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Tutvustamine…  

• Istu kellegi kõrvale, keda sa ei tea 

• Uurige oma uuelt naabrilt: 
– Tema nimi, rahvus ja kust ta pärit on 

– Kus ta töötab ja mida ta teeb 

– Mis on tema huvi selles projektis 

• Joonista oma naabrist pilt ja lisa mõningaid 
märkmeid, selgitamaks, kes ta on 

• Tutvustage lühidalt oma uut naabrit 



Nimi ………………………………………….. 
Märkmed: 



Eesmärgid 

 

• Osalejatel on projekti jaoks vajalikud 
teadmised laste õigustest (ja neil on vajadusel 
võimalik nende teadmisteni pääseda) 

• Osalejatel on vajalikud teadmised ja oskused 
sellest, kuidas projekt töötab 



Mida on meil vaja teada lapse õigustest? 
 

–Mis õigused see lastele ette näeb? 

–Kuidas saavutada nende õiguste täitmist? 

–Mis on need vajalikud “süsteemid ja institutsioonid“ 
tagamaks neid õigusi? 

Eesti Vabariik ühines lapse õiguste konventsiooniga 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega 26.septembril 
1991. 



• Põhiõigused - kontseptsioonid, mis juhivad lapse õiguste 
algatust.  

• ÜRO lapse õiguste konventsiooni tutvustus (LÕK).. peamised 
teadmised lapse õigustest, lapse õigustest Eestis ja selles 
projektis 

• Õiguste süsteemid ja institutsioonid - Kuidas lapse õigused 
töötavad? Kes vastutab õiguste eest ja kuidas saavutada 
täiendusi, et lapsed saaksid oma õigusi realiseerida 

• Lapse hääl – vaatame laste rolli … laste kodanikuõigusi .. Olla 
kuulda võetud, õigus informatsioonile, õigus eneseväljedusele, 
õigused, mis lubavad neil osa võtta maailmast nende ümber 

• Lapse õiguste printsiibid – LÕKi nelja peamise printsiibi 
praktiline mõju sellele, kuidas projekti ellu viia 

• Õiguste süsteemid ja institutsioonid – Õigusi “haldavate” 
süsteemide ja institusioonide tutvustus: üldiste meetmete 
rakendamine 

• Projekti metoodika – meeldetuletus projekti metoodikast 



Ootused ja mured 

• Kas koolituse kava vastab täielikult teie 
ootustele? Kas te soovite esitada mõne 
muudatuse? 

• Kas teil on mõni mure, mis tuleks 
tõstatada, et koolitusel osalejad saaksid 
seda arvesse võtta? 



Töömeetodid 

• 4 gruppi: 5 minutit  

• 1. ja 2. grupp – valige viis õigust, mida 
peaksite saama nautida töötoa jooksul 

• 3. ja 4.grupp – valige viis kohustust, mida 
peaksite (nii individuaalselt kui ka 
kollektiivselt) jälgima läbi töötoa 

• Kombineeriga grupid 1 ja 2 ning 3 ja 4. 



2.00 – 3.30 Teretulemast 
Töötoa eesmärgid 
sSissejuhatus 
Kirjeldus  
Projekti tutvustamine 

3.30 – 3.45 Paus 

3.50 – 5.30 Koos töötamine 
Moldova kogemus 
Powerwalk 
 
 
Ülevaade  


