
Kokkuvõte projekti  „Tahan Suhelda“ Tegevustest 

Noortealgatus projekt „Tahan Suhelda“  kestis läbi 2013-2014 aasta. MTÜ Toetuskeskus Meiela ja 
Võru Järve Kooli intellektipuudega noorte algatusel valminud projekti toetas sihtasutuse Archimedes 
Euroopa Noorte programm. Projekti tegevustes arvestati puudest tingitud erivajadusi ja seda, et 
need aitavad intellektipuudega noortel ennast paremini avada ja seeläbi ühiskonda integreeruda. 
Projekti tuumikusse kuulusid intellektipuudega noored Alice Kütt, Reelika Evertsoo, Sven-Silver Susi, 
Stanislav Maljukov. Kaasatud olid ka tavanoored Kaija Kõiv (Tamm) ja Kristina Viin. Projekti vastutav 
isik Reet Kangro , projektinõustaja Sylva Viin.  

Projekti raames toimusid mitmed suhtlusringid ja suhtluspäevad, kus intellektipuudega noored koos 
tavanoortega  pidasid plaane ja valmistasid ette üritusi.  

 2013 a suvel toimus projekti „Tahan Suhelda“ raames  5  päevane laager  Kuningatalus. Valmisid 
maalid ja joonistused, see andis võimaluse end rohkem avada.  Samal eesmärgil viidi läbi ka 
liikumisharjutusi, tantse, mitmesuguseid mänge.  2013 a suvel  Kuningatalu laagris toimunud 
suhtluspäeval osalesid ka  Maarja küla noored .  

Perepäeval  jõulumeeleolus 2013 a detsembris  Haanjas tutvustasid noored suvel maalitud piltide 
kaudu oma mõtte- ja tundemaailma.  

2014 mais toimus perepäev- mängude päev koos mängu Euroopa Mäng esitlusega, mille noored 
projekti raames valmistasid. Selle mängu viisid noored 2014 novembris ka Maarja Külla.  

2014 a suvel  lõimusid 2 projekti –„Ühine Tee Täiskasvanuellu“  (laager 28-30 juuli ) ja  projekt  
„Tahan suhelda“ (laager 31 juuli- 1 august). 

Laagrile „Ühine tee täiskasvanuellu“   järgnes  31 juulil -1. augustini  laager „ Tahan suhelda“, mis 
võttis oma tegevustes kokku projekti „Ühine tee täiskasvanuellu“  teemad:  elu kogukonnas 
vanematest eraldi, töö ja puhkus,   ning keskendus nende teemade  selgitamise  vajadusele, noorte 
mõistmise vajadusele.  Selleks, et  noorte mõtted ja soovid elust ja töötamisest saaksid kõigile 
arusaadavaks, väljendasid  nad end läbi loovtegevuste, läbi arutelude, läbi liikumise.   Loovtööde 
kaudu „suhtlustahvlitel“  toodi need teemad välja ja  neid said vanemad näha näitusel laagri viimasel 
päeval.   

31 juulil toimus liikumismängu   õppimine ja   arutelu töö ja puhkese teemal , iseseisva elu teemal 
ning vajadusest teavitada oma nägemusest  ümbritsevaid inimesi.  Seejärel  toimus   maalimine 
teemal:  „mõista mind“.  Järgnesid liikumismängud ja  loovtegevused rannas – liivaskulptuurid  
rannas  teemal „mõista mind“.  Õhtupoolikul jätkusid  teemakohased vestlusringid , seejärel korrati 
õpitud mänge ja mängiti euroopa mängu, mis on noorte endi poolt projekti raames loodud kui 
suhtlustahvel, mängiti ka omaloodud kaardimängu  sümbolitest Euroopas.  

1 augustil  toimus  õpitud liikumismängu kordamine, seejärel hakkasid noored üles panema näitust 
loovtöödest, maalidest.  Pärast seda toimus näituse „ Tahan suhelda! Mõista mind!“ avamine ja 
kokkuvõttev arutelu laagri teemadel intervjuu vormis. Intervjuu aitasid  läbi viia vabatahtlikest 
tavanoored.  Päeva teisel poolel tulid näitust vaatama lapsevanemad, kes said näha oma laste 
loovtöid; noored osalesid oma tööde vaatamisel, selgitasid  näituse vaatajaile,  mida nad tahavad 
oma töö läbi vaatajale öelda.  



