
KOOS OLEME TUGEVAD!

Midagi olla ja midagi suuta,
midagi liikuma panna ja muuta…

Iga väike panus loeb ning on suureks abiks, nii et 
märkame ja aitame koos!

MTÜ Lastekaitse Liit 
EE652200221001192369 (Swedbank)

Makse selgituseks märgi “Annetus”. 

Täname!
Kuulume tulumaksusoodustuse nimekirja.

MEIE KODULEHED
www.lastekaitseliit.ee 
ajakiri.lastekaitseliit.ee 
www.kiusamisestvabaks.ee 
www.targaltinternetis.ee 
koolirahu.lastekaitseliit.ee
www.lastelaagrid.eu
www.markalast.ee 

Ole kursis värskemate uudistega
www.facebook.com/Lastekaitseliit

Teavikud, raamatud, kaardid ja kinkealbumid leiad 
e-poest: www.lastekaitseliit.ee/e-pood

RAHVUSVAHELNE KOOSTÖÖ 
MTÜ Lastekaitse Liit osaleb koostöövõrgustikes ja 
programmides: Eurochild, Euroopa Liidu programm Safer 
Internet, INSAFE, INHOPE, European NGO Alliance for Child 
Safety Online jt. 

MEIE KOOSTÖÖPARTNERID JA SUURTOETAJAD: 
Euroopa Komisjon, Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- 
ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, 
Sotsiaalkindlustusamet, Siseministeerium, 
Justiitsministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA, 
Eesti Noorsootöö Keskus, Tervise Arengu Instituut, Eesti 
Advokatuur, Telia Eesti AS, Tallinn Reval Rotary Klubi, ACE 
Logistics Estonia AS, Peter Ingman, Save the Children 
Denmark ja The Mary Foundation

MTÜ Lastekaitse Liit
Endla 6-18 Tallinn 10142 
+372 631 1128
liit@lastekaitseliit.ee

Asutatud 2. oktoobril 1988

"Kust saaks muidu kõike teada,
kui me koos ei arutaks?

Mõeldes seltsis – mitme peaga –
kõik me saame arukaks." 

“Mul on õigus”, eestikeelse luulevormi 
autor Leelo Tungal 

Tegemist on Lastekaitse Liidu poolt välja antud 
raamatuga, mille eesmärk on tutvustada lapse õiguste 

konventsiooni lastele arusaadavas keeles

KOOLIRAHU

Koolirahu kuulutati välja kahekümnendat korda. 
2019/2020 koolirahu linnaks oli Narva ning õppeaasta 
alguseks oli üle Eesti koolirahuga liitunud 94 kooli ja 
24 207 õpilast. 

HEA LASTERAAMAT JA HEA NOORTERAAMAT

Aasta 2019 valikusse mahtus 15 laste- ja 8 noorte-
raamatut, mis valiti 2018. aastal ilmunud teoste 
hulgast. Konkurss toimub alates 2009 Lastekaitse 
Liidu ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel 
ning žüriisse kuuluvad lastekirjanduse eksperdid.

LASTELAAGRID

Aastal  2019 osales laste arengut ja sotsialiseerumist 
toetavates huvipõhistes laagriprogrammides 2296
last üle Eesti (sh 1120 sotsiaaltuusikuga). Pivarootsi 
Noortelaagris korraldatud laagriprogrammides 622  
ja Remniku Noortelaagris läbi viidud laagriprogram-
mides 1674 noort.  

TOOL4GENDER

Septembris 2019 alustasime koostööd rahvusvahe-
lises projektis, mille eesmärk on lastega töötavate 
spetsialistide teadlikkuse tõstmine soolise vägivalla, 
selle vormide ja leviku kohta ning seeläbi ennetada 
soolise vägivalla juhtumeid 8-16-aastaste seas.

Meie missiooniks on aidata kaasa lapse 
õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku 

ühiskonna kujundamisele 

Lastekaitse Liit on katusorganisatsioon 
22 liikmesorganisatsioonile

2019



AASTA 2019 MÄRKSÕNAD

Viisime ellu KÜSK´i rahastatud projekt „Koos oleme 
tugevad“, mis oli suunatud liikmetöö ja sisekommu-
nikatsiooni arendamiseks.

Konkursi „Kasvame koos” raames toetasime kümne 
Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsiooni algatusi.

Saavutasime strateegilise partnerluse Sotsiaal- 
ministeeriumiga aastateks 2020–2022, et koos kaas-
taotlejatega viia ellu projekt „Koostöös laste ja 
perede heaks“.

Lapse õiguste kuu raames korraldasime ÜRO Lapse 
õiguse konventsiooni 30-aastapäevale pühendatud 
konverentsi "Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapse 
õigus olla tema ise“, ilmus ajakirja Märka Last 
erinumber, tutvustasime lapse õigusi lasteetenduse 
„Mõmmi ja Sõbrad“ raames kümnel etendusel, 
korraldasime loovkonkursi, kuhu saadeti üle 400 pildi, 
ning PÖFF-i raames näidati lapse õiguste programmi 
filme.

Olime kaaskorraldajateks „Lastega ja lastele“
tunnustusauhindade jagamisel.  

Andsime arvamusi seaduseelnõudele, strateegiatele ja 
kontseptsioonidele, sh sisendid rahvusvahelistel 
tasandil. Osalesime koostöövõrgustikes, nõukogudes, 
ümarlaudadel, olles Eurochild’i partnervõrgustik Eestis 
ja Opening Doors for Europe’s Children Campaign Eesti 
koordinaator. Tutvustasime Eesti kogemusi välisküla-
listele ja kohtumistel mujal riikides.

