
Sihtasutus Noored Olümpiale



Eesmärk
Sihtasutus Noored Olümpiale on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärgiks 
on täita Eesti spordi rahastamises olev tühimik 18-25 aastaste sporditalentide 
toetamise osas

Praeguse noorte saavutusspordi alarahastatuse tulemuseks on talentide pidev 
kaotus, kuna noored ei näe pärast noorteklassi perspektiivi sporditee jätkamiseks 
suure ebakindluse tõttu

Oma tegevusega tahame
◦ Teadvustada ühiskonnas Eesti noorte saavutussportlaste rahastamisega seotud 

probleemi
◦ Aidata kaasa selle lahendamisele läbi heategevuse
◦ Luua eeldused uute spordieeskujude ja innustajate sünnile



Põhimõtted
Milline on meie meelest efektiivseim viis noore saavutussportlase tulemuslikuks 
toetamiseks?
◦ Toetus peab olema pikaajaline – pakume stipendiumi nelja-aastaseks perioodiks
◦ Toetus peab olema mõjus – hetkel stipendiumi suurus aasta kohta 10 000 eurot
◦ Toetus peab andma võimaluse treenida sportlasel oma vaimset poolt – mindset
coaching toetuse osana

◦ Toetus peab andma sportlasele turundus- ja kommunikatsioonioskused – vastavad 
koolitused toetuse osana

Tahame, et noor sportlane oleks pärast meie toetuse saamist valmis tegema sammu 
maailma absoluutsesse tippu, tal on selleks olemas vajalik füüsiline ja vaimne 
ettevalmistus. Ta oskab tänapäeva ettevõtlus- ja meediakeskkonnas omale vajadusel 
sponsoreid/toetajaid leida („räägib ettevõtjatega sama keelt“).



Tegevuse rahastamine
Oma tegevust rahastame Eesti era- ja juriidilistest isikutest koosneva püsi- ja 
ühekordsete annetajate kaudu

Me ei otsi sponsorlust, meie toetamine on missioonipõhine

Kaasame ainult uut raha, ümberjagamist ei taotle

Põhikirja kohaselt võimalik kasutada kuni 15% saadud mittesihtotstarbelistest 
annetustest kulude katteks, 2016-17 katame tegevuskulud sihtotstarbelistest 
annetusest ja asutajapoolsest panusest

Tegutseme säästlikult, kõik kaasa löövad inimesed teevad seda heategevuslikus 
korras. Loome koostööpartnerite võrgustiku, keda kõnetab meie missioon.



Ülevaade senisest tegevusest
2015 oktoober: asutamine

2016 jaanuar-märts: eraisikust püsitoetajate otsimine, mille tulemusena saime 
välja kuulutada konkursi kahe-aastasele stipendiumile kogusummas 10 200 eurot

2016 aprill: avalik konkurss 2018 taliolümpiale pürgivatele 18-23 aastastele 
noortele, stipendiaadiks valis SA nõukogu kiiruisutaja Marten Liivi

2016 suvi-sügis: meeskonna laiendamine, uus tegevuskava pikaajalise 
eesmärgiga saada kokku aastaeelarve summas 100 000+ eurot, mis võimaldaks 
toetada jooksvalt kümmet sportlast

2017 jaanuar-märts: ettevõtetest ja ettevõtjatest toetajate otsimine, tulemuseks 
aastaeelarve summas 40 000 eurot, mis võimaldab toetada nelja sportlast

2017 aprill-mai: avalik stipendiumikonkurss olümpia individuaalalade sportlastele 
vanuses 18-25, 3 uut stipendiaati kuulutame välja mai keskel



Kontakt
Valdur Jaht

Sihtasutus Noored Olümpiale

Telefon: +372 5251116

E-post: valdur@nooredolumpiale.ee

Skype: valdur.jaht

www.nooredolumpiale.ee

www.fb.com/nooredolympiale


