
TASi taotlusvoor 15.-30.01.2020
PRIA poolt heakskiidetud ühisprojektid

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk
1 Tartumaa kogukondlikud 

loometalgud
MTÜ Tartumaa 
Omavalitsuste
Liit

Nõo vald 24948,00 SA Tartumaa Turism, SA 
Tartu Ärinõuandla, SA 
Tartu 
Loomemajanduskeskus

Projektiga algatatakse esmakordselt Tartumaal
loometalgute häkatonid. Häkaton on uus ja
innovaatiline lähenemine elukeskkonna
arendamiseks Tartumaa kogukondades, kus
koostöös on eri valdkondade inimesed. Häkaton
on fokuseeritud rühmatöö, spetsialistide poolt
juhendatud ja koostöös eriala mentoritega.

Projekti üldiseks eesmärgiks on võimestada
maapiirkondade arengut Tartumaal läbi
koosloomelise mõtteviisi levitamise.

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk
1 Praktilised oskused 

noortele programmiga 
"Vanast uus"

SA Luke Mõis Nõo vald 7452,00 OÜ Meisterdajad, 
Vapramäe-Vellavere-
Vitipalu SA

Projektiga viiakse taaskasutuse ja keskkonnahoiu
valdkonnas läbi 22 programmi 7-12 aastaste
noorte praktiliste oskuste arendamiseks. Kokku
saab programmidest osa võtta 440 noort. 

Projekti eesmärk: TASi piirkonnas on
ettevõtlikud ja praktiliste oskustega
noored, mis saavutatakse 22 praktilise
programmi läbiviimisega kokku 440-le
noorele Luke mõisa käsitöökojas nende
praktiliste oskuste arendamiseks. 

2 Noortevolikogu igasse 
Tartumaa valda

MTÜ Tartumaa 
Noortekogu

TASi
piirkond

14716,78 MTÜ Tartumaa 
Noorsootöötajate 
Ühendus

Projekt koondab igast Tartumaa vallast aktiivsed
noored, et koostöös mentori ja kohaliku
noorsootöötajaga luua või arendada
noortevolikogu. Igast omavalitsusest on kaasatud
10 noort, kellest saab oma valla loodava või
arendatava noortevolikogu tuumik. Hetkel on
noortevolikogu olemas neljas Tartumaa vallas. 

Projekti raames viiakse läbi mitu mentoritele ja
aktiivgruppidele mõeldud koolitust, seminari ning
kogemuspäeva.

Projekti üldine eesmärk on tõsta noorte
aktiivsust TASi piirkonnas ning luua
noortele nende kodukohtades rohkem
võimalusi. Selleks luuakse antud projekti
raames igasse Tartumaa valda toimiv
noortevolikogu - demokraatlikult valitud,
oluline partner KOVile ning oma piirkonnas
tuntud noorteühendus.

3 KIHVT ehk kogemuslikud 
integreeritud 
huvitegevused
vaimsele tervisele

MTÜ IISKANN Kastre
vald

9392,80 MTÜ Huvipesa, MTÜ 
Meelelood

Projekti raames korraldatakse ja viiakse läbi
Tartumaa 12-17 aastastele noortele neli kolme
ööpäevast aktiivkoolitust, eesmärgiga läbi
huvitegevuse toetada noorte vaimset tervist ning
arendada nende praktilisi oskusi. Koolitustel saab
osaleda kokku 48 noort üle Tartumaa. 

Projekti üldine eesmärk on noorte vaimse
tervise toetamine. Alaeesmärgid: noortele
praktiliste oskuste õpetamine,
suhtlemisoskuste parandamine ja noorte
eneseanalüüsioskuse arendamine.

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine


