projektid Eestis

Noortevahetused „Tagasi juurte juurde!“

Kaks noortevahetust tõid kokku 60 Eesti juurtega noort, kellest 40 elas välismaal ja 20 Eestis.

Toimus kaks 12-päevast noortevahetust: juunis ja septembris. Juuni noortevahetuse

programm viis osalejad Pärnusse, Kihnule, Saaremaale ja Tallinna. Septembri tegevused

leidsid aset Setomaal, Tartus, Ida-Virumaal ja Tallinnas. Läbi noortevahetuse tutvustasime

osalejatele eesti kultuuri ja keelt. Tutvustasime Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, olulisi

ajaloolisi ja kultuurilisi paiku Eestis, nii linnasid Tallinnat, Tartut, Pärnut, Kuressaaret,

Sillamäed kui väiksemaid kogukondi Kihnus, Kauksis ja Setomaal. Lisaks külastasime palju

pisemaid muuseume või elamuskeskusi. Näiteks Kihnu muuseum, Obinitsa muuseum,

Vana-Vastseliina Kindlus ja Kaevandusmuuseum. Kuna osalejate juured ei ole vaid

tõmbekeskuste lähedalt ning Eesti kultuur on rikkalik, läbis programm ka Eesti saari Kihnut ja

Saaremaad. Lisaks tutvusime kohaliku kultuuriga Setomaal ning Ida-Virumaal, et pakkuda

võimalikult suurt varieeruvust. Tallinnas oli fookuses UNESCO maailmapärandi nimistusse

kuuluva vanalinna külastus ning okupatsioonide ja vabaduse muuseumi VABAMU külastus.

Samuti õppisid osalejad üheskoos valmistama Eesti rahvustoite ning käia suitsusaunas.

Tartus käisime nii AHHAA teaduskeskuses kui ka Eesti Rahva Muuseumis. Läbivalt kogu

projekti jooksul said noored jagada üksteisega lugusid oma Eesti juurtest. Lisaks toimus nii

Saaremaal kui Kauksis maailmakohvik, kus noored arutlesid üheskoos erinevate eestluse,

kultuuri ning keelega seotud oluliste teemade üle. Tutvustasime ka Eesti riigisüsteemi,

õppimis - ja töötamisvõimalusi ning edu näiteid, tänu millele said noored teadlikumaks

Eesti riigi toimimisest ning võimalustest õppida, töötada ning oma äri alustada. Giidituur

Riigikogus aitas väliseestlastel mõista Eesti riigi juhtimise põhimõtteid. E-Estonia Showroom’i

külastusel tutvustati osalejatele Eesti edukust E-riigina ning erinevaid digilahendusi, mida



Eestis saab kasutada. Õppimisvõimalustega tutvuti Tallinnas TalTechis ja Eesti

Kunstiakadeemias ning Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Noortevahetust korraldas

Seiklejate Vennaskond, koordineeris Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastas Haridus- ja

Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu. Samuti õpetasime väliseestlastele

mitteformaalses keskkonnas eesti keelt ning lõime toetusvõrgustiku, et toetada väliseesti

noorte naasmist kodumaale.

Projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium läbi Rahvuskaaslaste programmi. Loe

programmist lähemalt SIIN.

Noorsootöötajate koolitus “Quality, Support & Preparation - youth worker

becomes group leader!”

Noorsootöötajate koolitus toimus vahemikus 19. - 29. august 2021 Otepääl. Kaasatud olid

partnerid Portugalist, Hispaaniast, Rumeeniast, Bulgaariast, Küproselt, Põhja-Makedooniast,

Türgist, Poolast ja Itaaliast. Koolitusel osales kokku 27 osalejat. Meie peamine eesmärk oli

korraldada koolitus noortevahetuse kvaliteedi tõstmiseks koolitades

partnerorganisatsioonide noorsootöötajaid noortevahetuste grupijuhtideks.

https://www.facebook.com/Rahvuskaaslased-521909148284646


Projekti peamised eesmärgid:

- Luua partnerite seas ühtne arusaam kvaliteetsest noortevahetusest ja grupijuhi rollist

- Tõsta partnerite pädevusi, et nad oleksid võimelised koolitama oma noorsootöötajaid

noortevahetuste grupijuhtideks, kes toetavad oma rühma noortevahetuse ettevalmistamisel,

läbiviimisel, järeltegevustes ja analüüsis.

