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Eessõna
Hoiad käes Euroopa vabatahtliku teenistuse saatvatele organisatsioonidele mõeldud käsiraamatut
– praktilist ja igapäevatöös kasutatavat juhendit, mille eesmärk on abistada organisatsioone vabatahtliku ettevalmistamisel. Käsiraamat ei pretendeeri ametlikuks suuniseks saatva organisatsiooni
õiguste ja kohustuste määratlemisel projektiprotsessis üldiselt. Detailse ülevaate programmi reeglitest, osapoolte rollidest, protseduuridest jmt saab Euroopa Noored programmijuhendist ning teistest
dokumentidest, mis abistavad samuti rollimääratlusel.
Antud materjal keskendub eelkõige saatva organisatsiooni kohustusele projekti ettevalmistusetapis
–vabatahtliku mitmekülgsele toetamisele edukaks teenistuseks. Käsiraamat annab ülevaate, millest
EVT vabatahtliku ettevalmistus koosneb ja kuidas seda ka ellu viia.
Käsitledes saatva organisatsiooni kohustusi vabatahtliku ettevalmistamisel, oleme meie lähtunud
kolmest põhimõttest:
Saatva organisatsiooni roll projektis ei piirdu taotlusele allkirja andmise, transpordi korraldamise
või kindlustuse vormistamisega – see on rohkem kui vaid administratiivne teenus.
Iga vabatahtlik vajab ettevalmistust, kuid kõik vabatahtlikud ja projektid on erinevad – sellest lähtuvalt ei ole ka standardset ettevalmistust.
Mõjus ettevalmistus on rohkem kui ühekordne vestlus – see on protsess, mis hõlmab endas erinevaid ajalisi etappe, teemasid, tegevusi ja mitmekesiseid meetodeid.

Teemadering, neile lähenemine ning enamus pakutud meetodeid nende käsitlemiseks on välja koorunud, ja ka praktiliselt järgi proovitud, viimase kümne aasta jooksul Euroopa Noored Eesti büroo
poolt korraldatud vabatahtlike ettevalmistavatelt koolitustelt (pre-departure training).
Käsiraamatu koostamisel oleme lähtunud Eesti saatvate organisatsioonide võimalustest ja reaalsusest, mis tähendab, et enamasti on projekti kaasatud üks kuni kaks vabatahtlikku, kellega ettevalmistustegevusi läbi viiakse. Sellest tulenevalt on välja pakutud lähenemiste ja metoodiliste
tegevuste valikul lähtutud nende sobivusest individuaaltööks vabatahtlikuga.
Käsiraamatut saad kasutada kui töövihikut, eraldi iga projekti/vabatahtliku puhul, liikudes sammsammult läbi ettevalmistusprotsessi: alustades vabatahtliku valikust kuni tema teenistuse alguseni.
Nõnda on võimalik jälgida, kas kõik olulised teemad on käsitletud ja vajalikud ettevalmistused
tehtud.
Iga valdkonna puhul on välja toodud ka mõned viited teema teoreetiliseks käsitluseks, mis on mõeldud pigem sissejuhatuseks ja inspiratsiooniks. Lisatud allikate ja viidete abil saab edasi liikuda, et
leida vabatahtlikuga teemade käsitlemiseks sügavam teoreetiline alus.
Käsiraamatu koostaja tänab kõiki aastate jooksul Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalenud organisatsioone ja vabatahtlikke, kes on jaganud oma kogemusi ja õpimomente, andes nõnda väärtusliku panuse ühise teadmise loomisesse.
Eriline tänu headele kolleegidele Geale, Katrinile, Marisele ja Dorusele inspireeriva sisendi ja tagasiside eest.
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Saatva organisatsiooni roll ja kohustused
Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projekti aluseks on koostöö selles osalevate
organisatsioonide ja vabatahtliku vahel. Tagamaks, et projektitegevused toimuksid sujuvalt, on vajalik, et saatev ja vastuvõttev organisatsioon ning vabatahtlik
mõtlevad juba omavahelist koostööd alustades läbi, millised on ühised eesmärgid ja
huvid vabatahtliku teenistuse projektis osalemisel ning kuidas neid projekti käigus
toetada.
Selleks tasub esmalt enda jaoks selgeks mõelda, mis on saatva organisatsiooni
motivatsioon projektis osalemiseks. Mida ootate EVT projektist? Kas ja kuidas on
see seotud teie organisatsiooni missiooni ja eesmärkidega, aga ka igapäevaste tööde,
tegemistega? Millised on teie organisatsiooni ressursid vabatahtliku ettevalmistuseks ja toetamiseks projekti vältel – inimesed, aeg, energia, raha?
Kas ja kuidas haakuvad saatva organisatsiooni vajadused, valmisolek ja ootused
teiste partnerite omadega?
Hinnates saatva organisatsiooni peamisi ülesandeid Euroopa vabatahtliku teenistuse
projekti partnerluses, võib saatva organisatsiooni rolli kirjeldada kui filtrit:

