
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ programm 

EVT INFOPAKETT 

 

 

Hea vabatahtlik! 
 

Palju õnne, et Sind on valitud osalema Euroopa vabatahtlikus teenistusse (EVT-
s). Järgnevad nädalad ja kuud võivad pakkuda Sulle kogemusi, mis muudavad 
Su elu.  
 
Osalemine EVT projektis pakub Sulle võimalust elada välisriigis, tutvuda uue 
kultuuri ja keelega. Sa lood uusi tutvusi nii Sind vastuvõtvas organisatsioonis kui 
ka väljaspool seda. Töötades vastuvõtva organisatsiooni ning sealse ühiskonna 
heaks, arendad samaaegselt nii isiklikke, tööalaseid kui ka sotsiaalseid pädevusi.   
 
Käesolev infopakett aitab Sul end EVT kogemuseks ette valmistada. Infopakett 
annab Sulle olulist informatsiooni selle kohta, mida oodata saatvalt ja 
vastuvõtvalt organisatsioonilt ning mida nemad võivad oodata Sinult. See 
materjal on mõeldud täiendama ning toetama EVT-ks ettevalmistavaid tegevusi, 
mida organiseerib Sinu saatev organisatsioon. Seetõttu on soovitatav, et Sa 
tutvud infopaketiga ning arutad selle sisu EVT koordinaatoriga saatvast 
organisatsioonist.  

Infopakett koosneb kolmest osast: 

� 1. osa – "Mida oodata EVT-lt ": see on dokument, mis annab 
vabatahtlikele ja projekti elluviijatele selget informatsiooni selle kohta, 
mida nad võivad oodata enne ja pärast Euroopa vabatahtliku teenistuse 
perioodi ning selle ajal; 

� 2. osa "Noortepass EVT-s": informatsioon Noortepassi eesmärgist ning 
sellest, kuidas on võimalik EVT lõppedes Noortepassi tunnistust saada on 
kirjas Noortepassi veebilehel. On oluline, et nii saatev, vastuvõttev kui ka 
koordineeriv organisatsioon ja vabatahtlik on sellekohase infoga kursis: 
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/subpage/.  

� 3. osa "EVT kindlustusplaan: juhised vabatahtlikele" (inglise keeles "EVS 
insurance plan: guidelines for volunteers"): annab detailset informatsiooni 
kindlustusskeemi kohta, mis laieneb kõikidele EVT vabatahtlikele nende 
välisriigis viibimise ajal: http://global.msh-
intl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93&lang=en. 



� 4. osa „EVT Harta”: toob välja EVT saatva, vastuvõtva ja koorineeriva 
organisatsiooni rollid ning EVT peamised põhimõtted ja 
kvaliteedistandardid.  

  

Lisaks on oluline olla kursis Erasmus+ programmijunediga 
(http://euroopa.noored.ee/rahastus/programmist/programmijuhend/), mis 
sisaldab Euroopa vabatahtliku teenistuse formaalset määratlust ja kriteeriume, 
sealhulgas rahastamisreegleid. 

 

Infopakett on üks tugidokumentidest, mis täiendab programmijuhendis esitatud 
informatsiooni ning toetab EVT projekti kvaliteeti ning selle edukat elluviimist. 

   

Erasmus+ 
 

Nagu Sa võib-olla juba tead, on EVT osa Erasmus+ programmist – Euroopa Liidu 
programmist hariduse, koolituse, noortevaldkonna ja spordi jaoks. Programmi 
eesmärgiks on toetada noorte pädevuste arengut ning aktiivseks kodanikuks 
olemist.  
 
Erasmus+ edendab mobiilsust nii Euroopa Liidu piires kui ka väljaspool Liitu. See 
põhineb mitte-formaalsel õppimisel ja kultuuridevahelisel dialoogil ning 
soodustab kõikide noorte kaasamist, sõltumata nende hariduslikust, sotsiaalsest 
või kultuurilisest taustast. 
 
Enamus EVT-s osalevaid vabatahtlikke osaleb projektides, mis on rahaliselt 
toetatud Erasmus+ riiklike agentuuride poolt, mis asuvad kõigis kolmekümne 
kolmes programmiriigis. Olenevalt vabatahtliku elukohariigist või teenistuse 
toimumiskohast võib projekt olla rahastatud ka Euroopa Komisjoni Hariduse, 
Audiovisuaalse ja Kultuuri Täitevastutuse poolt, mis asub Brüsselis. 
 
Riiklikud bürood ja Täitevastutus edendavad programmi, toetavad taotlejaid, 
tegelevad taotluste ning projektide järelevalvega. Kui kerkib esile mõni tõsine 
olukord, võid Sa kas ise või Sinu projektiga seotud organisatsioonid võtta 
ühendust projekti rahastava büroo või vastuvõtva riigi bürooga.  
 
Riiklikud bürood ja projekti elluviijad saavad naabruspiirkonna riikidega koostöö 
tegemisel või teatud teemaga tegelemisel toetust kaheksalt SALTO 
ressursikeskuselt. Rohkem informatsiooni erinevate programmi struktuuride 
kohta leiad Erasmus+ programmijuhendist ning Euroopa komisjoni veebilehelt 
aadressil http://ec.europa.eu/youth. 

  

EVT 

 

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) annab 17-30 aastastele noortele võimaluse 
näidata üles isiklikku pühendumist läbi täiskohaga vabatahtliku tegevuse kas 
mõnes Euroopa Liitu kuuluvas riigis või väljaspool Euroopa Liitu.  



Euroopa Liit pakub noortele EVT võimalust, kuna vabatahtlikku tegevust 
hinnatakse kui mitteformaalse õppimise kogemust, mis suurendab vabatahtlike 
kutseoskusi ja pädevusi ning suurendab seega nende tööhõivevalmidust. 
Samaaegselt suurendab see ka nende solidaarsust, arendab sotsiaalseid oskusi 
ja soodustab aktiivset osalemist ühiskonnas. Vabatahtlikust tegevusest saavad 
ühtviisi suurt kasu nii vabatahtlik kui ka ühiskond.  
 
Euroopa Komisjon on pikka aega toetanud noorte vabatahtliku töö võimalusi ning 
piirideülest mobiilsust. Alates 1996-st aastast on Euroopa vabatahtlik teenistus 
võimaldanud ligi 70 000 noorel kogeda elumuutvat kogemust vabatahtlikuna. 
Erasmus+ programm pakub samasugust võimalust veel paljudele noortele.  

 

 

Me loodame, et Sa võtad sellest kogemusest maksimumi ning me 

soovime sulle jõudu! 

 

Euroopa Komisjon 


