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Kes me oleme 
ISCI on rahvusvaheliselt tunnustatud superviisoritest ja coachidest koosnev 
meeskond. Omame laia rahvusvahelist koostöövõrgustikku, tehes koostööd 
rahvusvaheliselt  tunnustatud superviisorite ja coachide koolitajatega Rootsist, 
Kreekast, Soomest, Norrast, Iirimaalt ja Lätist. 
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Mida teeme 
• Toetame sügavate muutuste elluviimist 

üksikisiku, organisatsiooni ja ühiskonna 
tasandil.  

• Õpetame välja superviisoreid ja coache;  

• Pakume enesetäiendamist tegutsevatele 
superviisoritele, coachidele ja mentoritele; 

• Viime ellu suuremahulisi arendusprojekte nii 
supervisiooni, coachingu kui mentorluse vallas;   

• Pakume oma valdkonnas ekspertarvamust. 
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KURSUSE EESMÄRK 

• on anda ANSE (Association of National 
Organisations for Supervision  in Europe; 
www.anse.eu )  standardile vastavat haridust. 

• on ette valmistada superviisoreid,  kes suudavad 
pakkuda valdkondadeülest  supervisiooni, tehes 
seda professionaalsel tasemel, professionaalse 
suhtumisega ning eetilisi põhimõtteid järgides.  

• On anda osalejatele teadmised supervisioonist ja 
superviisori  kutsest ning oskused töötada 
superviisorina ja coach`ina.  

http://www.anse.eu/
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Projekt  

• Nordplus Adult 

• Projekti tüüp -  Collaboration, Development 

• Juhtiv partner – MTÜ International 
Supervision and Coaching Institute  

• Projekti nimi -  Supervision training 
programme curriculum and toolkit 

• Projekti number -  NPAD-2013/10014 
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Projekti kestus 

• Projekti kestus oli  19 kuud, juunist 2013 kuni 
1. veebruarini 2015  

• Töökeeleks on inglise keel 

• Päriselt alustasime-  augustis 2013 

• Varasemat kogemust Nordplusiga ei olnud 
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Projekti tegevused 

• Projekti käigus on toimunud 7 koostööseminari, 
14. jaanuaril toimus lõpuseminar. Kokku toimus 
14 päeva seminare. 

• Koostati superviisori pädevuste maatriks ja 
õppekavade võrdlev analüüs. 

• Valmis on supervisiooniõpetaja tööriistakast. 

•  Viimast lihvi antakse reklaam- ja 
õppevideodele. 
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Projektis osalejad 

• International Supervision and Coaching 
Institute, projektijuht Piret Bristol 

• Lillehammer University College 

• Latvian Association of Supervisors 
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Projekti eesmärgid ühiskonna 
tasandil 

• Luua õppekava superviisorite ja coachide 
väljaõppeks. 

• Arendada superviisorite tuumpädevusi ja 
oskusi.  

• Parandada supervisiooni kättesaadavust ja 
tõsta supervisiooni teenuse kvaliteeti sotsiaal-, 
tervishoiu-, jt. valdkondades. 

• Parandada seeläbi töötajate töötulemusi ja 
elukvaliteeti.  
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Projekti eesmärgid organisatsiooni 
tasandil 

• Superviisorite areng meetodite, ideede, 
tehnikate vahetamise kaudu.  

• Õppekava koostamine superviisorite/coachide 
väljaõppeks. 

• Arendada rahvusvaheline õpetajate võrgustik, 
et tõsta õpetamise taset.  

• Koostada kaasaegsed struktreeritud 
õppevahendid supervisiooni õpetamiseks. 
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Juhtiva partneri vastutus: 

• Jagada toetussumma kõikide partnerite vahel 
vastavalt projekti plaanile ja eelarvele.  

• Koordineerida koostööd projektis osalevate 
organisatsioonide vahel ning jälgida projekti kulgu 
ja tulemuste ning eelarve vastavust projekti 
taotlusega  

• Esitada lõpparuanne õigel ajal ning kindlustada 
aruanne kogu vajaliku informatsiooniga  

• Koguda ja hoida kõikide partnerite kogu vajalik 
informatsioon ja dokumentatsioon lõpparuande 
koostamiseks ja võimalikuks tuleviku auditiks.  
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Nordplus toetus 

• Projekti kogusumma, mis sisaldab 
omafinantseeringut on ca 66 752 eurot. 

•  Nordplus toetussumma oli 40 000 eurot 
• Minimaalne kaasfinantseerimine oli 25% 
The grant decided is reduced compared with what was applied 
for. The Committee finds that the aims and results laid out in the 
application should be maintained and suggests that the co-
financing of the partnership is increased accordingly. If 
specifically justified, adjustments of activities and budget might 
be accepted as well, while still maintaining the aims and results 
of the application. In this case, a new budget should be 
presented with a justification of the activity and budget changes 
needed. 
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Oluline 
  

• 80%  toetusest kantakse korraga koordineerivale 
partnerile, 20% makstakse välja pärast edukat aruannet 

• Ainult projekti lepinguperioodil tehtud tegevused ja 
kulud võivad kajastuda aruandes ja raamatupidamises 

• Projektile tuleb luua eraldi eelarve koordineeriva 
partneri raamatupidamises, et oleks võimalik teostada 
auditit 

• Töötasu tunnimäär peab põhinema isiku tegelikul 
töötasul ning võib sisaldada sotsiaal- jm makse.  

• Töötasu arvestatakse töötabelite põhjal. 
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Eelarve muudatused 

• Väiksemaid muudatusi projekti ridade vahel 
(tegevused) kuni 15% võib teha ilma Nordplus 
Adult administratsiooni nõusolekuta 

• Üle 15% (vähendamine/suurendamine) 
muudatusi saab teha Nordplus Adult 
administratsiooni nõusolekul 

• Olemasolevate eelarve ridade (tegevuste/kulude 
tüüp)  kustutamine või uute lisamine saab 
toimuda ainult Nordplus Adult administratiooni 
nõusolekul. 
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Kõlblikud/mittekõlblikud kulud 

Kõlblikud kulud:  

• Ainult otseselt projektiga seotud kulud, 

• Panga ülekandetasud ja rahavahetusega 
seotud tasud, 

• Reisitõrke kindlustuse tasud 

Mittekõlblikud kulud: 

• Kontoriseadmed, näiteks IT seadmed 

• Tegevused väljaspool Põhja- ja Baltimaid.  
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Logod 

• Igal dokumendil, trükitud materjalil jt. peab 
olema Nordplus Adult logo: 

 

 
 

 

 

http://www.nordplusonline.org/media/files/publications_media/logos/rgb_jp
g/logo_nordplus_adult_in_english_rgb_jpg 
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