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2012 - 2014 aastani osales JTI Kodanikuhariduse keskus rahvusvahelises Nordplus programmi 

projektis „Vanad ja uued demokraatiad“. Projekti koordineeris Taani organisatsioon Folkevirke 

ning selle partneriteks olid lisaks Norra, Läti ja Leedu partnerorganisatsioonid. Projekti 

eesmärgiks oli toetada täiskasvanuharidust, tulemaks toime väljakutsega kaasaegses 

kodanikuühiskonnas ja vahetada sellealaseid kogemusi vanade ja uute demokraatiate vahel. 

Novembrist 2012 maini 2014 toimus 5 rahvusvahelist seminari. 
 

Projekti käigus toimusid igas partnerriigis erinevatele demokraatia aspektidele pühendatud 

temaatilised seminarid:  

novembris 2012 Kopenhaagenis – demokraatliku ühiskonna teemal,  

märtsis 2013 Tallinnas – võrdsuse teemal,  

mais 2013 Sveio kommuunis Norras – noorsoo- ja koolidemokraatia teemal, 

oktoobris 2013 Riias – perekonna teemal,  

märtsis 2014 Druskininkais – vähemuste teemal ühiskonnas.  
 

Seminaride käigus toimusid nende teemale vastavad loengud, kohtumised ja õppekäigud.  

 

22. – 23. 11. 2012 toimus projekti avaseminar Kopenhaagenis üldisel teemal „Vanad ja uued 

demokraatiad“. Seminaril käsitleti demokraatia ajalugu ja arengut projektipartnerite maades. 

Toimusid tutvumiskäigud Taani parlamenti Folketingi ning taani demokraatiat 

iseloomustavatesse kohtadesse ja institutsioonidesse, sh hipiriiki Christianiasse. 

 

 
Kopenhaageni kohtumine 22–23.11.2012 



04. – 05. 03. 2013 korraldas JTI Tallinnas teemal “Võrdõiguslikkus” seminari, kus kuulati 

õiguskantsleri abi Kristiina Albi ja soolise võrdõiguslikuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-

Liis Sepperi ettekandeid, kohtuti Riigikogu liikmete Rait Maruste ja Margus Tsahknaga, 

külastati Inimõiguste Instituuti, okupatsioonide muuseumi ning Puuetega Inimeste Koda.  

 

                             
03. – 05. 03.2013 Tallinna seminari pilte.  

 

 

 

15. – 16. 05. 2013 toimus seminar Haugesundis (Sveio kommuun, Norra) noorsoo- ja 

koolidemokraatia teemal. Projektipartnerid osalesid ka kohaliku noorteparlamendi istungil. 

                 
Pilte Norra kohtumiselt 

 

 

 

 

 



03. – 04. 10. 2013 seminar Riias oli põhendatud perekonna problemaatikale demokraatlikus 

ühiskonnas. Projektipartnerid võeti vastu Läti Seimis ja Riia linnavalitsuses, kus toimusid 

asjakohased diskussioonid.  

                   
Seminar Riias 03–04.10.2013 

 

Projekti viimane seminar toimus 15. – 18. 05. 2014 Vilniuses ja Druskinikais teemal 

“Vähemused”. Ka Leedus kohtuti Seimi saadikutega, Druskininkais oldi muuhulgas külas 

kohalikul poola kultuuriorganisatsioonil. 

                         
Pilte 15.–18. 05. 2014 seminaridelt Vilniuses ja Druskinikais 

 

 

 

 

 