- Jagada häid praktikaid, kuidas tulla toime konfliktide ja ohuolukordadega noortevahetuse

käigus.

- Toetada grupijuhte õppeprotsessi juhtimisel.

- Luua ühtne arusaam vähemate võimalustega noortest ning anda partneritele ja nende

noorsootöötajatele vajalikud pädevused, et tagada vähemate võimalustega noorte

kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse.

- Koostada tegevuskava, kuidas toetada noorte aktiivset osalemist noortevahetustes,

keskendudes NEET noorte kaasamisele.

- Jagada häid praktikaid digitaalsete lahenduste osas, mida kasutada noortevahetuse eri

faasides, et noori paremini rahvusvahelistes projektides toetada.

- Koostada abimaterjale, mis toetavad kvaliteetse noortevahetuse läbiviimist

Projekti toetas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Noortevahetus “GAIN” Põlvamaal



Seiklejate Vennaskond korraldas 28.09 - 03.10.2021 noortevahetuse “Gain”, mis toimus

Taevaskojas, Põlvamaal. Projekti oli kaasatud 36 noort Eestist, Gruusiast, Poolast,

Hispaaniast, Portugalist ja Bulgaariast. Mitmed projektis osalevad noored olid vähemate

võimalustega. Noortevahetuse eesmärgiks oli tuua noored välja oma mugavustsoonist, et

nad õpiksid tundma nii enda tugevusi kui nõrkusi ja paneks ennast proovile läbi uute

tegevuste. Toimusid erinevad töötoad ja tegevused, külastati Taevaskoda, sõideti kanuudega

Ahja jõel, osaleti tõukeratta matkal, prooviti akrojoogat ja meditatsioonikõnnakut.

Osalejatele loodi võimalusi nii ise tegevusi läbi viia kui osaleda erinevates töötubades.

Kultuuriline programm viis osalejad ka heade mõtete linna Tartusse. Noortevahetus “Gain”

toimus samanimelise strateegilise partnerluse raames, mida rahastas EL programm

Erasmus+.

Inimõiguste projekt “Võta sõna ja tegutse - inimõiguste heaks!”

Projekti käigus toimuvad erinevad tegevused 01.04.2021 - 30.09.2022. Projektiga soovime
tõsta teadlikkust inimõigustest ja võidelda vihakõne vastu. Konkreetselt soovime:

● Tõsta noorte seas teadlikkust inimõigustest, vihakõnest ja diskrimineerimisest
kutsudes neid kaasa rääkima läbi arutelude, filmiõhtute ja aktiivõppe teemapäevadel
(nt rahupäev,  seksistliku vihakõne vastane päev, ohutuma Interneti päev jt).

● Koolitada noortega töötavaid inimesi inimõiguste ja “Ei vihakõne” osas tutvustada
neile erinevaid tööriistu selle jaoks (nt kogumik “Järjehoidjad”, “Inimõiguste
kompass” jne)

● Õppida Islandi ja Norra heast kogemustest ja praktikatest ning rakendada neid Eesti
tasandil



● Elavdada ja aktiveerida “Ei vaenukõnele!” liikumise kampaaniat Eestis nii Interneti kui
päris maailmas

Projekti tegevustesse kaasame otseselt 48 noortega töötavat inimest (toimub 2 seminari ja
üks järelseminar), kes õpivad kasutama mitteformaalseid meetodeid käistlemaks noortega
inimõiguste ja “Ei vihakõnele” teemasid. Nemad omakorda teevad töötubasid oma noortega
kaasates ligi tuhat noort. Kümme noortega töötavat inimest saavad võimaluse osaleda
õppevisiitidel Norra ja Islandile, et õppida nende kogemusest, luua kontakte ja tuua see
kogemus tagasi Eestisse. Me korraldame ka 18 teema päeva, et jõustada teatud
vähemusgruppe või tõmmata tähelepanu diskrimineermisega seotud probleemidele
ühiskonnas. Nendes tegevustes osaleb vähemalt 360 noort. Lisaks korraldame noortele kaks
inimõiguste suvekooli (kokku 40 osalejat) ja loome vabatahtlike aktivistide grupi, kes hakkab
haldama “Ei vaenukõnele!” Eesti sotsiaalmeedia lehte. Projekt viiakse ellu koostöös Step by
Step organisatsiooniga Islandilt ja Terram Pacis organisatsiooniga Norrast.