Iga päev räägiti noortega ka tervislikest eluviisidest, liikumise tähtsusest,  hommikuti  oli 
hommikvõimlemine.  

Projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks kavandatud tegevused valmistasid ette ja aitasid läbi 
viia juhendajad ja vabatahtlikest tavanoored.  Loovterapeudi poolt viidi läbi mitmeid loovtegevusi: 
joonistamine, maalimine, arutelud  „mikrofoniga“, liikumismängud.    Välja pandud näitus valminud 
töödest andis vanematele edasi sõnumi  laste ja noorte nägemusest ,  samuti näitas see nende 
oskusi, juba  õpitud tehnikate valdamist.  Laagri tegevuste ajaline järjestus oli paika pandud selliselt, 
et saavutada parim võimalik mõju.  Laagri lõppedes  hinnati toimunud ürituste ja tegevuste mõju.  

Laagri tegevuste  kaudu  toetati   intellektipuudega noorte teadlikkuse avardumist  nende  iseendi 
võimetest ja võimalustest.  Laagris osalemine tõstis  meeleolu, saadi  julgust vastu võtta uusi 
väljakutseid ja olla aktiivne,  suurenes oskus mõista maailma ja tajuda seoseid ümbritsevaga.  

Vanematele anti laagri lõpus tagasisidet tegevuste kohta, nad nägid valminud töid, kogesid, et  
noored on muutunud enesekindlamaks, et neil on oma nägemus, oma arvamus. See kõik suurendab 
vanemate usku oma lastesse,  seeläbi on nad  rohkem valmis toetama neid teel täiskasvanu ellu:  
saavad  olla julgemad oma laste iseseisvasse ellu ja tööellu saatmisel. 

 

Projekti  „Tahan Suhelda“ laagrid 2013 ja 2014 aastal  ja teised projekti tegevused   täitsid projekti  
eesmärke: 

1. toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ja Euroopa kodanikuks olemist 
kitsamalt – noored said juurde teadmisi   Euroopast - suurenes  teadlikkus  endast täisväärtuslikust 
ühiskonna liikmest, laienes mõtlemine endast kui  täisväärtuslikust ühiskonnaliikmest , kes elab 
vanematest eraldi,  käib tööl ja väärtustab puhkust ; euroopa mängu loomine ja mängimine,  

 
2. toetada ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu 
sotsiaalse sidususe  suurendamisele Euroopa Liidus .  Projekti raames käisid Maarja küla noored 
Kuningatalus külas ja Võru Järve Kooli  ning Meiela ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse  noored Maarja 
küla noortel külas, perepäevana toimusid  2013 jõulude ajal maalinäitus ja jõulupidu ning mais 2014 
perepäev- mängude päev, kus osales noori mitmelt poolt. Projekti üritustel  osalesid  juhendamisel  ja 
abistamisel  tavanoored. Projekti lõpus  valmis  voldik  „Mõista mind“, mida levitati kohalikes 
omavalitsustes, asutustes, kus Võru Järve Kooli noored käivad tööpraktikal.  
 
3. panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noortevaldkonnas 
tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse 

Intellektipuudega noored said kogemuse projektitöös. Tuumikus osalejad said osaleda tegevuste 
planeerimisel ja läbi viimisel, said tunnetada vastutust, said julgust juurde. Teised  - nende kaaslased 
nägid tuumiku  tegemisi , elasid kaasa, aitasid tuumikut, said kogemusi ja julgust edaspidisteks 
ettevõtmisteks. Projekti tegevustes osalenud tavanoored said juurde kogemusi  ning nägid 
intellektipuudega noorte vajadusi, võimalusi. Läbi nende kogemuste, teema kohta Võru Linnalehes  
ning Võrumaa Teatajas ning teemat kajastanud „Puutepunkti“ saate kaudu levib info ühiskonnas  
laiemalt.  



 

 

Projekti Tahan Suhelda   ja osaliselt  ka  rehabilitatsiooni  vahenditest  osteti 2013-2014 a laagriteks ja 
„Tahan Suhelda“ projekti tegevusteks maalimise- ja joonistamise vahendeid ja materjale, mis olid 
vajalikud   „suhtlustahvlite“ loomiseks- molbertid, lõuendid, paberid, värvid, pintslid  jne;  samuti 
materjale voldiku valmistamiseks- trükkimiseks. 

Projekt „Tahan suhelda lõppes 2014 detsembris. 


