SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri käskkirja „„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ toetuse andmise tingimused“ muutmine
eelnõu juurde
I Sissejuhatus
Eelnõu on kehtestatud „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse” § 7 lõike 2 punkti 1, ja
§ 16 lõigete 1 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2013. a korraldusega
nr 572 „„Noortevaldkonna arengukava 2014–2020“ heakskiitmine“.
Eelnõu reguleerib toetuse andmist rakendusasutusele tõrjutusriskis noorte kaasamiseks ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamiseks (edaspidi eelnõu või TAT). Meetme tegevus 2.7.1
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kuulub
ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna nr. 2 „Sotsiaalse
kaasatuse suurendamine“ meetme „Noorte tööhõivelisuse toetamine ning vaesuse mõju
vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu“ tegevuste hulka.
Tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ eelnõus
(edaspidi vastavalt eelnõu või TAT) sätestatud tegevuse eesmärgiks on kättesaadavad ja
sihtgrupi vajadustele vastavad noorsootöö teenused, mis aitavad tõsta noorte
konkurentsivõimet, vähendada noorte tõrjutusriski ja tõrjutuse mõju. Keerulisemates oludes
noored saavad vajalikku täiendavat tuge. On olemas parem teadmine noorte olukorrast,
tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest, toimib tegevuste mõju ja kvaliteedi hindamine.
Tegevuse tulemusel paraneb noorte vajadustele vastavate noorsootöö teenuste kättesaadavus,
mis aitab tõsta noorte konkurentsivõimet, vähendada tõrjutusriski ja tõrjutuse negatiivset mõju,
keerulisemates oludes noored saavad vajalikku tuge ning paraneb teadmine noorte olukorrast,
tõrjutusriski põhjustest ja mõjuritest, mis on aluseks tegevuste mõju hindamisele ja kvaliteedi
tõstmisele.
TAT aitab saavutada noortevaldkonna arengukava 2014–2020 (edaspidi NAK) alaeesmärki 2
noorel on väiksem risk olla tõrjutud, noortevaldkonna programmi meedet 2 noorte kaasamise
suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine ning STS § 12 lõikes 1 nimetatud
meetmete nimekirjas märgitud meetme eesmärki vähendada vaesusest tulenevat mõju haridusja karjäärivalikutele, ennetada noorte sotsiaalse tõrjutuse ja tööturuprobleemide tekkimist ja
toetada noorte aktiivsete eluhoiakute kujunemist koos prioriteetse suuna nr. 2 „Sotsiaalse
kaasatuse suurendamine“, eesmärgi nr. 7 „Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine
noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas“ tegevustega 2.7.2., 2.7.3 ja 2.7.4.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert
Katrin Siider (katrin.siider@hm.ee; tel 735 0216), õigusosakonna asejuhataja Marko Jaeger
(marko.jaeger@hm.ee; tel 735 4063) ja rahandusosakonna välisvahendite juht Inge Oopkaup
(inge.oopkaup@hm.ee; tel 735 0279)
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II Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga pikendatakse 2015. aastal kehtestatud TAT-i kuni 31.08.2023, st kuni
programmiperioodi lõpuni.
Peatükis 3 on ära muudetud partneri nimi. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
kannab alates 13.06.2018 ametlikult nime Vabaühenduste Liit.
Peatükis 6 punktis 6.1. muudetakse sõnastust selliselt, et lisaks KOV ülestele tegevuskavadele
oleks võimalik rakendada ka KOV põhiseid tegevuskavu. Eelnev sõnastus käsitles ainult KOV
üleseid tegevuskavu ning enne haldusreformi oli see ka täidetav. Peale haldusreformi on
koostöögruppidest moodustunud uued KOV-id, mistõttu ei ole KOV üleseid tegevuskavu
otstarbekas ning alati võimalik teha, vaid tuleb jätkata haldusreformijärgsete KOV põhiste
kavadega. Analüüsid ja kaardistused, mis tegevussuuna elluviimise raames valmivad on
avalikult kättesaadavad (eelkõige KOV spetsialistidele), kui nad ei sisalda tundlikku infot.
Lisaks teavitatakse KOV spetsialiste läbi nõustamise, võrgustikukohtumiste, infokirjade jne.
Punkti 6.2.4 sõnastust täpsustatakse ning lisatakse koostööpartnerina ka kohalik omavalitsus.
Kuna noorsootöö korraldamine on KOV-i ülesanne, siis peab KOV olema teadlik, mis tema
piirkonnas noorsootöö valdkonnas tehakse. Lisaks on noorsootöö tegevuste jätkusuutlikkus
seotud KOV-i teadlikkuse ja tegevustega. Tegevussuuna raames toetatakse noorte
omaalgatuslike ideede/projektide elluviimist. Koostööpartneritele programmi vahenditest
toetust ei maksta, partnerite roll on aidata oma piirkonnas läbi viia projektikonkursid ning
toetada noori projekti elluviimisel (sh teavitustöö).
Punkti 6.2.5 sõnastust täiendatakse ning lisatakse info levitamise meetodina ka infosündmus.
Punkti 6.3 tegevussuuna raames käivitunud tegevuste kohta on võimalik lugeda veebilehelt
www.tugila.ee. Selleks, et informatsioon olemasolevatest teenustest jõuaks NEET noorteni ja
NEET noored jõuaksid neile vajaminevate teenusteni peab toimima hea võrgustikutöö erinevate
teenusepakkujate vahel. Sellest tulenevalt tehakse tegevuste elluviimisel koostööd erinevate
piirkondlike partneritega (nt Töötukassa, Rajaleidja keskused).
Punkti 6.4. alapunktid liidetakse, sest praktilises teostuses ei ole alategevuste eraldi hoidmine
vajalik ning seire ja mõju hindamine on omavahel põimunud.
Peatükis 9 tuuakse välja rakenduskava tulemusnäitajate, VV korralduse väljundnäitajate ja
tegevuse spetsiifiliste väljundnäitajate 2023. aasta sihttasemed.
Tegevuse spetsiifilise väljundnäitaja 6.1. 2020. aasta sihttaset muudetakse. Uus sihttase on:
„tegevusse kaasatud omavalitsuste arv on vähemalt 50% tegutsevatest omavalitsustest“.
