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Kuidas saada Vabatahtlikuks
Euroopa vabatahtlik teenistus (EVS) annab sulle võimaluse töötada vabatahtlikuna
Euroopas või mujal maailmas 2–12 kuud. Projekte leidub nii spordi, kultuuri, kunsti,
keskkonna, noorsootöö, sotsiaaltöö kui ka muudelt aladelt. Enamus teenistustest on
individuaalsed, kuid tegutseda saad ka grupiteenistuses koos teiste noortega. EVS
pakub võimalust õppida tundma uut kultuuri, tööd, omandada kogemusi, leida uusi
sõpru ja ühiskonna heaks midagi kasulikku korda saata.
Vabatahtlikuna võib tööle asuda iga alaliselt Eestis elav 18–30-aastane noor sõltumata
haridusest, töö- või vabatahtliku tegevuse kogemusest, keeleoskusest või tervislikust
seisundist. Vabatahtlikult oodatakse eelkõige aktiivset osalemist ja huvi väljavalitud
projekti vastu. Seetõttu ei nõuta vabatahtlikult erialast ettevalmistust ega
(kooli)tunnistuste ettenäitamist. Kasuks tuleb, kui oskad inglise keelt suhtlustasandil,
kuid ka keeleoskuse puudumine ei ole teenistuses osalemisel takistuseks.
Teenistus pakub arenguvõimalust nii vabatahtlikule kui ka organisatsioonile – töö ei
ole üksluine. EVS ei ole palgatöötaja asendamine, kutsekoolitus, puhkus, keelekursus
ega praktika ettevõttes.
Igal noorel on õigus EVS kaudu vabatahtlikuna tööle asuda ainult kord elus va juhul
kui esimene teenistus jääb alla 2 kuu. Sellisel juhul saab ka teist korda teenistusse
minna. Kahe teenistuse kestvus kokku ei tohi ületada 12 kuud.
Programm katab majutamiskulud, toitlustuse, keeleõppe ja osaliselt ka reisikulud.
Lisaks makstakse vabatahtlikele igakuiselt taskuraha.
Seega tasub hoolikalt läbi mõelda, miks vabatahtlikuna tööle asuda ja kuidas saadud
kogemusi tulevikus kasutada.
Täpset aega esmase huvi tekkimisest projekti tegeliku teostumiseni on raske hinnata,
kuna iga projekt sõltub paljudest asjaoludest alates organisatsioonide ja vabatahtlike
eelistustest ning lõpetades taotlustähtaegade ja eri protseduuridega. Keskmiselt kulub
aga hetkest, mil noor inimene programmis osalemise vastu tõsist huvi üles näitab,
reaalse vabatahtliku teenistuse alguseni 5–7 kuud.
Soovitatav on vähemalt 6-kuuline teenistus. Lühem aeg jääb nii hea tööalase
kogemuse kui ka kultuuri tundmaõppimise suhtes liiga kasinaks.
Leia vastuvõttev organisatsioon
Projekte saad valida üle Euroopalisest andmebaasist samuti postitame aeg ajalt
pakkumisi meie kodulehel Pakkumiste all.
Andmebaasist saad valida projekte vastavalt maale, teenistuse pikkusele ja muudele
kriteeriumidele. Mõtle läbi oma soovid ja võimalused: mis valdkond on sulle kõige
huvitavam ja kui pikka teenistust sooviksid.
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Mida
teha,
kui
oled
sobiva
organisatsiooni
välja
valinud?
Kui oled leidnud sobiva organisatsiooni, on esmalt vaja projekti kontaktisikutele saata
oma
CV
ja
motivatsioonikiri.
Olukord
on
üsna sarnane tööle kandideerimisega – pead põhjendama, miks just sina oled selle
projekti jaoks kõige õigem inimene ning miks nimelt selle projekti valisid. Siin võib olla
sinu esimene õppetund kultuuride erinevustest, sest meile nii tuttav e-post ei pruugi
teistes kultuurides sugugi igapäevane ja tavaline töövahend olla. Seega, kui näed, et
vastus kirjale viibib, tasub kindlasti helistada. Organisatsioonidesse laekub päevas
mitmeid sooviavaldusi, seega pead silma paistmiseks teistest eristuma. Rõhuta julgelt
oma tugevusi ja motivatsiooni, jäädes seejuures ausaks.