Üldkogu tegi avaliku pöördumise Euroopa Parlamendi 
kandidaatidele: Tuleviku jaoks tuleb lapse õigused 
võtta parlamendis oma südameasjaks! 

Projekti „(RE)Searching for Quality of Life of Young 
People in Baltics“ raames valmis uuring “Noorte 
elukvaliteet Baltimaades: uuringuaruanne Eesti 
tulemustest”.

Koolitasime multidistsiplinaarse koolituse „Koostöös 
lapse heaks“ raames Tallinna kooliõdedesid (74), 
koostasime ettepanekud infovahetuse ja koostöö eden-
damiseks Tallinna Koolitervishoid SA-le.  

Koostöös Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga 
koondasime ja tõlkisime materjale laste ja perede 
toetamiseks, kelle lähedane on vanglas.

Juunis alustas MTÜ Lastekaitse Liit juhatajana 
Varje Ojala.

PROGRAMM “KIUSAMISEST VABAKS!” 

„Kiusamisest vabaks!“ eesmärgiks on laste vaimse 
ja füüsilise turvalisuse suurendamine väärtushin-
nangute kujundamise kaudu kogukonnas koostöös 
haridusasutuste ja lastevanematega. 

Aasta 2019 lõpuks olid programmi rakendamise õiguse 
saanud 481 lasteaeda, 145 kooli ja 18 lapsehoidu ning 
lasteaeda alla 3-aastaste laste rühmades. Korraldasime 
programmi 23 põhi- ja jätkukoolitust,  5 teabe- ja 
koostööpäeva, kust võttis osa ca 1000 haridusvaldkonna 
töötajat lasteaedadest ja koolidest üle Eesti. 

Septembris andsime välja temaatilise “Märka Last”
veebikirja erinumbri ning suvel valmis heategevusprojekti 
RatRace toetusel lastega peredele uudne mäng „Sõber 
Karu memoriin“.

PROJEKT “TARGALT INTERNETIS” 

Korraldasime 44 turvalise internetikasutuse töötuba, kus 
osales kokku 1093 last. Koostasime 10 temaatilist õppe- 
ja teavitusmaterjali õpilastele, 2 tunnikava õpetajatele ja 
4 teavitusmaterjali lapsevanematele.

Veebruaris toimunud Turvalise interneti päeva kampaa-
niast võttis osa üle 100 lasteaia, kooli ja noortekeskuse, 
kes korraldasid oma asutuses temaatilisi üritusi. Korral-
dasime konverentsi „Digilaps, kus tõttad sa? EU Kids 
Online Eesti 2018. aasta uuringu tulemused“.

Viisime läbi õpilaste meemiloomise konkursi „Rõõmud või 
mured digimaailmas, kuhu esitati 800 nutikat meemi. 
Augustis toimus noortepaneeli koolitusseminar, kus 
osales 40 noort. 

Veebipõhise teenuse vihjeliin raames käsitleti 553 teadet, 
millest 132 sisaldasid infot laste seksuaalset väärkohtle-
mist kujutavast materjalist.

LASTEKAITSE LIIDU NOORTEKOGU 

ENL´i poolt rahastatud projekti “Noorte kaasamine 
osalusvõimaluste laiendamiseks” raames korral-
dasime Noorte Meedialaagri, kus osales 10 noort üle 
Eesti. Olime kaaskorraldajad Türi Põhikoolis toimunud 
projektipäeval “Meie võimalused ühiskonnas”, 
millest sai osa 200 noort. Osalesime Eurochildi 
Children's Council töös ja esindasime Eestit LÕK30 
puhul Brüsselis toimunud rahvusvahelisel konveren-
tsil: “Rights of the Child”. Koostöös Eurochildiga 
alustasime “Märka Last” laiendamist noorte dünaa-
miliseks infoplatvormiks.

HEA NÕU LASTEGA PEREDELE

Koostöös Eesti Advokatuuriga ja advokaatide pro bono 
panusel osutasime projekti “Hea nõu lastega peredele“ 
raames 2019. a tasuta õigusabi kokku 95-le
inimesele (sh 21 venekeelset klienti). Nõustamiste 
raames sai tasuta õigusabi 84 inimest Tallinnas, 
Lastekaitse Liidu büroos ja 11 inimest Hiiumaal 
koostöös Hiiumaa Lastekaitse Ühinguga. Loe lisaks: 
õigusalased artiklid eesti- ja vene keeles.

SAMAL POOLEL – LAPSE POOLEL

Aastal 2019 jätkasime lastekaitsetöötajate teadmiste 
suurendamist läbi populaarse koolitusseminaride 
sarja „Samal poolel – lapse poolel“. Seminarid (osale-
jaid kokku 261)  keskendusid alaealiste õigusrikkujate 
ja hooldusõiguse teemadele. 

KOOSTÖÖS LAPSE HEAKS

Kohaliku tasandi multidistsiplinaarse võrgustiku 
koolitused „Koostöös lapse heaks“ viisime läbi 
neljas omavalitsuses (Lääne-Harju, Lääne-Nigula, 
Viru-Nigula ja Saaremaa vald). Koolitustele eelnes 
lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse võrgustiku 
kaardistused ja järgnesid soovitused omavalitsusele 
infovahetuse ja koostöö edendamiseks. 

LASTEKAITSETÖÖTAJATE TÄIENDKOOLITUS TAI´S

Jätkasime Tervise Arengu Instituudi tellimusel 
õigusalaste täiendkoolituste korraldamist lastekaitse-
töötajatele. Koolitused toimusid Tallinnas ja Tartus.


