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Mida tähendab välispartnerluste sõlmimine? 

Seiklejate Vennaskond pakub paljudele Eesti noortele võimalust osaleda projektides 

välismaal – näiteks võtta osa 1-2 nädala pikkustest noortevahetustest Euroopas. Samas saab 

läbi meie osaleda ka noortejuhtidele mõeldud koolitustel, seminaridel jne.  Lisaks saadame 

noori vanuses 17-30 Euroopa vabatahtliku teenistus kaudu 2-12 kuuks elama välismaale.  

Need projektid ei teki ise-enesest, vaid iga projekti jaoks on sõlmitud partnerlus. Hetkel 

tegelevad partnerluste sõlmimisega meie koordinaatorid ning vabatahtlikud. Iga projekt, mis 

on üleval meie blogis või facebooki lehel on seal ainult tänu sellele, et keegi on ca 4-8 kuud 

enne projekti sõlminud partnerlusleppe antud projekti korraldajaga ja kaasanud seeläbi 

Seiklejate Vennaskonna. Ilma sõlmitud partnerlusteta poleks meil pakkuda ühtegi projekti 

Eesti osalejatele.   

Viimasel ajal on tekkinud olukord, kus projektides osaleda soovijaid on palju, kuid projekte 

on vähe. Seetõttu vajame endale appi uusi vabatahtlikke, kes aitaks sõlmida partnerlusi – et 

Eesti noortel oleks ka edaspidi võimalusi välisprojektides osaleda.  

Kes saab partnerlusi sõlmida? 

Partnerlusi saab sõlmida igaüks, kes on valmis panustama veidi oma aega ja energiat 

(vanusepiirang puudub!). Selleks, et meil oleks ülevaade, palume ära täita vabatahtliku 

registreerimise ANKEEDI.  Partnerluste sõlmimisel on kõige olulisem, et vabatahtlik, kes selle 

partnerluse sõlmib, oleks kättesaadav partnerorganisatsioonile. St. kui vaja vastaks 

kirjadele/küsimustele, ning kui vabatahtlikul näiteks aega ei ole (või tekib muu takistus), siis 

annaks sellest teada koheselt Seiklejate Vennaskonnale, et keegi teine saaks seda teha. 

Ühesõnaga, et ei tekiks olukorda, kus korraga Eesti pool partnerlusest ära kaob.  

Mis mulle vabatahtlikuks olek annab? 

Partnerluste sõlmimisel kehtib reegel, et kes antud partnerluse sõlmib, saab ise 

eelisjärjekorras antud projektis (ilma Eesti poolse osalustasuta) osaleda. Seega on see hea 

võimalus garanteerida endale koht mõnes ägedas projektis. Samas ei ole see kohustus, kui 

ise ei saa/ei taha osaleda, siis ei pea seda tegema (saavad osaleda teised eesti noored). See-

eest annab vabatahtlik töö sulle kindlasti plusspunkte, kui kandideerid teistesse 

projektidesse, mille partnerlus ei ole sinu poolt sõlmitud.  

Miks sõlmivad vabatahtlikud partnerlusi? 

Iga sõlmitud partnerlus tähendab, et tulevikus saavad meie noored osaleda kuskil 

välisprojektis. Ja osalemine projektis võib muuta kellegi elu! Seega anna oma panus ja sõlmi 

partnerlus, et eesti noored saaks välisprojektides osaleda  

https://docs.google.com/forms/d/1S7BKnt7wqJB2sqmExcp9c3ulwxfpPY1JG9eEdflYK2k/viewform


Kui palju partnerlusi peaks sõlmima? 

Iga partnerlus on potentsiaalselt uus võimalus Eesti noortele – seega alustada võibki juba 

ühest partnerlusest. Kui korra juba tehtud, on protsess selge, ja saab sealt edasi minna. 

Ülemist piirangut ei ole, küll tuleb vaadata, et jõuaks kõigile vastata. 

Kui kaua võtab aega ühe partnerluse sõlmimine? 

Ühe partnerluse sõlmimiseks on vaja minimaalselt vahetada 2-3 emaili. Seega kokkuvõttes 

võib kuluda ühe partnerluse sõlmimiseks vähem kui 30 minutit ja vaja on ainult e-maili 

aadressi ja ligipääsu Internetile. Seega kõigil, kellel on nädalas pool tundi (või rohkem) vaba 

aega, on võimalus ise päris mitu partnerlust ära sõlmida. Lihtne, kas pole? 

Mis programmi raames saab partnerlusi sõlmida? 

Enamik partnerlusi on programmi Erasmus + raames. Sinna alla lähevad noortevahetused 

(youth exchanges), noorsootöötajate mobiilsus – koolitused, seminarid ja õppevisiidid 

(mobility of youth workers), Euroopa vabatahtlik teenistus (EVS – European Voluntary 

Service), strateegiline koostöö (strategic partnerships) jt. projektid. Lisaks sellele oleme veel 

mõnikord teinud ka Kodanike Euroopa (Europe for Citizens) jm projekte, kuid nende puhul 

tasub üle täpsustada, kas sobime partneriks (kui pole kindel, kirjuta 

manadate.Estonia@gmail.com).  