NOH liikumise lehte vaata SIIN. Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.

KA2 Eesti „Take Action - Together against Discrimination!”

Strateegiline partnerlus „Take Action - Together against Discrimination!” (“Tegutseme

üheskoos diskrimineerimise vastu!”) eesmärgiks on võidelda diskrimineerimise vastu ja

kaasata vähemusgruppe. Projekt keskendub heade praktikate jagamisele partnerite vahel ja

kestab 01.08.2020 – 31.12.2022 ning hõlmab nii kohalikke tegevusi kui rahvusvahelisi

koolitusi ja kohtumisi. Toimub kolm rahvusvaheliste partnerite kohtumist, kus osaleb kokku

30 organisatsiooni töötajat ja juhatuse liiget. Ühel lühiajalisel koolitusel osaleb kokku 19

noorsootöötajat ja 9 noorsootöötajat läbib seejärel 16 päevalise töövarjuprojekti

http://www.facebook.com/NoHateEstonia


partnerriigis. Osalevad riigid Eesti, Leedu, Rumeenia, Horvaatia, Türgi, Itaalia, Hispaania,

Portugal ja Island.

Projekti eesmärk on tõsta partnerorganisatsioonide suutlikkust tegeleda mitmekesisuse

teemadega. Selle saavutamiseks oleme seadnud järgmised eesmärgid:

● Koolitada noorsootöötajaid õppima tundma iseennast, et seeläbi ennetada stereotüüpide

ja eelarvamuste automaatset rakendamist ja võidelda diskrimineerimise vastu.

● Suurendage partnerorganisatsioonide suutlikkust tegeleda noorte radikaliseerumisega ja

ennetada vaenukõnet nii Internetis kui ka väljaspool seda.

● Koolitada igas partnerriigis viit kohalikku valitsusvälist organisatsiooni järgmistel teemadel:

inimõigused, sootemaatika, Internetiohutus, vaenukõne ja diskrimineerimine.

● Viia läbi 135 mitmekesisuse teemalist töötuba, mis kaasavad otseselt rohkem kui 3000

noort osalevatest riikidest.

● Luua 9 uut diskrimineerimisvastase töötoa plaani, testida neid ja lisada formaati, mis

võimaldab teistel organisatsioonidel neid oma töös kasutada

Projekti koduleht asub SIIN.

Projekti toetas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.

Seiklejate partnerlusega strateegilise koostöö projektid

MultiNATIONS

http://www.seiklejad.org/take-action.html


MultiNATIONS eesmärgiks oli parandada noorsootöötajate, koolitajate ja haridustöötajate

võimekust mitte-formaalses õppes. Projekti raames luuakse innovatiivseid ja loomingulisi

materjale, et toetada nende kasutajaid kultuurilises mitmekesisuses ning ennetada

rahvustevastast diskrimineerimist. Projekti raames loodi “Kultuurierinevuste kaart -

liigutavad lood”, kus iga partnerriigis elav inimene jagas oma positiivset kogemuslugu enda

sõbraks oleva samas riigis elava immigrandiga. Videod on vaadeldavad siin. Teine väljund

hõlmas endas isiksuse testi välja töötamist, mis hindab täitja võimekust erinevates

kultuurilistes situatsioonides hakkamasaamise võimekust.

Kesksuvel ning varasügisel toimusid üritused Lõuna-Eestis, et projektis loodud materjale

Eestis elavate noortega testida ning katsetada. Projekt sai lõpu Eestis korraldatud partner

kohtumisega septembris Pärnus.

Projekti koduleht, koos eneseanalüüsi testiga. Projekt kestis 01.10.2019 kuni 30.09.2021

Youth Steps Against Power Abuse

Partnerluse eesmärgiks oli tugevdada organisatsioonide vahelist koostööd vähemustele

suunatud vaenu ja diskrimineerimise suhtes. Peamine fookus oli noorte vastu suunatud

võimu kuritarvitamine. Kuigi esialgselt planeeritud õppevisiidid ning tegevused olid

pandeemia tõttu häiritud, aktiveerus projekt 2021.aastal taas. Esmalt toimus Hispaanias

koolitus, mille teemaks oli emotsioonide juhtimine võimu kuritarvitamisega võitlemiseks.

