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Projekti abil soovitakse   kaasata senisest aktiivsemalt riigikeelest erinevaid suhtluskeeli kasutavate 
Ida-Virumaa vähemusrahvuste kultuuriseltside liikmeid  kodanikuühiskonda läbi koostöö  
Rahvuskultuuriseltside Ümarlaua , Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, Ida-Virumaa Juudi 
Kogukonna ja Ida-Virumaa Naiste Ühenduse vahel.  

 

Projekti eesmärgiks on: 
- kaasata uusi liikmeid  katusorganisatsiooni – Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse töösse; 
-  luua mentorlussuhteid  seni juba liikmeskonda kuuluva 15 organisatsiooni vahel; 
- tõsta rahvuskultuuriseltside  kompetentsi ning kujundada välja ühine tegevuskava oma 

eesmärkide saavutamiseks; 
- viia läbi kahepäevane õppereis, et tutvustada  Ida-Virumaa vähemusrahvustele lähemalt ka 

Eesti ühiskonna ajalugu Lõuna-Eesti näitel. 
-  luuakse  ühine suhtluskkeskkond ning  ühine infoteavitussüsteem integratsioonikeskuse 

kodulehe kaasabil ning vene keeles. 
 
 



Projekti eluviimise vajadus 
 

2008.a. integratsiooni monitooringud näitavad, et inimesed, kes on kindlamad oma etnilise ja 
kultuurilise identiteedi turvalisuses on avatumad ka teise grupi kaasamisele ühiskonna avalikku 
sfääri (Berry, 2005). Viimase integratsiooni monitooringu aruande keskne järeldus on, et Eesti 
ühiskonna integratsiooni põhiprobleem on seotud hoiakute ja meelsusega. Inimeste meelsuse 
üldistatud indikaatoriks võib pidada riigiidentiteeti, mis on määratletud inimeste kollektiivse meie-
tundena, mida iseloomustavad Eesti riiki kuuluvuse tähtsustamine ning selle põhiväärtuste ja 
sümbolite jagamine. 
 

Sellest seisukohast on eriti oluline kasutada positiivselt ära vähemusrahvuste kultuuriseltside huvi 
Eesti riigi vastu ning nende kohta riigikeelest erineva suhtluskeelega inimestele info vahetamisel. 
Läbi kultuuriseltside informeerimise ja kaasamise on võimalik mõjutada suurt osa maakonna mitte-
eestlastest elanikke ning abistada neid teadmiste omandamise abil edaspidi aktiivsemalt 
ühiskonnaelus osalema, tutvustades neile kodanikuühiskonna põhimõtteid ja  päevapoliitikas 
kaasarääkimise võimalusi. 
 

Ida-Virumaal  elanikest räägib 80%   riigikeelest erinevat keelt, tegutseb üle 20 vähemusrahvuste 
kultuuriseltsi, üle 40 rahvakunstikollektiivi. Integratsioonikeskuse kogemuse põhjal võib öelda, et 
enamus neist isikutest on Eestimaa suhtes positiivselt meelestatud ning ootab rohkem 
informatsiooni igapäevaelus aktiivsema osalemise võimaluste kohta ning reaalseid võimalusi 
ühiskonnaelus osalemiseks. 
 
 
 
Projekti sihtgrupiks on  Ida-Virumaa vähemusrahvuste kultuuriseltsid juhid ja juhatuse liikmed, 
kokku 30  inimest, keda kaasatakse  otseselt projektitegvustesse ning kellele antaks teadmisi 
koolitustsükli jooksul. Nende isikute kaudu toimub informatsiooni levitamine ka laiematesse 
ringkondadesse so. konkreetsete kultuuriseltside  liikmete hulka, kes on omakorda projekti 
lõppkasusaajateks ( ca paar tuhat inimest). 
 
Projekti kaasatud 30 inimesest koosnevale  grupile viiakse läbi 3 koolituspäeva ( a 7 akadeemilist 
tundi)  ning  üks  kahepäevane õppereis Lõuna-Eestisse  Tartusse ja Viljandisse. Koolitusel 
osalejad saavad kõikide koolitusteemade kohta õppematerjalid ning koolituse  lõppedes  
tunnistuse. Koolituse läbinud on võimelised edastama omandatud informatsiooni ka oma seltside 
liikmetele näiteks ühiskoosolekutel  ning oskavad edaspidi paremini kasutama õpitut oma 
mittetulundusühingu kompetentsuse tõstmisel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Läbiviidud tegevused 
 
 

Jaanuar   

 

1. Meeskonnakoosolek.    Juhendite koostamine projektimeeskonnale ja  
            nende kinnitamine, läbirääkimised, lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine.  
 

2. Lepingute sõlmimine. Sõlmitud on lepingud projektimeeskonnaga.  
 
Veebruar 

 
1. Õppegrupi komplekteerimine. Koostöös rahvuskultuuriseltside 

ümarlauaga moodustati 30 liikmeline  õppegrupp, millesse kuulub igast  kultuuriseltsist 
kuni kaks inimest. 

2. Koolituse ettevalmistamine 
 

 
 
 


