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LISATEAVE
>  Eeskujud osalevad vabatahtlikkuse alusel

>  "Erasmus+" riiklikud bürood võivad algatust 
kohandada vastavalt riigi oludele 

>  "Erasmus+" riiklikud bürood võivad kasutada 
programmi „Erasmus+“ vahendeid selleks, 
et toetada algatusega seotud ürituste puhul 
reisi- ja korralduskulusid

>  Eeskujusid võib kasutada ka programmi 
„Erasmus+“ raames toetatavate 
koostööprojektide elluviimisel, sealhulgas 
programmi „Erasmus+“ projektikonkursside 
raames esitatud taotluste puhul (ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/
calls_et)

В Чешката република избраха 
„Великолепната седморка“ — седем 

Võtke olemasolevate võimalustega tutvumiseks ühendust 
programmi „Erasmus+“ asjaomase riikliku bürooga: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_et

>  kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja 
sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, 
kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene  

> kui soovite osaleda eeskujuna   

>  või kui te korraldate sarnast algatust...

LÖÖGE KAASA



?

Kreekas katsetati algatust 
halvemas olukorras olevates 
piirkondades ning 2017. aasta 
septembris korraldati kohalikud 
üritused Komotinís ja Ioánninas, 
kus põhi-, kesk- ja kutsekoolide 
õpetajad ning tulevased eeskujud 
said koolitust.

Tšehhi 
Vabariik on 
valinud välja 

projekti „The Magnificent 
Seven“, mis hõlmab seitset 
eeskuju, kes jutustavad oma 
lugu sotsiaalmeedia ja ürituste 
sarja kaudu.  
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algatused

Prantsusmaal katsetati 
2017. aasta lõpus 
meedet Bordeaux’s, 
kus valiti programmi 
„Erasmus+“ raames välja 
kodakondsuse saadikud 
ja pakuti neile koolitust, 
et nad võiksid suhelda 
õpilaste, ühenduste ja 
spordiklubide liikmetega, 
kasutades uuenduslikke ja 
kaasavaid lähenemisviise. 
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>  inimene, kellest 
peetakse lugu

>  inimene, kes juhib 
eeskuju näidates  

>  inimene, kelle lugu 
võib innustada 
juhendamist 
vajavaid noori

Eeskuju on… EESKUJUKS 
võivad olla mis tahes tegevusala või elukutse 
esindajad. Mõnikord on nad teinud ebatavalisi 
valikuid, et avastada oma tõeline kutsumus. 
Sageli on nad ületanud suuri takistusi, mis on 
aidanud neil kasvada ja muutuda vastupidavaks. 

Nende kogemused võivad olla eeskujuks noortele, 
kes püüavad leida oma kohta ühiskonnas või keda 
ahvatleb lihtsama vastupanu teed minek. 

Eeskujud, kes räägivad teistele oma 
kogemustest 

>  innustavad inimesi ennast arendama ja võtma 
oma elus ohjad enda kätte ning aitavad 
inimestel enda ümber oma elu kujundada

>  julgustavad teisi osalema ühiskonnaelus ning 
muutma oma arusaama iseendast ja oma 
kohast kogukonnas

Euroopas, mis seisab silmitsi ebavõrdsuse 
kasvuga ja vägivaldse äärmusluse ohuga, on 

väga oluline rõhutada ühiseid Euroopa väärtusi, nagu demokraatia, 
solidaarsus ja inimõiguste austamine. Eeskujude algatusega 
suurendatakse sotsiaalset kaasatust, kultuuridevahelist mõistmist 
ja kriitilist mõtlemist. Selliste innustavate näidete tutvustamine, 
mis muudavad ühised väärtused igapäevaelu osaks, võib aidata 
Euroopal ehitada jõukat, sallivat ja kaasavat ühiskonda.

Milleks eeskujude 
algatus?



2017. 
aasta 

aprillis käivitatud Itaalia 
algatus „A model to 
dream“ keskendub 
viisidele, kuidas hoida 
ära noorte sotsiaalset 
tõrjutust, et nad ei 
radikaliseeruks. Noortele 
tutvustatakse eeskujusid, 
kes võivad neid innustada 
ja aidata neil oma 
unistused teoks teha. 
2017. aastal toimus 
kaks üritust Apuulias 
(hirmudest ülesaamise 
teemal) ja Milanos (kus 
keskenduti internetis 
leviva vägivalla ja 
radikaliseerumisega 
seotud ohtudele).

2017. aasta suvel rääkisid eeskujud 
Ida-Leedus (sealhulgas Visaginase 
ja Šalčininkai linnas) oma noorpõlve 
kõige raskematest hetkedest, sellest, 
kuidas valida elukutset, ning Leedu ja 
Euroopa kodakondsuse tähendusest.
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PRAKTIKAS...
Euroopa Komisjon on loonud programmi 
„Erasmus+“ raames toetatava võrgustiku, mis 
võimaldab kohalikel sidusrühmadel kutsuda 
eeskujuks olevaid inimesi jagama oma kogemusi 
noortega ja innustama neid 
oma igapäevaseid probleeme lahendama. 

Algatust viivad kas ise või koostöös kohalike 
partneritega ellu programmi "Erasmus+" riiklikud 
bürood, mis tegutsevad selles programmis 
osalevates riikides. 

Eesmärk on viia paljudes eri kohtades 
sihtrühmadeni rohkem eeskujusid ning see,  
et osalevatel kogukondadel ei oleks seejuures 
rahalisi ega halduslikke takistusi.
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