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Tegevuse eesmärk
• Vabatahtlik tegevus annab võimaluse noortel 

osaleda tegevustes, mis toetavad solidaarsust ja 
lahendavad murekohti kogukonnas või 
ühiskonnas. Samuti annab see noorele võimaluse 
õppida ja areneda uues keskkonnas.



Prioriteedid
• Kaasatus
• Keskkonna kaitsmine ja jätkusuutlik arendamine
• Digitaalne muutus
• Demokraatias osalemine
• Terviseennetus ja tugi



Ühe vabatahtliku lugu



Kvaliteet
• Täisväärtuslik ja arendav töö
• Ei ole tööasendus
• Võrdsed võimalused osalemiseks
• Kvaliteetne korraldus



Kvaliteet
Kogukonna/ühiskonna

vajadused

Organisatsiooni
vajadused

Vabatahtliku
eneseareng



Osaleja
• 18-30-aastane
• Valmis täisajaga teenistusse panustama
• EU liikmesriikidest või partneriikidest
• Registreerinud end Solidaarsuskorpuse 

portaalis



Tingimused: individuaalne teenistus

Lühiajaline teenistus
• 2 nädalat – 2 kuud
• Vähemate võimalustega noore
• Siseriiklik või rahvusvaheline
• Tagatud toitlustus/toiduraha, 

taskuraha, majutus, transport 
ja tervisekindlustus.

• Vähemate võimalustega 
noortele lisatoetus

Pikajaaline teenistus
• 2 kuud – 12 kuud
• Siseriiklik või 

rahvusvaheline
• Tagatud 

toitlustus/toiduraha, 
taskuraha, majutus, 
transport ja 
tervisekindlustus.

• Vähemate võimalustega 
noortele lisatoetus



Tingimused: grupiteenistus
• 2 nädalat – 2 kuud
• Eeskätt vähemate võimalustega noortele
• 10-40 osalejat
• Vähemalt 2 riiki ehk rahvusvaheline
• Lisatoetus vähemate võimalustega noortele
• Kaetud toitlustus, majutus, kindlustus, reisikulud ja taskuraha



Organisatsioonidele
Kvaliteedimärgis:
• Vastuvõttev organisatsioon
• Tugiorganisatsioon
• Juhtorganisatsioon (saab esitada 

taotluse)



Vastuvõttev
organisatsioon

• Toetab noort tema 
igapäevases töös

• Toetab 
õpimomentide 
märkamist ja 
eneserefleksioni

• Aitab igapäevaste 
praktiliste 
korraldustega.

Juht-
organisatsioon

• Esitab rahastustaotluse
• Tegeleb projekti juhtimise 

ja elluviimisega
• Planeerib strateegiliselt
• Toetab tugi- ja vastuvõtvat

organisatsiooni

Tugiorganisatsioon

• Valmistab vabatahtliku 
ette enne teenistusele 
asumist

• Toetab vabatahtlikku 
koduriigist

• Vastutab 
administratiivsete 
protseduuride eest

• Toetab vabatahtlikku 
tagasi naasmisel



Kvaliteedimärgise 
taotluse esitamine

Visiit 
organisatsiooni

Positiivne otsus

Rahastustaotluse
esitamise 
võimalus

juhtorganisatsioon
il

Rahastustaotluse
pos. otsus

Partnerite 
leidmine ja 
teenistuste 

lisamine 
PASSi

Teenistuste 
alustamine

Tugiorganisatsioon ja 
või vastuvõttev

organisatsioon + 
juhtorganisatsioon

tbc



Võrreldes eelneva perioodiga…

• Juhtorganisatsiooni tekkimine
• Lihtsustatud korras taotlemine
• Rohkem sekkumisvõimalusi 

agentuurile
• Rohelise liikumisviisi toetus



Häid näiteid

• Continuous Action ja 
siseriiklikud teenistused

• VitaTiim: jagatud 
teenistused

• TANKLA Valgamaal: 
maakohtadesse 
vabatahtlikud
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