Viis Eesti noort said võimaluse rahvusvahelises kollektiivis teema üle arutada ning katsetada

erinevaid meetodeid, mida ka Eestis läbi viia. Edasi jätkus partnerlus õppevisiitidega

Rumeenias ja Poolas. Projekti viimane kohtumine toimus veebikohtumisena ning põhirõhk

oli partnerluse tulemuste hindamisel ning uute koostöö võimaluste arutamisel.

https://multinations.eu/


Projekt kestis 01.08.2019 kuni 31.12.2021 (pandeemia tõttu pikendatud). Kokkuvõte

õppevisiitidest ning koolitusest.

Growth Access Inclusion Network ehk GAIN võrgustik

Gain partnerlus sündis sellele eelnenud edukast strateegilisest partnerlusest “Youth Access

to Grow”. Samade partneritega kandideeriti Hispaaniast, Portugalist, Bulgaariast, Gruusiast

ja Eestist (lisandus Poola) uude partnerlusse “GAIN”, mille eesmärgiks oli noori ette

valmistada rahvusvahelisteks projektideks ning lühiajalisteks vabatahtliku projektideks.

Valdav projekti tegevustik pidi aset leidma aastal 2020. Kuigi pandeemia tõttu ei olnud

võimalik kontakt kohtumisi korraldada, valmistasid kõik riigid oma noortegruppi virtuaalsel

teel Eestis toimuvaks noortevahetuseks ette. Siiski pidi noortevahetuse enda toimumine

lükkuma edasi aastasse 2021. Uus aasta tõi ka uued lootused, lisaks aasta alguses toimunud

online kohtumistele toimusid partner kohtumine septembris Portugalis, noortevahetus

septembris/ oktoobris Eestis (millest saab täpsemalt lugeda ülal või artiklis) ja viimane

partnerite kohtumine novembris Bulgaarias. Siiski ei tõmmatud projektile täielikult joont

alla, sest jaanuaris 2022 toimub Hispaanias samal teemal koolitus, kus iga partner saab ka

oma esindaja saata. Loodame, et aktiivne koostöö võrgustiku liikmete vahel on püsiv veel

aastateks.

http://www.seiklejad.org/youth-steps-against-power-abuse.html
http://www.seiklejad.org/projektiblogi/noortevahetus-gain-eestis


Gain võrgustiku koduleht. Projekt kestis 01.01.2020 kuni 01.12.2021.

Natural Classroom

Natural Classroom projekti eesmärgiks on jagada partnerite häid näiteid oma praktikast

õuesõppe meetodite kohta. Seetõttu toimub projekti raames kuus partner kohtumist. Pärast

igat kohtumist viiakse samu tegevusi läbi oma koduriikides. 2019 oktoobris toimus esimene

kohtumine Hispaanias, kus pandi järgnevate kuude plaan paika. Juba novembris võõrustas

esimest kohtumist Itaalia ja 2020. aasta jaanuaris Kreeka.

Pärast pikka pausi jätkati tegevustega 2021.aasta septembris Lätis. Oktoobris toimus partner

kohtumine viimaks Eestis ning oli võimalus aastate eest planeeritud tegevusi viimaks läbi

viia. Fookuses olid välitegevused nagu refotografeerimine, discgolf, loomade varjupaiga

külastus ning matk soos. Visiit pälvis ka kohaliku meediaväljaande (lk 16) tähelepanu.

Novembris toimus kohtumine Iirimaal. Jaanuaris 2022 toimub projekti viimane kohtumine

Hispaanias, misjärel viimistletakse projektiga seotud materjalid ning tehakse laiemale

kasutajaskonnale avalikuks.