Muudatus on põhjustatud haldusreformist mille tulemusel on Eestis 79 omavalitsust, mistõttu
ei ole praegu kehtivas eelnõus seatud sihttase, kaasata tegevusse 100 omavalitsust, enam
saavutatav.
Tegevuse spetsiifilise väljundnäitaja 6.2 2020. aasta sihttaset muudetakse. Uus sihttase on 7000
noort. Muudatus on tingitud asjaolust, et praegu kehtivas eelnõus seatud sihttase, kaasata
tegevusse 5000 noort, saavutatakse juba 2018. aasta lõpuks – see on võimalik, kuna antud
tegevuste järgi on suur vajadus. Näiteks on noorte huvi kutselaborite tegevussuuna vastu olnud
väga suur, mistõttu plaanime olemasolevate kutselaborite tutvustamisega jätkata kuni antud
toetusskeemi perioodi lõpuni, kuid uusi kutselaboreid ei ole plaanis juurde luua. Samuti on
oluline jätkata töösuve, noorte omaalgatuste toetamise ning kogukonnapraktika
tegevussuunaga. Lisaks seatakse väljundnäitajale 2023. aasta sihttase.
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Tegevuse 6.4. väljundnäitajat täpsustatakse ning esitatakse lõimituna tegevuse kirjeldusega.
Uus sõnastus on „Välja on töötatud terviklik noorte- ja noortevaldkonna seire- ja
analüüsisüsteem“, kus erinevad täna juba olemasolevad ja puuduolevad komponendid (nt noori
puudutav statistika, noorteseire aastaraamatud, uuringud, analüüsid jms) moodustaksid n-ö
ühtse terviku, mis võimaldab saada põhjaliku ülevaate noorte ja noorsootöö olukorrast,
tegevustest ja nende tulemustest ning arenguvajadustest. Selleks korraldab elluviija sellise
tervikliku mudeli väljatöötamise ning kirjelduse.
Peatükis 11 on muudetud eelarve jaotust vastavalt pikendatava TAT-i terviklikule mahule
16 344 900 eurot. Eelarvet on vähendatud 1% tulenevalt tehnilisest kohendusest tingitud
rakenduskava muudatusest.
Peatüki 12 punkti 12.3.3. sõnastust täiendatakse, et selgemalt välja tuua võimalus
kompenseerida ka kolmandate osapoolte osalemisega seotud kulud, mis on seotud TAT-i
tegevuste tegemisega. Eesmärk on toetada toetusskeemi eesmärke puudutavate koolituste,
seminaride, töötubade, infopäevade, konverentside, õppereiside ja kursuste ettevalmistamise,
läbiviimise ning tulemuste levitamise kulusid, sh kulusid, mis on seotud kolmandate osapoolte
osalemisega nimetatud tegevustes. Kolmandateks osapoolteks on isikud, kes ei ole elluviija
töötajad, kuid kes on seotud TAT-i tegevuste tegemisega ning kelle puhul võib tekkida vajadus
katta punktis 12.3.3. välja toodud tegevustes osalemise kulud. Kolmandate osapoolte valik ja
nende roll sõltub konkreetsest tegevusest, kuhu neid kaasatakse. Lisaks, punkti 12.3.5.
täiendatakse võimalusega hüvitada õpilas- ja üliõpilastööde konkursside korraldamise kulud,
sealhulgas kulud auhindadele.
Peatüki 13 punkti 13.2 teine lause sõnastatakse ümber järgmiselt: „Maksetaotlus esitatakse etoetuse keskkonna vahendusel“. Muudatus on vajalik, sest rakendusüksus ei kinnita
maksetaotluse vormi ning maksetaotluse esitatakse e-toetuse keskkonnas.
Peatükis 15 tunnistatakse kehtetuks punktid 15.5 ja 15.6, mis reguleerivad elluviija kohustust
esitada rakendusasutusele kord aastas tegevuste elluviimise tulemusaruanne. Tulemusaruande
esitamise praktiline vajadus puudub, sest tulemusaruanne sisaldab sama infot, mis
rakendusüksusele esitatav vahearuanne. Sellest tulenevalt piisab, kui elluviija esitab
rakendusüksusele esitatava vahearuande ka rakendusasutusele. Selleks, et vahearuandega oleks
tagatud põhjalik ülevaade tegevuste elluviimisest, täiendatakse punkti 15.1.1 elluviija
kohustusega selgitada vahearuandes näitajate ala- või ületäitmist. Eelnõusse lisatakse järgmised
punktid: 15.2.2., mis sätestab elluviija kohustuse esitada ülevaade tegevuste elluviimisest,
15.2.3., mis sätestab elluviija kohustuse anda hinnang tegevuste tulemuslikkusele ja 15.2.4.,
mis sätestab elluviija kohustuse esitada ülevaade tegevuste elluviimisel esinenud probleemidest
ja ettevõetud abinõudest. Ainuke erinevus rakendusasutusele esitatava tulemusaruande ja
rakendusüksusele esitatava vahearuande vahel on see, et tulemusaruanne sisaldab ülevaadet
eelarve täitmisest. Samas, arvestades kulude tekkepõhisust ei ole 05.01 (tulemusaruande
esitamise kuupäev) esitatavad finantsnäitajad lõplikud. Tegelikult on eelarve jooksvat täitmist
võimalik vaadata nii SFOS-ist kui SAP-ist.
III Eelnõu terminoloogia
Käskkirjaga uusi termineid kasutusele ei võeta.
IV Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Euroopa Liidu õigusega seonduvat eelnõus ei reguleerita.
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V Eelnõu rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
TAT-i elluviimisse on rakendusasutuse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kaasatud
elluviijana Eesti Noorsootöö Keskus. Elluviija partnerina osaleb tegevuse rakendamises
Vabaühenduste Liit.
Käesoleva regulatsiooni alusel perioodil 01.01.2015–31.08.2023 elluviidavat tegevust
rahastatakse 100% ulatuses struktuuritoetusest. Tegevuste toetuse kogumaksumus on
16 344 900 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendid moodustavad kuni 85%,
maksimaalses summas 13 893 165 eurot, ning riiklik kaasfinantseering vähemalt 15%, summas
2 451 735 eurot.
VI Eelnõu jõustumine
Eelnõu jõustub allkirjastamisel. Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuar 2015.
VII Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu saadeti kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile,
Kultuuriministeeriumile, Siseministeeriumile, Eesti Noorsootöö Keskusele, Eesti
Noorteühenduste Liidule, MTÜ-le Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, SA-le
Innove ja SA-le Archimedes.