Varu meelekindlust!
Kandideerides pea silmas, et vastused võivad olla väga erinevad. Tuleb valmis olla ka
selleks, et mõnelt organisatsioonilt vastust ei tulegi. Võimalik, et organisatsioonis on
juba vabatahtlik olemas või hetkel lihtsalt ei soovita vabatahtlikku vastu võtta. Seetõttu
on kasulik ja vajalik saata oma CV ja motivatsioonikiri mitmesse organisatsiooni. Tasub
silmas pidada, et ühesuguse motivatsioonikirja saatmine kõikidesse valitud
asutustesse ei ole kindlasti hea mõte. Koosta motivatsioonikiri vastavalt pakutavale
projektile ning too välja oma tugevamad küljed, mis sinu poolt valitud projekti
teostamisel
kasuks
tulevad.
Ära heitu ja varu kannatust! Vabatahtliku teenistuse projekt on päris sinu projekt, ole
valmis oma huvide eest seisma! Järjepidevus viib sihile. Kui edukas teenistus
seljataga, mõistad, et nähtud vaev oli seda väärt, ja rohkemgi!
Loe lisaks ka veel: Euroopa Vabatahtliku Teenistuse Vihik Vabatahtlikule
Infot EVSi kohta võid samuti Euroopa Noored koduleheküljelt
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Eluolu: töö, puhkus, majutus, toidu- ja taskuraha
Töömaht ja tööülesanded vastu võtvas organisatsioonis ning ülesannete täpne sisu
sõltub organisatsiooni tegevusest ja sinu oskustest, huvidest ning võimetest. Sinu
töönädal peaks sisaldama umbes 30-35 töötundi ning sul on õigus kahele
järjestikule vabale päevale nädalas. Siinkohal sõltub palju sinu ja organisatsiooni
omavahelisest kokkuleppest, näiteks ei pea vabad päevad olema nädalavahetustel ja
vajadusel ning sobivusel ei pruugi päevad olla ka järjestikused. Iga töötatud kuu eest
koguneb sulle kaks päeva puhkust. Selle, kuidas ja millal puhkuse välja võtad, pead
vastu võtva organisatsiooniga läbi arutama ja oma juhendajat puhkuseplaanidest
aegsasti teavitama. Puhkust ei pea tingimata välja võtma ühes osas. Puhkuse ajal
säilivad sinu söögi- ja taskuraha ning elamistingimused.
Sul peaks olema vähemalt kaks tugiisikut: üks, kes juhendab sind tööalaselt
(supervisor) ning teine, kes on abiks töövälistes küsimustes (mentor).
Elamine: Vabatahtlikud jagavad omavahel tihti vannituba ja kööki, mõnikord ka tuba.
Lähtuda tuleb kuldsest keskteest, ei tasu nõuda liigset luksust – lähed ju
vabatahtlikuks! Samas, kui elamistingimused sind tõsiselt häirivad ning see on
probleem, tuleb vastu võtva organisatsiooniga rääkida ja leida kõigile sobiv variant.
Toitlustuse korraldamine sõltub samuti organisatsioonist. Organisatsioon võib sulle
igakuiselt söögiraha maksta või pakkuda toitlustust töökohal, võimalik on ka nende
kahe omavaheline kombineerimine.
Vabatahtlikule ette nähtud taskuraha on riigiti erinev, kuid alati kehtib põhimõte, et see
on mõeldud vabatahtliku isiklikeks kuludeks, kellelgi ei ole õigust pärida, kuhu ja miks
selle raha kulutad.
