
Saaremaa Spordiliit kutsub koolitusele 

 

„KUIDAS RAHASTADA SPORDIPROJEKTE?“ 

 

25.-26. aprillil Suure Tõllu Puhkekülas 

  

 

Koolituse eesmärgiks on:  

- õpetada projektikirjutamise praktilisi oskusi, 

- toetada spordiorganisatsioonide arengut ja arendamist. 

   

Oodatav tulemus:  

- suureneb suutlikkus tulude teenimiseks läbi projektipõhise tegevuse      

- väljundid: koolitusel osalejad oskavad lähtuvalt organisatsiooni arengusuundadest 

määratleda probleeme ning eesmärke, vormistada projekti sisulist kirjeldust ja 

eelarvet, korraldada projektmeeskonna tööd, läbi viia projekti hindamist ja koostada 

projekti aruandlust.  

 

Koolituse sihtgrupp: Saaremaa spordiorganisatsioonide liikmed, kes tegelevad projektide ja 

rahataotluste koostamisega. 

 

Koolituskava ja tundide arv  

 

1. koolituspäev (8 tundi) 

Projektipõhine mõtteviis  

Projekt kui strateegia osa  

Projekti struktuur 

Eesmärkide määratlemine 

Tegevuskava koostamispõhimõtted 

Projekti meeskonna toimimispõhimõtted  

Koostöö ja kommunikatsioon projektis  

Projekti tegevuskava  

Ressursid ja eelarve kujunemise põhimõtted  

 

2. koolituspäev (8 tundi) 

Projekti vormistamine  

Koostöö fondidega  

Projektijuhtimise põhimõtted   

Aruandlus  

Fondide ja rahastamisallikate tutvustus, nende erinevused ja aruandlus  

Sponsorluse põhimõtted  

 

Kokku 16 tundi (a 45 min.) 

 



Metoodika 

Koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde 

ja praktiliste ülesannete vormis, kujundades sellega paremat arusaamist meeskonnatöö 

ja koostöösuhete vajadustest. 

Loengu  teoreetiline osa esitatakse PowerPointi versioonis + loengus lisanduv 

tahvlimaterjal 

            Koolitusel kasutatakse jaotusmaterjale ja töövahendeid. 

Koolitaja on kogu koolituspäeva vältel osalejatele kättesaadav ja valmis vastama 

osalejate individuaalsetele küsimustele. 

 

Koolituse ajakava 

 

9.30 - 10    Saabumine 

10 - 11.30  Koolituse I sessioon 

11.30 - 11.45  Paus 

11.45 - 13.15  Koolituse II sessioon 

13.15 - 14  Lõunavaheaeg 

14 - 15.30  Koolituse III sessioon 

15.30 - 15.45  Paus 

15.45 - 17  Koolituse IV sessioon 

 

Koolitaja: Jaan Urvet (Kroonprojekt OÜ) on lõpetanud 

Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Eesti 

Muusikaakadeemia Kõrgema Lavakunstikooli 

magistrantuuri.  

Tegelenud projektide vormistamis- ja 

juhtimiskoolitusega alates 1994.a. 

Töötab koolitajana kõrgkoolides, firmades ja 

riigiasutustes.  

Oli 1994-2005 Eesti Kultuurikapitali nõukogu, 

sihtkapitalide ja maakondlike ekspertgruppide liige. EU 

struktuurifondide ekspert.  

Alates 2000.a Tartu Ülikooli külalislektor.  

On Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ning Integratsiooni 

ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie inimesed 

projektiekspert. On osalenud paljudes EASi 

koolitusprogrammides lektorina. Nõustab maa- ja 

kohalikke omavalitsusi. 

Aastail 2007-2009 Tallinna linnavalitsuse rahvussuhete referent. Rae Vallavolikogu liige, Rae 

Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi juhatuse esimees, Uuesalu külavanem. 

On osalenud koolitajana Türgis, Hiinas, Tais, Kreekas, Rootsis, Zimbabwes jm. 

Rännanud nii Hiinas kui Aafrika džunglites, Peruus inkade radadel, Jaapani külades ja 

Kanada mägedes. Võrdlustes on saanud alati kinnitust eestlase õpivalmidusest ja 

loojanatuurist. 

 



INFO JA KOOLITUSELE KIRJAPANEK:  

Eelregistreerimine kuni 22. aprill e-mailile info@saaresport.ee Kohtade arv on piiratud! 

 

KOOLITUSE TASU Saaremaa Spordiliidu liikmele 15€ / mitteliikmele 20€ 

Osavõtumaks sisaldab lisaks loengutele, seminarile ja materjalidele ka kohvipause ja 

lõunasööke. 

Tasumine arve alusel enne koolituse algust Saaremaa Spordiliidu arveldusarvele, 

registreerimisel palun ära märkida, kellele arve esitada. 

 

 

 

 

 

 

Koolitus toimub Saaremaa spordiliidu finantseerimisel, 

koostööpartner Suure Tõllu Puhkeküla (http://www.suurtoll.ee/)! 

 

 

www.saaresport.ee 