Projekti partnerkohtumiste kokkuvõte koos viidetega tegevustele ning materjalidele

(rippmenüüst). Projekt kestab 01.10.2019 kuni 28.02.2022.

https://www.gainetwork.org/
https://www.sakuvald.ee/documents/379795/29918928/SakuS%C3%B5numid-11-21_veebi.pdf/15229bed-6fda-4545-83bd-ddaa2e2862e8
http://www.seiklejad.org/natural-classroom.html


Making Movies Matter - Competence Based Approach to Applying

Filmmaking in Youth Work

2021. aastal füüsiliste tegevustega alanud projekt “Making Movies Matter” peamiseks

eesmärgiks on arendada video tegemise oskusi noorsootöötajate seas ning videote loomise

meetodit osana noorsootöö praktikas. Selleks valmivad käsiraamatud, mis hõlmavad nii

noorsootöö kui filmide/ videote tegijatele tähtsaid aspekte. Partnerid Põhja-Makedooniast,

Prantsusmaalt, Belgiast ja Eestist töötavad oma riigi noorsootöö ja filmimaastiku

spetsialistidega välja sobilikke materjale, mida saavad nii noorsootöötajad kui filmitegijad

töös noortega kasutada. Kuna mõlemad valdkonnad on väga eriilmelised, siis on loodavad

dokumendid heaks ühenduslüliks. Lisaks katsetatakse välja töötatud aspekte ka märtsis 2022

toimuval koolitusel Põhja-Makedoonias.

Kuigi aasta algas veebikohtumistega ning tegevuste planeerimisega onlines, siis septembris

said kõik partnerid füüsiliselt Prantsusmaal kokku. Saadi ükteisega rohkem tuttavaks ning

pandi paika täpne rollijaotus, millega kõik partnerid järgnevatel kuudel tegelema hakkavad.

Novembris toimus järjekordne füüsiline kokkusaamine Põhja-Makedoonias. Kohtumisel

tutvuti võõrustaja panusega kohalikku noorsootöö valdkonda ning lõpetati ühiselt töö

esimese intellektuaalse väljundi kallal.

Projektikohtumiste kokkuvõte. Projekt kestab 01.09.2020 kuni 30.11.2022.