Kuigi formaalselt ja lepinguliselt vastutab projekti eest taotlev organisatsioon, oled sina
see,
kes
vajadusel
asju
paremuse
poole muuta saab. Seepärast on sul õigus ja kohustus võtta vastutus toimuva eest,
lähtudes eelkõige oma huvidest! Loomulikult on EVS koostööprojekt ja seetõttu ongi
loodud tugisüsteem mentori ja organisatsioonide näol, kellelt vajadusel abi saad.
Tekkinud küsimused saavad aga märksa kiirema lahenduse, kui asud ise tegutsema
ega
jää
passiivselt
abi
ootama.
Teenistuse kestel saad aru, et lisaks sellele, et ise õpid, on sul ka palju, mida edasi
anda. Olles teenistuses tegutse aktiivselt, et kaasata oma tegevustesse ka teisi noori
ning neid innustada. Oma organisatsiooni siseselt ja koostöös teiste
organisatsioonidega saate levitada vabatahtlikkuse ideed erinevatel viisidel.
Koolitused: Sinu vabatahtlikku teenistust läbib koolituste tsükkel: enne koduriigist
lahkumist kutsub Eesti büroo sind ettevalmistavale koolitusele, seejärel toimub
saabumisjärgne koolitus vastu võtvas riigis, teenistuse keskpaigas vaheanalüüs ning
ka lõppkohtumine. Saabumisjärgne koolitus ja vahekohtumine on korraldatud vastu
võtva maa Euroopa Noored büroo poolt. Koolituste eesmärgiks on oma projekti ette
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valmistada ja analüüsida ning saada tuttavaks teiste vabatahtlikega. Koolitused
annavad sulle võimaluse jagada emotsioone inimestega, kes on täpselt samas
olukorras.
Samuti on hea teada et EVS rahastus katab osaliselt ka reisikulud (reisikulude
kalkulaatori leiad Euroopa Komisjoni kodulehelt (kilomeetrite arv tuleb võtta nö ühe
otsa kohta).
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KKK
Miks minna vabatahtlikuks?
Euroopa vabatahtlik teenistus (EVS) on ainukordne võimalus õppida uut kultuuri, tööd,
omandada uusi kogemusi, sõpru ja samas ka ühiskonna heaks midagi korda saata.
Kui oled ettevõtlik, on Sul suurepärane võimalus ilma kulutuste pärast muretsemata
keskenduda uutele kogemustele ning põnevatele ja säravatele inimestele. Euroopa
vabatahtliku teenistuse programm katab Sinu reisikulud, elamiskulud vastu võtvas
organisatsioonis, toitlustuse ja keeleõppe. Lisaks sellele saad igakuiselt taskuraha
ning on võimalus taotleda toetust ka järel tegevuste tarvis. Eraldatavad summad on
elatustasemest olenevalt riigiti erinevad.
Kellele on EVS mõeldud?
EVS on avatud kõikidele noortele vanusest 18 - 30 eluaastat (erandkorras 17
aastastele) ja annab igale noorele võimaluse panustada ühiskonna kujundamisse
vastavalt tema võimetele ja oskustele. Vabatahtlik teenistus on avatud ka vähemate
võimalustega noortele, sh ka puuetega noortele, programmis on seda silmas pidades
väljatöötatud eraldi tugisüsteem.
Mis haridus ja oskused on vajalikud, et minna EVSile?
EVSi ei nõua vabatahtlikult erialast ega spetsiifilist ettevalmistust, kasuks tuleb, kui
oskad inglise keelt suhtlustasandil, kuid ka puudulik keeleoskus ei ole kindlasti
teenistuses osalemisel takistuseks. EVS on üks mitteformaalse õppe viise, see
tähendab, et tehtav töö ei tohi olla üksluine vaid peab pakkuma arenguvõimalust nii
vabatahtlikule kui ka organisatsioonidele.
Kuhu on võimalik EVSi raames minna?
Euroopa vabatahtlik teenistus tähendab võimalust leida endale Euroopas või ka selle
naabruspiirkondades organisatsioon, kes on nõus Sind vastu võtma ja töötada seal
vabatahtlikuna.