Reelika Ojakivi
noorteosakonna juhataja
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Haridus- ja Teadusministri 29. juuni 2015. a
käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
elluviimiseks“ muutmine.
Muutmise eelnõu seletuskirja lisa.
Kultuuriministeerium
Eesti Noorsootöö Keskus
Sihtasutus Archimedes
Sotsiaalministeerium
Eesti Noorteühenduste Liit
Siseministeerium

KOOSKÕLASTUSTABEL
Kooskõlastatud märkusteta.
Kooskõlastatud märkusteta.
Kooskõlastatud märkusteta.
Kooskõlastatud vaikimisi.
Kooskõlastatud vaikimisi.
Vastavalt eelnõu lisa 1 punktile 6.1 kaardistab elluviija
noorsootööteenuste piirkondlikku kättesaadavust. Sealjuures
pööratakse suuremat tähelepanu neile omavalitsustele ja
koostöögruppidele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem ja noortel
vähem osalemisvõimalusi. Palume täpsustada eelnõu lisas 1 või
eelnõu seletuskirjas, mil viisil tehakse kaardistus kättesaadavaks
kohalike omavalitsuste spetsialistidele ja/või teistele piirkondlike ja
maakondlike võrgustike (nt maakondlikud turvalisuse nõukogud)
liikmetele. Samuti palume täpsustada, kuidas on tegevuse raames
ellu viidav seotud noortegarantiiga.

