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Millist probleemi lahendame I
• Väiksema konkurentsivõimega sihtrühmadel esineb takistusi tööturule
suundumisel ja hõives püsimisel
• Väiksemat konkurentsivõimet põhjustavaid tegureid on palju, hõlmates
muu hulgas
➢ vananenud või puudulikke teadmisi;
➢ madalamat haridustaset;
➢ puuduvat töökogemust;
➢ vähest keeleoskust jne.

• Väiksema konkurentsivõimega sihtrühmad vajavad suuremat tuge,
individuaalset lähenemist ja pikemaajalist ettevalmistust

Millist probleemi lahendame II
• Pikaajaliste töötute arv on püsib endiselt kõrgel tasemel moodustades
2017. aastal töötutest ca 33%;
• Noorte ehk 15–24-aastaste töötuse määr oli 2017. aastal 12,1% (ca kaks
korda kõrgem kui üldine töötuse määr 5,8%);
• 2017. aastal oli eestlaste töötuse määr 4,4% ning mitte-eestlastel 8,8%;
• 2014.a seisuga moodustasid vanglast vabanejad 1,9% kõigist registreeritud
töötutest;
• Mitteaktiivse elanikkonna alla kuuluvad ka rasedus-, sünnitus- ja
lapsehoolduspuhkusel olijad, keda 2017. aastal oli 26 300, ning laste või teiste
pereliikmete eest hoolitsejad, keda oli 13 500.

Toetuse andmise eesmärk ja tulemus
Eesmärk
• Soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja
tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle
asumise takistustest.
Väljundnäitaja
• Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist
tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest

Mõisted määruses (1)
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Noortegarantii tugisüsteem
Juhtumikorraldus
Juhtumikorraldaja
Mentorteenus
Mitteaktiivne isik
Ebasoodsamas olukorras olev noor
Haridussüsteemi lõimimine
Digipädevus
Valdkonna põhikutseala
Tööpraktika
Vähenenud töövõimega isik

Mõisted määruses (2)
• Noortegarantii tugisüsteem on juhtumikorralduse mudel, milles on
kindlaks määratud tegevuste kogum ja järjestus, millest juhtumikorraldaja
lähtub abivajavate noorte leidmisel, nendega kontakteerumisel ja neile abi
osutamisel. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) IT-lahendus
on noortegarantii tugisüsteemi vahetu osa
• Mentorteenus on praktikas saadud kogemuste edasiandmine tööalaselt
enamkogenult vähemkogenule ning selle eesmärk on juhendatava
professionaalsete oskuste, töökohal vajalike võtmeoskuste ja
suhtlemisvilumuse parandamine.
• Valdkonna põhikutseala on kutseseaduse § 71 lõike 3 punktis 2 nimetatud
koordinatsioonikogu poolt tellitud tööjõuvajaduse uuringutes või
analüüsides tuvastatud kasvava tööjõuvajadusega kutseala, mille tööjõu
nõudlus ületab pakkumist

Mõisted määruses (3)
• Mitteaktiivne isik, sealhulgas noor vanuses 16–26, on inimene, kes
vastab kõigile järgmistele tingimustele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ei tööta;
ei otsi tööd;
ei ole töötuna arvele võetud;
ei ole puuduva töövõimega või tal ei ole tuvastatud töövõime kaotus
rohkem kui 80 protsenti;
ei saa töötamise toetamise teenust;
ei tegele ettevõtlusega;
ei saa hüvitist alla kolmeaastase lapse kasvatamise eest;
ei õpi;
ei kanna vangistust või eelvangistust ega aresti;
ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Mõisted määruses (4)
• Ebasoodsamas olukorras olev noor on 16–26-aastane mittetöötav ja
mitteõppiv inimene, kes vastab ühele järgmistest tingimustest:
1)
2)
3)
4)
5)

vähenenud töövõimega;
vähemalt kuus kuud töötu;
lõpetamata põhi-, kesk- või kutseharidusega;
ebapiisava eesti keele oskusega, mis takistab töö leidmist;
üksikvanem

Toetatavad tegevused (1)
Tegevusi viiakse ellu mittetöötavatele ja mitteõppivatele inimestele
• 16–26-aastasele noored;
• ebasoodsamas olukorras olevad 16–26-aastased noored, kellele pakutakse
tegevusi rahvusvahelise tööpraktika pakkumiseks;
• vähemalt 6 kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesed;
• inimesed, kelle peamine suhtluskeel ei ole eesti keel, pakkumaks
eestikeelses töökeskkonnas tööpraktikat koos mentorteenusega ning
toetavaid tegevusi töökoha leidmiseks;

Toetatavad tegevused (2)
• vanemad, kes ei ole vähemalt viimased 18 kuud töötanud ja on kuni 7aastase lapsega kodus viibinud;
• kutseharidus-, rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes osalemise
toetamiseks, kui inimene asub õppima õppekava alusel, mis valmistab ette
töötamist valdkonna põhikutsealal;
• inimesed, kes on alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni üks
aasta tagasi vanglast vabanenud või hiljemalt ühe aasta jooksul vanglast
vabanevad ning hiljemalt kahe aasta jooksul vanglast vabanevale inimesed,
kui tegevused on seotud tasemeõppes osalemise toetamisega;

Toetatavad tegevused (3)
• Toetust antakse projektile, mille raames osutatakse noortegarantii
tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele
juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või
haridussüsteemi lõimimiseks
* Antud tegevuse puhul, kui toetuse taotleja ei ole KOV üksus, peab projekti
partnerina olema kaasatud kohalik omavalitsus, mille elanikuna
mitteaktiivne noor rahvastikuregistri andmetel on registreeritud

TÄNAN!