EL liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa,
Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome,
Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari.
Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigid: Liechtenstein, Norra, Šveits
Euroopa liidu kandidaatriigid: Türgi
Programmi Euroopa Noored naabruspiirkonnariigid on:
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Ida Euroopa ja kaukasuse naabruskoostöö riigid: Armeenia, Aserbaidžaan,
Georgia, Moldaavia, Ukraina, Valgevene, Venemaa. Taotluse saab esitada vaid Eesti
partnerorganisatsioon (sõltumata, kas on tegemist vastu võtva või saatva projektiga)
Euroopa Noored Eesti büroosse.
Kagu-Euroopa naabruskoostöö riigid: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia,
Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia (sh Kosovo).
Vahemereäärsed naabruskoostööriigid: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania,
Liibanon, Maroko, Palestiina (Jordani jõe läänekallas ja Gaza sektor), Süüria,
Tuneesia.
Kui kauaks ma võin EVSile minna?
EVSile on võimalik minna kuni 12 kuuks üks kord elus, va juhul kui esimene teenistus
ei ole pikem kui 2 kuud. Kahe teenistuse kestvuse kogukestvus ei tohi ületada 12 kuud!
Meie soovitame valida projektid alatest 6 kuust, kuna lühem aeg kipub jääma uue
kultuuri ja keele õppimisel liiga lühikeseks.
Millistest projektides ma saan vabatahtlikuna osa võtta?
Projekti temaatika on küllalt lai, võib leida nii spordi, kultuuri, kunsti, keskkonna,
noorsootöö, sotsiaaltöö kui ka muid projekte. Võimalus on osaleda nii grupiteenistuses
kui ka teha individuaalset EVS'i, valdav osa teenistustest on siiski individuaalsed.
Kust ma leian endale saatva organisatsiooni?
Euroopa vabatahtlikus teenistuses on alati vähemalt kolm osapoolt: saatev
organisatsioon, vabatahtlik ja vastuvõtte organisatsioon. Saatvaks organisatsiooniks
võib olla mis tahes mittetulundusühing või avalik-õiguslik asutus. EstYES on olnud
saatvaks organisatsiooniks paljudele meie liikmetele. Kui sul on probleeme endale
saatva organisatsiooni leidmisega siis võta julgelt ühendust!
Kust ma leian endale vastu võtva organisatsiooni?
Andmebaasist on Sul võimalik leida endale sobiv projekt. Sealt saad valida projekti
vastavalt maale, teenistuse pikkusele ja muudele kriteeriumitele. Siinkohal mõtle ja
analüüsi taaskord läbi oma soovid ja võimalused. Mis valdkond on Sulle kõige
huvitavam, kui pikalt sooviksid teenistuses olla ja muud olulised küsimused.
Kui palju võtab aega enne kui ma projektile jõuan?
Täpset aega esmase huvi tekkimisest projekti tegeliku teostumiseni on paraku küllaltki
raske hinnata, kuna iga projekt on sõltuv paljudest asjaoludest - alates
organisatsioonide ja vabatahtlike eelistustest lõpetades taotlustähtaegade ja muu
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protseduuriga. Keskmiselt kulub aga hetkest, mil noor inimene programmis osalemise
vastu tõsist huvi tunneb, reaalse vabatahtliku teenistuse alguseni 5-7 kuud.
Millised on taotlemise tähtajad?
Taotlusi, mille puhul taotlejaks on Euroopa organisatsioon ning mis leiab aset mõnes
programmiriigis või Euroopa Liidu naabruspiirkonna riigis, võetakse vastu kolmel
taotlustähtajal aastas.
Koostöö puhul partnerorganisatsioonidega ülejäänud maailma riikides, tuleb
projektitaotlus esitada Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalse ja Kultuuri
Tegevbüroole (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).
Taotlusi, mille puhul taotlejaks on Euroopa tasandi organisatsioon või tegevus toimub
mõnes teises maailma riigis, võetakse vastu Euroopa Komisjoni poolt kolmel
taotlustähtajal aastas.
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