Arvestatud.
Seletuskirja on täiendatud. Analüüsid ja
kaardistused on avalikult kättesaadavad
(eelkõige KOV spetsialistidele), kui need ei
sisalda tundlikku infot. Lisaks toimub KOV
spetsialistide teavitamine läbi nõustamise,
infokirjade, võrgustikukohtumiste jne.
Kuna noorsootöö toetab noorte loovust ja
ettevõtlikkust, aitab noortel omandada
teadmisi ja oskuseid, mis parandab nende
konkurentsivõimet tööturul on punkti 6.1
raames elluviidavad tegevused kooskõlas
noortegarantii eesmärkidega.
Palume täiendada eelnõu lisa 1 tegevuse 6.3 kirjeldust või eelnõu Arvestatud osaliselt.
seletuskirja selle osas, kus ja kuidas (kas noorsootööasutuste, KOVide või maakondade põhiselt) on kättesaadav informatsioon
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käivitatud ja kavandatavate lisatuge pakkuvate teenuste kohta.
Samuti palume välja tuua koostööpõhimõtted noortegarantii
tegevustega, mis on suunatud KOV-ide võimekuse tõstmiseks
NEET-noorte üles leidmisel. Palume täpsustada ka seda, millistel
põhimõtetel toimub kõige keerulisemates oludes olevatele noortele
individuaalsete tugitegevuste kavandamine ja hankimine. Ühtlasi
teeme ettepaneku kaasata tegevuse 6.3 juhtrühma või sarnasesse
ametlikku tööformaati meetmetegevuste 2.7.2, 2.7.3 ja 2.7.4
elluviija (Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika
osakond) esindaja, et Siseministeerium oleks kursis tegevuse 6.3
raames
toimuvaga,
kuna
see
haakub
eelnimetatud
meetmetegevustega.