Millal toimub partnerluste sõlmimine? 

Partnerlusi on võimalik sõlmida aastringselt, kuid on teatud perioodid, millal on partnerluste 

sõlmimise kõrgaeg (otsitakse kõige rohkem partnereid). Need on tavaliselt kuni 1 kuu enne 

taotlustähtaega. Seega kõrgperiood aastal 2019 on jaanuar, aprill ja september. Need on ka 

ajad, millal vajame kõige rohkem vabatahtlike abi. Eriti tihe on iga kuu kaks viimast nädalat. 

Näiteks 2019 aasta esimene taotluste esitamise tähtaeg on 5. veebruar – üldjuhul otsitakse 

antud tähtajaks partnereid projektidele, mis toimuvad suvel (juuni-september). Kõigist 

sõlmitud partnerlustest saab tavaliselt toetust ca 20 %, seega iga viies projekt.  

PARTNERLUSTE SÕLMIMISE PRAKTILISED SAMMUD 

1. Pane ennast kirja vabatahtlikuna SIIN 

2. Otsi projekt, mis vajab partnerlust. Selleks on mitmeid erinevaid mooduseid. 

 Võib-olla oled osalenud mõnes välisprojektis, ning tead, et korraldajad 

planeerivad ka tulevikus uusi projekte – seega kirjuta neile, ja uuri, kas nad 

tahaksid Seiklejate Vennaskonda partneriks.  

mailto:manadate.Estonia@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1S7BKnt7wqJB2sqmExcp9c3ulwxfpPY1JG9eEdflYK2k/viewform


 Kasuta SALTO Otlase partnerotsingut. Seal on korraga tuhandeid 

partnerotsinguid, ning tasub vaadata neid otsinguid, mis on lisatud hiljuti. 

Juhendi koostamise hetkel vajasid näiteks 5164 projekti endale partnerit.  

 

 Liitu erinevate partnerotsingute facebooki gruppidega ning leia sobiv projekt 

sealt. Näiteks otsitakse igapäevaselt partnereid järgnevates gruppides: 

http://www.facebook.com/groups/17997359880/ 

http://www.facebook.com/groups/erasmusplus.partners/ 

http://www.facebook.com/groups/DoGreatThingsNetwork/ 

http://www.facebook.com/groups/youthpartnernetwork/ 

http://www.facebook.com/groups/144018705652697/ 

http://www.facebook.com/groups/139333736202791/ 

https://www.facebook.com/groups/eramusturkey/ 

https://www.facebook.com/groups/292568195178/  

https://www.facebook.com/groups/211479949023086/  

https://www.facebook.com/groups/538337869595958/ 

https://www.facebook.com/groups/youthforeuropean/  

Seal on ka igasugu muid pakkumisi ja postitusi, kuid partnerotsingu tunneb ära 

selle järgi, et otsitakse organisatsiooni, mitte osalejaid ning projekt on 

planeeritud ca 4-8 kuu pärast. Näiteks:  

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/projects/
http://www.facebook.com/groups/17997359880/
http://www.facebook.com/groups/erasmusplus.partners/
http://www.facebook.com/groups/DoGreatThingsNetwork/
http://www.facebook.com/groups/youthpartnernetwork/
http://www.facebook.com/groups/144018705652697/
http://www.facebook.com/groups/139333736202791/
https://www.facebook.com/groups/eramusturkey/
https://www.facebook.com/groups/292568195178/
https://www.facebook.com/groups/211479949023086
https://www.facebook.com/groups/538337869595958/
https://www.facebook.com/groups/youthforeuropean/


 

 Igasugu muud kohad (nt. Yahoo groups jne).  

3. Kontrolli SIIN ega keegi teine antud projektiga ei tegele. Kui ei tegele, siis pane ise 

projekt kirja jätka sammuga 4. Kui keegi teine tegeleb sama projektiga, siis on see n-ö 

võetud, ning tuleb uus projekt otsida.  Palun järgi ka märkusi, mis on kirjas esimesel 

lehel. Näiteks hetkel me ei sõlmi partnerlusi Läti ja Leeduga, sest sinna on väga raske 

osalejaid leida (mõttekas on sõlmida ainult juhul, kui oled ise väga motiveeritud antud 

projektis osalema). Sama kehtib koolituste kohta Poolas. Türgi partnerluste puhul on 

eritingimus, et enne partnerluse sõlmimist tuleb uurida, kus täpsemalt toimub projekt 

ning kuidas korraldajad tagavad turvalisuse.  

4. Kirjuta kuulutuses olevale kontaktile, et Seiklejate Vennaskond soovib hakata 

projektis partneriks. Too välja, kes oled sina (vabatahtlik) ja mis on meie huvi 

projekti osas. Kindlasti lisa kirja manusena meie PARTNERLUSVORM ning anna teada, 

et oleme valmis saatma ka mandaati. Partnerlusvormi kirjeldust võid ka ise muuta, 

näiteks kui projekt on kunstist, võid välja tuua kunstiprojektid, kus Seiklejate 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Mvewb8dfQuRYGMr35Ez8m81vdd0tSlmSoJdCt0RGJg/edit?usp=sharing
http://www.seiklejad.org/uploads/1/2/5/6/12565704/erasmus__partner_identification_seiklejate_vennaskond_estonia.docx


Vennaskond partner on olnud jne. Lisainfot varasemalt toimunud projektide kohta 

saad: www.seiklejad.org. Näidiskiri: 

 

Dear Sir/Madam, 

 

My name is ... and I’m volunteer in youth organization Seiklejate Vennaskond 

(http://www.seiklejad.org) from Estonia. We would love to be partners in your project: 

„....“. We have many motivated people who could join this project. I attach the 

information with partner information. Our PIC code is: 949339680. Here is a little bit 

more about our organization: 

 

[organisatsiooni kirjeldus partner information’ist] 

 

Greetings, 

.... 

Seiklejate Vennaskond 

 

5. Juhul kui saad vastuse, vasta koheselt. Esimese kirjale vastamise põhjal tehakse 90 

% juhtudel otsus, kas võtta organisatsioon partneriks või mitte. Seega see on koht, kus 

on vaja tõesti kiirelt tegutseda ja reageerida, nii et esimesele kirjale tuleks tõesti 

vastata kohe samal päeval (siis on asjal mõtet). Mõnikord küsitakse täiendavat infot, 

teinekord reisikulusid või midagi muud. Kui jääd hätta vastusega, kirjuta 

mandate.Estonia@gmail.com  ja saad vastuse. Lepi partneriga kokku kõik oluline, 

mida vaja. Kui sul tekib takistusi või sa ei saa partneritega mingil põhjusel suhelda, 

anna suhtlus üle kindlasti kellelegi teisele (kirjuta: mandate.Estonia@gmail.com ja 

leiame lahenduse). Poole pealt ära hüppamine ei ole kunagi hea ja võib tähendada 

korraldajatele, et nende projekt jääb pooleli ja meid nad enam kindlasti kunagi 

partneriks ei võta. Juhul kui nad ei vasta, siis ilmselt on neil partnerid juba olemas, 

proovi õnne järgmise partnerotsinguga.  

6. Positiivse vastuse korral vajavad partnerid partnerluslepingut. Tavaliselt 

saadavad nad sulle tühja vormi, midagi sellist. See tuleb sul edasi saata meile 

(mandate.Estonia@gmail.com), ja allkirjastame selle organisatsiooni juriidilise 

esindaja poolt ja saadame selle sulle tagasi. Seejärel pead selle edastama kähku 

partneritele (eriti kiire on juhul, kui nad on selle sulle saatnud alles kuu lõpus, vahetult 

enne tähtaega). Õnneks ei võta see enam palju aega, põhimõtteliselt ainult kirjade 

edasi saatmine  

7. Tuleb oodata vastust projekti rahastuse kohta. Järgmise sammuna tuleb oodata 

vastust, kas projekt saab rahastuse. See selgub ca 2-3 (4) kuud peale taotluse esitamist 

(taotlusi esitatakse 5. veebruaril, 26. aprillil ja 4.  oktoobril). Kindlasti uuenda 

vahepeal staatust projektide nimekirjas. Kui projekt saab toetuse, anna sellest 

http://www.seiklejad.org/
mailto:mandate.Estonia@gmail.com
mailto:mandate.Estonia@gmail.com
http://euroopa.noored.ee/wp-content/uploads/2014/04/mandaadi-n%C3%A4idis.pdf
mailto:mandate.Estonia@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Mvewb8dfQuRYGMr35Ez8m81vdd0tSlmSoJdCt0RGJg/edit#gid=0


kindlasti teada mandate.Estonia@gmail.com. Lisa juurde, kas soovid ka ise osaleda. 

Teised osalejad leitakse avaliku konkursi kaudu 

(http://seiklejatevennaskond.blogspot.com). Siin kohal saad ise otsustada, kui palju 

sa antud projektiga seotud oled – kas koordineerid partnerlust ka edasi (nt hakkad 

eesti grupijuhiks vms) või soovid näiteks olla lihtsalt üks osaleja. Samas, kui sa selles 

projektis osaleda ei saa, siis sellest pole ka hullu, oled loonud võimaluse osaleda 

teistele eesti noortele – kes on sulle selle loodud võimaluse eest kindlasti väga 

tänulikud  

Kui sul tekkis küsimusi, või midagi jäi ebaselgeks, siis kindlasti kirjuta: 

mandate.Estonia@gmail.com. Kõik mõtted, küsimused jm on teretulnud 

 Samuti tagasiside antud juhendile – äkki on midagi puudu või võiks 

lisada? 

 

Aga nüüd... hakkame partnerlusi sõlmima! 

mailto:mandate.Estonia@gmail.com
http://seiklejatevennaskond.blogspot.com/
mailto:mandate.Estonia@gmail.com

