
2014 a suvel  lõimusid 2 projekti –„Ühine Tee Täiskasvanuellu“  (laager 28.-30. juuli, projekti 
rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest) ja  projekt  „Tahan 
suhelda“ (laager 31 juuli- 1 august, projekti rahastas Euroopa Liidu noorte 
kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored alaprogramm 1.2), milliste raames toimus laager 
Võrumaal Roosisaarel Kuningatalus. 

Viie laagripäeva läbivateks teemadeks olid  „ühine tee täiskasvanuellu“  ja „tahan suhelda“. 

28. juulil – 1. augustil 2014  projekti  „Ühine Tee Täiskasvanuellu“  raames toimunud laagris  Võrumaa 
30 intellektipuudega lapsele/noorele (Meielast, Võrumaa KHK erivajadustega õppurite  kutserühmast 
ja Võru Järve Koolist)  pakuti  tegevusi, mis toetasid intellektipuudega laste/noorte sotsiaalseid 
oskusi,  füüsilist vormi,  tähelepanuvõimet  nende  iseseisvaks eluks,   tööeluks  valmistumisega.  

Laagri avapäeval, 28.juulil toimus lastevanematele infoseminar  „Puuetega inimeste töö- ja pereelu 
ühildamise võimalused. Ühine tee täiskasvanu ellu läbi suhtlemise“, kus käsitleti erinevate toetuste ja 
teenuste võimalusi, millised toetavad  intellektipuudega noorte  täiskasvanu ellu astumist.  
Samaaegselt toimus laagrilistele tutvumisring ja laagri teemasid sissejuhatav liikumismäng, seejärel 
tegid noored ühistöö oma ootustest laagrile ja joonistasid loovtöö oma nägemuse kohta 
täiskasvanuelus: mida nad teevad ja kuidas elavad.  Tulid esile teemad:  elu täiskasvanuna, elu  
kogukonnas vanematest eraldi, töötamine, puhkus. Õhtuspoolikul toimusid liikumismängud, 
vestlusring teemal elust täiskasvanuna. Käidi Tamula rannas, kus ujuti, puhati ja ehitati liivalosse.  

Teisel laagripäeval, 29. juulil hakati õppima uut liikumismängu, joonistati teemal „minu töö 
täiskasvanuna“,  mängiti juba tuttavaid liikumismänge,  vesteldi teemal „töö“. Kogemusi jagasid 
noored, kes juba töötavad, teised said neilt küsimusi küsida. Õhtu jätkus uute lauamängude 
õppimisega ja liikumismängu kordamisega. 

Kolmandal laagripäeval, 30. juulil alustati teemaga „puhkus“. Lapsed ja noored maalisid puhkuse 
teemal,  toimus retk loodusesse - iidsesse eestlaste elupaika Roosisaarel. Toimus vestlusring puhkuse 
teemal, igaüks sai sõna- tuli meenutada ja unistada puhkuse teemadel, tuli siduda puhkuse ja töö 
teema, et lisaks tööle, on ka puhkamine väga tähtis.  Korrati õpitud liikumismänge, laste ja noorte 
tööd pandi välja näituseks.  

Laagri tegevuste  kaudu  avardati intellektipuudega noorte ja laste teadlikkust iseenda võimetest ja 
võimalustest. Laagris osalemine tõstis  meeleolu, saadi  julgust vastu võtta uusi väljakutseid ja olla 
aktiivne, mõista maailma ja tajuma seoseid ümbritsevaga. Laagri tegevuste hulgas olid mõtestavad 
vabaaja tegevused  läbi liikumise, toetades tervislikke eluviise. Toimusid arutelud ühisest astumisest 
täiskasvanuellu toetudes sõpruskonnale, tööst ja puhkusest. Läbi  õpitud mängude  ja loovate 
tegevuste, sh  joonistamine, maalimine, omandati uusi oskusi ja tuletati meelde juba omandatud 
oskusi.  Vanematele anti laagri lõpus tagasisidet tegevuste kohta, nad nägid valminud töid, kogesid, 
et  noored ja lapsed on muutunud enesekindlamaks. See omakorda suurendab vanemate usku oma 
lastesse,  nad  on rohkem valmis toetama neid teel täiskasvanu ellu:  nad võivad ise olla julgemad 
oma laste iseseisvasse ellu ja tööellu saatmisel. 

Projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks kavandatud tegevused valmistasid ette ja aitasid läbi 
viia juhendajad ja vabatahtlikest tavanoored.  Loovterapeudi poolt viidi läbi tegevused: joonistamine, 
maalimine, arutelud  „mikrofoniga“, liikumismängud.    Välja pandud näitus valminud töödest andis 



vanematele edasi sõnumi  laste ja noorte nägemusest, samuti näitas see nende oskusi, õpitud 
tehnikate valdamist.  Laagri tegevuste ajaline järjestus oli paika pandud selliselt, et saavutada parim 
võimalik mõju. Projekti  jätkusuutlikkuse saavutamise eesmärgil hinnati  laagri lõppedes toimunud 
ürituste ja tegevuste mõju.  

31. juulist kuni 1. augustini järgnes  Laager „ Tahan suhelda“, mis võttis oma tegevustes kokku 
projekti „Ühine tee täiskasvanuellu“  teemad,  ning keskendus nende teemade selgitamisele, 
vajadusele, et noorte mõtted ja soovid elust ja töötamisest saaksid kõigile arusaadavaks, kus noored 
väljendasid end läbi loovtegevuste, läbi arutelude, läbi liikumise, selgitasid oma vajadusi.  

 

 


