
EUROPASSI 
KASUTAMINE 
TÖÖS NEET-
NOORTEGA



 ESF projekt „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“ 01.09.2021-31.08.2023

 1 töötaja - juhtumikorraldaja-projektijuht

 Tugiteenused NEET-noortele (not in education, employment or training)

 Vanus 16-29

 Sissekirjutus Elva valda

 Ei õpi ega tööta

 TEENUSED:

 Psühholoogiline nõustamine Elva Laste- ja Perekeskuses

 Võlanõustamine

 3 X enesearengu ja –motivatsioonikoolitus

 Karjäärinõustamine

 Tööpraktika

 B-kat juhilubade koolitus



Alates novembrist 2021.a on projekti teenuseid 
kasutanud 25 noort vanuses 16-26. Reeglina väliste 
probleemide taustal ärevus, depressioon jt vaimse 
tervise probleemid. Mitte ainult keeruka 
sotsiaalmajandusliku taustaga!

Kõige enam on kasutatud psühholoogilist nõustamist ja 
tööpraktika võimalust.

 POSITIIVSET: noored pöörduvad ise ja julgevad oma probleemidest ja 
soovidest rääkida; võimalus läheneda igale noorele individuaalselt; kõigile 
soovijatele on õnnestunud leida sobiv tööpraktika koht!

 RASKUSED: Sobivate nõustamisruumide puudumine Elva linnas, rasked 
erivajadused ja tervisehäired  



EDULUGU

 20.aastane, koolikiusamise ohver, ärevus ja depressioon, füüsilised 

terviseprobleemid, sotsiaalsete probleemidega kodu.

 Psühholoog koolikiusamisega seotud probleemide lahendamiseks 

 Grupikoolitusel osalemine

 Tööpraktika (osalise koormusega) rahalise olukorra 
parandamiseks ja pingeolukordadega toimetuleku arendamiseks

 Töötukassast tööpraktikat toetav koolitus

 Kohe pärast tööpraktikat samasse kohta 0,5 kohaga tööle

 Töötukassast osaline töövõime 1 aastaks

 Autojuhiload

 Taastusravi füüsiliste terviseprobleemide leevendamiseks



EUROPASS ENESEANALÜÜSI VAHENDINA

Europassi keskkonnas teen koos kliendiga CV, 

juhul kui noorel seda ei ole või CV vajab 

täiendamist.

Europassi CV-d tehes õpin noort tundma ja 

samas saab ka noor ise paremini aru, mis 

valdkonnad teda rohkem huvitavad, mis on 

tema tugevused ja nõrkused ning võimalused 

tööturul.



CV LISAD



MUUD PLUSSID

Digioskuste test

 Süsteem pakub digioskustega seotud programme, 
mille seast valida

Keeleoskuse kirjeldamine (A1-C2)

Kasutajasõbralik

Värvide ja kujunduse valikuvõimalused

 Tasuta

CV tegemiseks ei pea tegema kasutajat



TÄHELEPANEKUD

Väheste kogemustega või erivajadusega noor vajab 

praktilist lähenemist lähtuvalt tema huvidest ja 

vajadustest.

Konkreetne jutt, konkreetsed eesmärgid ja sammud 

nende saavutamiseks.

 Töö saamiseks: tööpraktika tingimustega tutvumine, CV ja 

noore huvide väljaselgitamine, tööandjate otsimine, 

kohtumine tööandjaga, tööle asumine, tagasiside, 

tööpraktika lõpetamine.

Europassi CV aitab noore elulugu visualiseerida ja 

mõtestada.





TÄNAN!

KÜSIMUSED?


