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Infokanalid (RSS, infokirjad)

MAKIS  - maakondlike arenduskeskuste infosüsteem
www.arenduskeskused.ee

KÜSK – Kodanikuühiskonna sihtkapital

PRIA – www.pria.ee

EAS – www.eas.ee

KÜSK – Kodanikuühiskonna sihtkapital
www.kysk.ee

Projektikirjutajate infokirjad, vt lähemalt
www.advisio.ee, www.projektid.ee

LEADER’i voorud iga grupi kodulehelt



Õpi lugema

Anderi mainitud ‘avatud mõtlemine’ on oluline

Spordiklubide toetamine, päevakute läbiviimine, dresside ostmine, 
võistlusreiside toetamine, …

Vabaühendus, eestkosteorganisatsioon, rahvatervis, 
“Pikk ja kvaliteetne tööelu”, elukeskkonna parendamine, 
kogukonnateenuste väljaarendamine, 
partnerlus omavalitsustega, tervislike valikute propageerimine.



Kaudne ettevalmistus

• Suhelge kohalike omavalitsuste ja 
vabaühendustega

• arengukavad
• omafinatseerimine

• Vaadake üle klubi arengukava

• Jälgige reklaami e. infokanaleid



Trumbid tagataskus

• Riiklik õppekava - orienteerumine on 
lülitatud riiklikusse õppekavasse

Väga hea viidata:

• Orienteerumine on kenasti sees riiklikus

Näiteks: /../orienteerumise püsiradade  ja  
orienteerumiskaartide  valmistamine  
spordikeskuste, koolide ja muude 
liikumispaikade ümbruse kohta /../

• Orienteerumine on kenasti sees riiklikus
“Liikumisharrastuse arengukavas 2011-2014”



Põhitegevus vs abitegevus

Näide:
Päevakutel lastehoiu pakkumine on 
igati tore idee, aga …

.. sel juhul peaks kogu päevakute.. sel juhul peaks kogu päevakute
eelarve vormistama projekti nõuete 
kohaselt

Töömaht meeletu !



Ühisprojektid

Näiteks koos mõne aktiivse külaseltsiga
Plussid:
- tõenäoliselt projektikogemusega partner
- lihtsam aruandlus



Mõned näited …

"Tule õpi orienteeruma!“
Projekti koostamine, kaartide välitööd, vormistamine, 
paljundamine, radade kavandamine ja rajamine.

Peraküla Kompass

“Keedika matka- ja orienteerumiskaart“
Aluskaardi hankimine, välitööd, digitaalne trükiks 
ettevalmistamine, kaardi trükkimine, talgutööd 
maastikul ja orienteerumistarvikute hankimine

Läänemaa OK Okas



2011.a. märksõnad

Tervisespordisari "Terve Tori!“
Tori kohalik orienteerumiskaart, 
helkurvestid, lihastreeningupäev 
Ott Kiivikas

MTÜ Tori Spordiklubi

“Orienteerumisvahendite soetamine spordiklubile”
Orienteerumisvahendite ostmine.

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed

Treileri ostmine, Mootorsaan, koos 
lisavarustusega ostmine

OK Põlva Kobras



2011.a. märksõnad

“Palivere orienteerumise püsiraja rajamine”
Kaardimaterjali ettevalmistustööd, pastide
valmistamine, püsiraja mahapanek, kaartide 
trükkimine ja püsiraja avamine

Läänemaa Ok Okas

“Taru maakonna koolide …”“Taru maakonna koolide …”
Orienteerumiskaartide tegemine, Dressipluus 
Stene ostmine, Kompass Moscow Compass
model 22 ostmine, Orienteerumise 
algõppetundide läbiviimine, Orienteerumisraja 
varustuse  (KP tähis, komposter, tugivai) 
ostmine, Projektijuhtimine, Sportident
märke/ajavõtusüsteemi ostmine

OK Ilves



2011.a. märksõnad

SPORTident orienteerumise ajavõtu 
märkekomplekti ostmine, Orienteerumise 
peresarja korraldamine

MTÜ Sõmeru Start

Haagise ja generaatori ostmine, SI Haagise ja generaatori ostmine, SI 
märkesüsteemi vahendite ostmine 
orienteerumise harrastamiseks, 
Orienteerumis liikumisharrastuseks ja 
spordiüritusteks vajalike korraldus-ja 
harrastusvahendite ostmine

OK Peko