Saatva organisatsiooni

Saatva organisatsiooni

Probleemide korral on

Vabatahtliku teenistu-

aktiivne osalemine vär-

olulisim ülesanne on

saatval organisatsioonil

se lõppedes on saatva

bamis-/kandideerimis-

panustada projekti kvali-

täita oluline vahendaja-

organisatsiooni üles-

protsessis vähendab ris-

teeti tagamaks saadetava

roll vastuvõtva organi-

anne pakkuda noorele

ki, et projekti on valitud

vabatahtliku sobivus pro-

satsiooni ja vabatahtliku

tuge naasmisel enda

osalema vajaliku küpsuse

jekti, aga ka sajaprotsen-

vahel või vastuvõtva or-

kodukogukonda. Läbi

või hoiakuta noored,

diline valmisolek tege-

ganisatsiooni ja vabataht-

erinevate analüüsite-

kes võivad projektile (ja

vustesse, organisatsiooni

liku perekonna vahel.

gevuste ning oman-

ka enda kogemusele)

ja kogukonda panustada

datud teadmiste ja

rohkem kahju kui kasu

ning seeläbi ise õppida

oskuste rakendamise

tuua.

ja teistele õpikogemusi

teises keskkonnas saab

pakkuda.

organisatsioon aidata

Ettevalmistav etapp on

vabatahtlikul kanda

projekti kvaliteedi seisu-

EVT kogemus enda

kohast otsustava tähtsu-

uude reaalsusesse

sega – nõrk ettevalmistus
või selle puudumine
võib tekitada olukorra,
kus osapoolte ootused ja
vajadused ning reaalsus
ei haaku ning projekt
katkestatakse enne ettenähtud aega.