http://www.seiklejad.org/making-movies-matter.html


Saatvad projektid: noortevahetused ja koolitused

Nr PROJEKT Osalejate arv

1 Noortevahetus "My skills, my job, my future" Poolas 11

2
Koolitus "United Youth Workers to Environmental
Education" Hispaanias 3

3 Koolitus "ESC 4YOUth" Küprosel 3

4 Koolitus "Fourth Sector" Itaalias 3

5 Noortevahetus "Open Your Doors" Hispaanias 7

6
Kolmeosaline koolitus "Stories for Life: Storytelling for
Personal Growth" Inglismaal 1/3 1

7 Koolitus "Speak Factor" Hispaanias 2

8 Koolitus "Digital Literacy For E-Inclusion" Poolas 2

9 Õppevisiit "Youth Steps Against Power Abuse" Poolas 4

10 Koolitus "Green Skills" Bulgaarias 2

11 Partnerlusseminar "InnoBoost" Taanis 2

12 Noortevahetus "Be an EuroEntrepreneur" Rumeenias 6

13 Koolitus "Act on the Spot" Põhja-Makedoonias 2

14 Koolitus "Dare the Commons" Prantsusmaal 4

15 Koolitus "Walls Around Rainows" Ungaris 2

16 Koolitus "Erasmus+ For All" Norras 5

17 Noortevahetus "Be The Change" Portugalis 5

18
Koolitus "Enhancing the Delivery of Guidance and
Employability" Türgis 4

19 Koolitus "Art as an inclusion bridge" Hispaanias 2

20 Koolitus "Fund your IDE+A" Rumeenias 3

21 Koolitus "Culturally (y)ours..." Portugalis 2

22 Noortevahetus "DocumAction!" Kreekas 6

23 Noortevahetus "Gain" Eestis 6

24 Koolitus "Suistanable Rural Cycletourism" Hispaanias 2

25
Noortevahetus "Craft Trades and Glocal Approach"
Itaalias 6

26 Koolitus "Out for ChangE+" Rumeenias

27 Noortevahetus "Save Ecology" Norras 10

28 Noortevahetus "I th!nk" Rumeenias 5

29 Noortevahetus "Practical Art to the Rescue" 6

http://www.seiklejad.org/noorele/november-05th-2021
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-united-youth-workers-to-environmental-education-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-united-youth-workers-to-environmental-education-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-esc-4youth-kuprosel
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-fourth-sector-itaalias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-open-your-doors-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/kolmeosaline-koolitus-stories-for-life-storytelling-for-personal-growth-inglismaal-13
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/kolmeosaline-koolitus-stories-for-life-storytelling-for-personal-growth-inglismaal-13
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-speak-factor-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-digital-literacy-for-e-inclusion-poolas
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/oppevisiit-youth-steps-against-power-abuse-poolas
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-green-skills-bulgaarias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/partnerlusseminar-innoboost-taanis
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-be-an-euroentrepreneur-rumeenias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-act-on-the-spot-pohja-makedoonias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-dare-the-commons-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-walls-around-rainows-ungaris
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-erasmus-for-all-norras
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-be-the-change-portugalis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-enhancing-the-delivery-of-guidance-and-employability-turgis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-enhancing-the-delivery-of-guidance-and-employability-turgis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-art-as-an-inclusion-bridge-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-fund-your-idea-rumeenias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-culturally-yours-portugalis
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-documaction-kreekas
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-gain-eestis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-suistanable-rural-cycletourism-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-craft-trades-and-glocal-approach-itaalias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-craft-trades-and-glocal-approach-itaalias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-out-for-change-rumeenias
http://www.seiklejad.org/noorele/august-05th-2021
http://seiklejatevennaskond.blogspot.com/2020/02/noortevahetus-i-thnk-rumeenias.html
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-practical-art-to-the-rescue-pohja-makedoonias


Põhja-Makedoonias

30 Let's talk about sex 5

31
Õppevisiit ,,Youth Steps Against Power Abuse’’
Rumeenias 2

32 Seminar ,,Digital Revolution (DIGI)’’ Rumeenias 4

33
Koolitus “Conjunctions-Fighting Discrimination and
Social Exclusion in Youth Work” Prantsusmaal 4

34 Noortevahetus "#JoinUs" Sloveenias 6

35 Noortevahetus "No Planet B" Sloveenias 6

36 Noortevahetus "Rural Youth in Action" Portugalis 5

37
Noortevahetus "BEYOND INCLUSION:FILM-MAKING &
DIGITAL STORY-TELLING" Serbias 5

38
Noortevahetus "THROUGH THE LENS OF REALITY"
Rumeenias 5

39 Noortevahetus "The clip" Tšehhis 5

40 Noortevahetus "Wave the Future" Itaalias 5

41 Noortevahetus "STUTTER LIVE" Kreekas 5

42 Noortevahetus "Change Your Mind, Not Climate" Türgis 5

43
Koolitus "Storytelling as an intervention to diminish
polarization" Hollandis 5

44
Koolitus "Building the Young Digital Leaders of the
Future!" Bulgaarias 3

45
Koolitus "New digital skills for work with young people"
Bulgaarias 2

46

Koolitus “SupportHER- supporting
femaleentrepreneurship with a focus ondigital
entrepreneurship in the crisisand post-crisis context”
Prantsusmaal 2

47 Noortevahetus "Green Yourself" Itaalias 6

48
Noortevahetus “Fight Racism by Cooking Together”
Saksamaal 5

49 Noortevahetus "Youth Initiatives for Bright Future" Türgis 10

50 Noortevahetus "Let's tell" Itaalias 6

51 Noortevahetus "Eco-life" Türgis 10

52 Noortevahetus "Tolerance-feel it" Türgis 10

53 Noortevahetus "EcoLocalYouth" Hispaanias 6

54 Koolitus “Youth Steps Against Power Abuse” Hispaanias 5

http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-practical-art-to-the-rescue-pohja-makedoonias
https://seiklejatevennaskond.blogspot.com/2020/01/noortevahetus-lets-talk-about-sex.html
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/oppevisiit-youth-steps-against-power-abuse-rumeenias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/oppevisiit-youth-steps-against-power-abuse-rumeenias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/seminar-digital-revolution-digi-rumeenias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-conjunctions-fighting-discrimination-and-social-exclusion-in-youth-work-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-conjunctions-fighting-discrimination-and-social-exclusion-in-youth-work-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-joinus-sloveenias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-no-planet-b-sloveenias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-rural-youth-in-action-portugalis
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-beyond-inclusionfilm-making-digital-story-telling-serbias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-beyond-inclusionfilm-making-digital-story-telling-serbias
http://www.seiklejad.org/noorele/july-03rd-2021
http://www.seiklejad.org/noorele/july-03rd-2021
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-the-clip-tsehhis
http://seiklejatevennaskond.blogspot.com/2020/06/noortevahetus-wave-future-itaalias.html
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-stutter-live-kreekas
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-change-your-mind-not-climate-turgis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-storytelling-as-an-intervention-to-diminish-polarization-hollandis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-storytelling-as-an-intervention-to-diminish-polarization-hollandis
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-building-the-young-digital-leaders-of-the-future-bulgaarias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-building-the-young-digital-leaders-of-the-future-bulgaarias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-new-digital-skills-for-work-with-young-people-bulgaarias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-new-digital-skills-for-work-with-young-people-bulgaarias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-supporther-supporting-femaleentrepreneurship-with-a-focus-ondigital-entrepreneurship-in-the-crisisand-post-crisis-context-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-supporther-supporting-femaleentrepreneurship-with-a-focus-ondigital-entrepreneurship-in-the-crisisand-post-crisis-context-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-supporther-supporting-femaleentrepreneurship-with-a-focus-ondigital-entrepreneurship-in-the-crisisand-post-crisis-context-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-supporther-supporting-femaleentrepreneurship-with-a-focus-ondigital-entrepreneurship-in-the-crisisand-post-crisis-context-prantsusmaal
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-green-yourself-itaalias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-fight-racism-by-cooking-together-saksamaal
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-fight-racism-by-cooking-together-saksamaal
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-youth-initiatives-for-bright-future-turgis
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-lets-tell-itaalias
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-eco-life-turgis
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-tolerance-feel-it-turgis
http://www.seiklejad.org/noorele/noortevahetus-ecolocalyouth-hispaanias
http://www.seiklejad.org/noorsootoumloumltajale/koolitus-youth-steps-against-power-abuse-hispaanias
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Seiklejate Vennaskond 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 73 696 164 389

Nõuded ja ettemaksed 1 000 1 181

Kokku käibevarad 74 696 165 570

Kokku varad 74 696 165 570

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 165 570 96 445

Aruandeaasta tulem -90 874 69 125

Kokku netovara 74 696 165 570

Kokku kohustised ja netovara 74 696 165 570
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Seiklejate Vennaskond 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Annetused ja toetused 56 881 165 822

Tulu ettevõtlusest 0 551

Muud tulud 968 0

Kokku tulud 57 849 166 373

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -81 459 -23 563

Mitmesugused tegevuskulud -9 333 -2 091

Tööjõukulud -57 641 -71 608

Muud kulud -304 0

Kokku kulud -148 737 -97 262

Põhitegevuse tulem -90 888 69 111

Muud finantstulud ja -kulud 14 14

Aruandeaasta tulem -90 874 69 125
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Seiklejate Vennaskond 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Laekunud annetused ja toetused 57 751 11 752

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 551 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -106 549 -25 654

Väljamaksed töötajatele -46 879 -71 608

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
13 888 154 071

Muud rahavood põhitegevusest -9 468 -631

Kokku rahavood põhitegevusest -90 706 67 930

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 13 14

Kokku rahavood investeerimistegevusest 13 14

Kokku rahavood -90 693 67 944

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 164 389 96 445

Raha ja raha ekvivalentide muutus -90 693 67 944

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 73 696 164 389
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Seiklejate Vennaskond 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 96 445 96 445

Korrigeeritud saldo

31.12.2019
96 445 96 445

Aruandeaasta tulem 69 125 69 125

31.12.2020 165 570 165 570

Korrigeeritud saldo

31.12.2020
165 570 165 570

Aruandeaasta tulem -90 874 -90 874

31.12.2021 74 696 74 696
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Seiklejate Vennaskond 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Seiklejate Vennaskond MTÜ aastaaruanne 01.01.2021 - 31.12.2021.

Aruanne on esitatud eurodes (€) täpsusega 1 euro.

Aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale ja Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

Aruanne kajastab mittetulundusühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021

Palgakulu 42 402

Sotsiaalmaksud 15 239

Kokku tööjõukulud 57 641

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2