Seletuskirja on täiendatud. Tegevussuuna
raames käivitunud teenuste kohta on
võimalik lugeda veebilehelt www.tugila.ee.
Selleks, et informatsioon olemasolevatest
teenustest jõuaks NEET noorteni ja NEET
noored jõuaksid neile vajaminevate
teenusteni peab toimima hea võrgustikutöö
erinevate teenusepakkujate vahel. Sellest
tulenevalt tehakse tegevuste elluviimisel
koostööd erinevate piirkondlike partneritega
(nt Töötukassa, Rajaleidja keskused).
Sotsiaalministeeriumi
algatatud
noortegarantii tugisüsteem (registritepõhiselt
NEET
noorte
üles
leidmine)
on
noortegarantii tegevuste hulka lisandunud
noortegarantii elluviimise käigus. Nimetatud
tegevus toetab, kuid sellest ei sõltu teiste
noortegarantii
tegevuste
elluviimine.
Sotsiaalministeerium vastutab noortegarantii
elluviimisel eri tasandite partnerluste
koordineerimise eest ja on selleks
moodustanud
töögrupi.
Võtame
Siseministeeriumi
soovi
töögruppi
kuulumise osas teadmiseks ja edastame info
Sotsiaalministeeriumile.
Palume eelnõu seletuskirjas selgitada, millest tulenevalt toetuse Arvestatud.
andmise tingimuste õigusakti pikendatakse 2023. aastani.
Seletuskirja on täiendatud. Pikendame
TAT-i kuni programmiperioodi lõpuni.
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Palume eelnõu seletuskirja sissejuhatuse viiendas lõigus Arvestatud.
korrigeerida viide tegevuste numbritele. Vastavalt kehtivale Seletuskirjas on viga parandatud.
meetmete nimekirjale on õiged meetmetegevuse numbrid 2.7.2,
2.7.3 ja 2.7.4.
Rahandusministeerium

Punkti 6.2.4 lisatakse elluviija koostööpartneriks omavalitsus. Kuna
tegemist on omaette toetusmehhanismiga, siis palume seletuskirjas
mehhanismi toimimine lahti kirjutada, sealhulgas, kuidas toimub
koostööpartnerite valimine, mis on nende rollid, miks on
põhjendatud käsitleda omavalitsusi (ja noorsootöö organisatsioone
ning ühinguid) just koostööpartneritena, kellele makstakse toetust
ja mida toetatakse.

Punkti 12.3.3 lisatakse võimalus kompenseerida kolmandate
osapoolte osalemise kulud. Palume täiendada seletuskirja, et
nimetatud kulude sisu ning tekkimine oleksid arusaadavad,
sealhulgas, kes on need kolmandad osapooled, mis rollis nad on
projektis, kuidas nad sinna valitakse, kas neilt ostetakse teenuseid.

Arvestatud.
Seletuskirja on täiendatud. Tegevuse 6.2.4
raames toetatakse noorte omaalgatuslike
ideede/projektide elluviimist. Toetatakse
omaalgatuslikke projekte, mitte
koostööpartnerit. Koostööpartneri roll on
aidata oma piirkonnas läbi viia
projektikonkursid ning toetada noori
projekti elluviimisel (sh teavitustöö). Kuna
noorsootöö korraldamine on KOV-i
ülesanne, siis peab KOV olema teadlik, mis
tema piirkonnas noorsootöö valdkonnas
tehakse. Sellest tulenevalt on KOV-ide
lisamine koostööpartnerite hulka
asjakohane. Lisaks on noorsootöö tegevuste
jätkusuutlikkus seotud KOV-i teadlikkuse ja
tegevustega.
Arvestatud
Seletuskirja on täiendatud. Eesmärk on
toetada toetusskeemi eesmärke puudutavate
koolituste, seminaride, töötubade,
infopäevade, konverentside, õppereiside ja
kursuste ettevalmistamise, läbiviimise ning
7

SA Innove

Soovitame täiendada käskkirja lisa „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ toetuse
andmise tingimused“ punkti 9 näitajate sihttasemetega 2020. aasta
seisuga.

