
Saatke jõuludeks 
heategevuslik kaart!

Kuidas aitame kiusamist 
vähendada?
Keskmiselt iga 5. laps Eestis on parasjagu kiusamise ohver. 
Selle probleemiga võitlemiseks aitab SA Kiusamisvaba Kool 
juba 8. aastat koolidel üle Eesti ellu viia KiVa programmi – 
maailmas ainulaadset teadus- ja tõenduspõhist kiusuvastast 
programmi. 

KiVa tegeleb nii süstemaatilise ennetustööga kui ka on abiks 
kiusujuhtumite lahendamisel. 2020. a kevadel 16 500 õpilase 
seas läbi viidud küsitlus näitab, et distantsõppe ajal koges 
küberkiusamist KiVa-koolides lausa 50% vähem lapsi kui 
koolides, kus programmi veel ei rakendatud. See on üks 
mõjusatest näitajatest, mis tõestavad KiVa toimivust! 

Unistame, et kõik Eesti koolid läheneksid kiusuennetusele 
tõenduspõhiselt ja järjepidevalt. Praegu rakendab KiVa 
programmi ligi 100 Eesti kooli (20%). Enamatesse koolidesse 
laienemine on ainult ressursipuuduse taga kinni. 
Soetades oma jõulukaardid meilt, annate olulise panuse, 
et KiVa programmiga saaks liituda veelgi enam koole. 

Jõulukaartidest lähemalt
Meie 2020. a heategevuslikul kaardil kajastuvad unistuste talv 
ja südamlikud suhted. Kaardi on joonistanud kunstnik 
Kadri Roosi. E-kaardi on animeerinud Paula Mauer. 

Pakume võimalust tellida nii paberkaart kui e-kaart 
(kas tavaline või animeeritud).

Paberkaart

• Kaardi hind on 2 €/tk (oma logo ja teksti lisamisel 2,5 €/tk).

• Tellimusele lisandub saatmiskulu. 

• Kaart on kokkuvolditav, see on A65 mõõdus 
(99×210; 1/3 A4-st).

• Soovi korral saab lisada oma logo ja soovid eri keeltes.

• Kaardid saab kätte novembri lõpus.

E-kaart

• Paberkaardi asemel või sellele lisaks saab tellida e-kaardi.

• Tavalise ilma liikuva pildita e-kaardi puhul oleme tänulikud 
toetuse eest alates 100 €.

• Animeeritud liikuva pildiga e-kaardi puhul ootame toetust 
alates 200 €. 

• E-kaardi saab kätte detsembri alguses.

Tellimine

Jõulud näivad kaugel, ent just praegu on parim aeg mõelda, kuidas kliente ja partnereid meeles pidada. 
Saates tervitused SA Kiusamisvaba Kooli heategevuslike kaartidega, aitate muuta Eesti koolid 
kiusuvabaks. Kogutud tulu võimaldab rohkematel koolidel liituda KiVa kiusuennetusprogrammiga.

Oma soovidest andke palun teada hiljemalt 
30. oktoobriks. Tellimine ja lisainfo: Eveli Post, 
eveli.post@kiusamisvaba.ee, 513 6292. 

Kui soovite meid muul moel toetada, oleme südamest tänulikud annetuse eest 
SA Kiusamisvaba Kool arveldusarvele EE312200221056518192 (Swedbank).
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