Palume seletuskirjas täpsustada, mis on aluseks käskkirja lisa
punktis 9 muudetava tegevusele 6.4 väljundnäitaja saavutatuks
lugemisele.

tulemuste levitamise kulusid, sh kulusid,
mis on seotud kolmandate isikute
osalemisega nimetatud tegevustes.
Seletuskirjas on välja toodud, et
kolmandateks osapoolteks on isikud, kes ei
ole elluviija töötajad (st Eesti Noorsootöö
Keskuse töötajad), kuid kes on seotud TATi tegevuste tegemisega. Kolmandate
osapoolte roll ja nende valik sõltub
tegevustest ja tegevuste eesmärkidest, kuhu
neid kaasatakse, mistõttu ei ole täna
võimalik konkreetseid rolle ja
valikukriteeriumeid välja tuua. Soovime, et
vajaduse tekkimisel oleks võimalik
kolmandaid osapooli toetuskeemi
tegevustesse kaasata.
Ei arvesta.
Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskavas 2014–2020 on välja toodud
rakenduskava tulemusnäitajad 2023. aasta
seisuga. Kuna pikendame TAT-i kuni
programmiperioodi lõpuni, siis
rakenduskava kontekstis on oluline
tulemusnäitajate saavutamine 2023. aastaks.
Arvestatud.
Seletuskirja on täiendatud.
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Soovitame jätta välja käskkirja lisa punktist 12.3.11 juriidiliste Arvestatud.
teenuste ostmisega seotud kulud, kuivõrd nende näol on tegemist Punkt 12.3.11 käskkirja lisast kustutatud.
kaudsete kuludega vastavalt Vabariigi Valitsuse 01.09.2014
määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest
hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 9 lg 6
punktile 3.
Sõnastada käskkirja lisa punkti 13.2 teine lause: „Maksetaotlus Arvestatud.
esitatakse e-toetuse keskkonna vahendusel.“. Muudatus on vajalik, Lisa 1 punkti 13.2 sõnastus on muudetud.
kuivõrd rakendusüksus ei kinnita maksetaotluse vormi ning
maksetaotlus esitatakse e-toetuse keskkonnas.
MTÜ Eesti Mittetulundusühingute
ja Sihtasutuste Liit

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit on alates 13. juunist Arvestatud.
ametlikult Vabaühenduste Liit. Vastav muudatus tuleks ka TATis Eelnõu lisas muudatus tehtud ja seletuskirja
sisse viia.
täiendatud.
Abikõlbulikkuse periood on kuni 31.08.2023. Eelarve partnerile
EMSL (Vabaühenduste Liidule) tegevuste elluviimiseks on 240
850. Kas see on ettenähtud terveks perioodiks või kuni aasta 2020
lõpuni? Kas seda oleks võimalik tabelis ka selgemalt välja tuua, mis
perioodi kohta see kehtib.

Ei arvesta.
Eelnõu lisas kajastatakse eelarvet kuni
programmiperioodi lõpuni (st kuni 2023.
aastani). TAT-i tegevuste elluviimiseks
koostab elluviija iga aasta 20. detsembriks
järgmise eelarveaasta tegevuskava ja sellele
vastava eelarve. Lisaks sõlmib elluviija
(Eesti Noorsootöö Keskus) partneriga
(Vabaühenduste Liit) tegevuse
elluviimiseks lepingu, kus on välja toodud
elluviidavad tegevused, eesmärgid ja
eelarve.
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