Kirjeldades saatva organisatsiooni kohustusi projekti ajajoonel, võib eri
etappe ja tegevusi liigitada järgnevalt:
1. Saatva organisatsiooni ülesanne on olla vabatahtlikule toeks sobiva vastuvõtva
organisatsiooni ja projekti leidmisel, aidates tal selgusele jõuda enda motivatsioonis ja ootustes seoses vabatahtliku teenistuse projektiga. Motivatsiooni hindamine
aitab ka selgusele jõuda, kas EVT on huvilisele noorele kõige sobivam väljund või
sobiks talle mõni muu projekt – tööpraktika, aasta vahetusõpilasena, mõni keelelaager vm. Avalikus andmebaasis huvipakkuvate projektide hulgast valiku tegemine
on üldjuhul vabatahtliku enda ülesanne, küll aga võib saatev organisatsioon olla
mõnikord ka vahendajaks, pakkudes vabatahtlikule enda partnerorganisatsioonide
sobivaid projekte.
Vastuvõtvatele organisatsioonidele CV ja motivatsioonikirja saatmisel (mis on
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tavapärane projekti kandideerimisviis ja mida enamjaolt teeb vabatahtlik ise)
võiks saatev organisatsioon aidata noorel analüüsida ja kirjeldada ennast tulevase
vabatahtlikuna, mõeldes läbi enda tugevused, nõrkused, väärtused, huvialad jne.
See annab ka saatvale organisatsioonile võimaluse vabatahtlikku paremini tundma
õppida, juhul kui EVT on teie esmakordne koostöökogemus. Kuidas eeltoodud teemasid vabatahtlikuga arutleda, vaata käsiraamatu peatükist Vabatahtliku motivatsioon
ja ootused projektile.
2. Juhul kui vabatahtlik osutub projekti valituks, algab taotlemisprotsess, mille
esimene samm on otsustada, kes partneritest asub koordineerija rolli. Projektitaotluse esitamiseks peab kindlasti olema omavahel läbi arutatud järgmised projektiga
seonduvad aspektid:
}} sisulised küsimused: osapoolte ootused ja eesmärgid antud projektile,
projekti olemus ja tööülesanded, vabatahtlikule pakutav toetussüsteem (mentor, keeleõpe, koolitused), vajalik ettevalmistus vabatahtlikule, projekti mõju suurendamiseks plaanitud tegevused;
}} praktilised küsimused: projekti ja teenistuse algus- ning lõpuaeg,
elamistingimused, vajalikud vaktsineerimised, tõendid jmt;
}} asjaajamiskohustused: kindlustuse, reisikorralduse, viisa jmt vormistamine, taotluse juurde käivad dokumendid.
Eeltoodud teemad tuleb saatva ja vastuvõtva organisatsiooni vahel läbi arutada ka
siis, kui taotlemise hetkel vabatahtlikku veel valitud ei ole.
Omavahelised kokkulepped, jagatud ülesanded, kohustused ja toetussummad on
soovitav kirja panna partnerluslepingus (internal partnership agreement), vt täpsemalt. On oluline, et saatev organisatsioon edastaks vabatahtliku profiili, erivajaduste
(toitumis-, tervislikud jmt) kohta andmed vastuvõtvale/koordineerivale organisatsioonile.
3. Vabatahtliku ja organisatsioonide koostöös tuleb läbi mõelda ning plaanida ettevalmistavad tegevused, mis lähtuvad nii projekti sisust, vastuvõtva organisatsiooni ja kogukonna/kultuuri eripäradest kui ka vabatahtliku vajadustest. Järgnevad
peatükid kirjeldavad täpsemalt, millest ettevalmistavates tegevustes lähtuda ning
annavad ka hulganisti praktilisi soovitusi nende elluviimiseks.
Saatev organisatsioon peab kindlasti teavitama vastuvõtvat organisatsiooni, millist
ettevalmistust nad vabatahtlikule on pakkunud. Samuti peab tagama vabatahtliku
osalemise Euroopa Noored Eesti büroo poolt korraldataval ettevalmistaval koolitusel.
4. Projekti kestel tuleb saatval organisatsioonil hoida kontakti nii vabatahtliku kui ka
vastuvõtva organisatsiooniga. Toetada võimalike probleemide ja konfliktide lahendamisel kui ka aidata kaardistada erinevaid kogemusi ning sellest õpitut.
5. Teenistuse järgselt vajab vabatahtlik toetust koduriiki, -kultuuri ja -kogukonda
taasintegreerumisel. Kasulik on kui saatev organisatsioon aitab mõtestada teenistust kui õpikogemust. Selleks on abiks kui vabatahtlik oma kogemust analüüsib
ja seda teistega jagab – see omakorda võimaldab Euroopa vabatahtliku teenistuse
ideed ja väärtused laiema kogukonnani viia. Vabatahtlik teenistus võib olla noore
jaoks hüppelauaks edasises elus, mõnikord on selleks vaja nõustamist või soovitusi
edasiõppimise või töötamise vallas. Võimaluse korral võiks saatev organisatsioon vabatahtlikku enda tegevustes rakendada (nt järgnevate vabatahtlike ettevalmistamisel vmt), et üleminek vana ja uue elu vahel pehmem oleks. Vabatahtliku osalemine
iga-aastasel EVT kohtumisel annab võimaluse kohtuda teiste samalaadse kogemuse
saanud noortega.
Kindlasti vaata lisa EVT projekti osapoolte õiguste ja kohustuste kohta programmi
Euroopa Noored Programmijuhendist.
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Vabatahtliku ettevalmistuse põhiprintsiibid
Selleks, et EVT projekt oleks edukas ning kogemus kõigi osapoolte jaoks positiivne
ja rikastav, on ülimalt oluline, et saatev organisatsioon valmistaks vabatahtliku
enne projekti algust eelseisvaks kogemuseks piisavalt ette. EVT projekti kirjeldatakse kui „õppimisteenistust”, mis tähendab, et projekti fookuses on paralleelselt
kaks telge: esiteks teenistus – töö, läbi mille vabatahtlik vastuvõtva organisatsiooni tegevustesse või kohalikku kogukonda panustab – ning teiseks vabatahtliku
isiklik areng, läbi tööalase, kultuurilise jm õppimise. Seetõttu on ka ettevalmistuse
eesmärk kahepoolne – ettevalmistavad tegevused peavad vastama vabatahtliku
individuaalsetele vajadustele ning võtma arvesse projekti spetsiifilisust, teenistuse
iseloomu ja vastuvõtjariigi omapära.
Ettevalmistust peaks käsitlema kui protsessi ja mitte ühekordset tegevust, sellega
seoses peaks ettevalmistavate tegevuste perioodiks planeerima vähemalt ühe kuu
enne teenistuse algust. Ettevalmistust ei tohiks unarusse jätta ka nende projektide
puhul, kus vabatahtlik liitub juba rahastuse saanud projektiga vaid mõned nädalad
või kuu enne teenistuse algust – sel juhul peaks ettevalmistust pakkuma nö intensiivprogrammina. Ettevalmistavad tegevused tuleb kindlasti planeerida partnerite
(sh vabatahtlikuga) koostöös, et need vastaksid projekti vajadustele ning oleksid
mõistlikud kõigi osapoolte vaatenurgast.
Iga vabatahtlik, ükskõik kui kogenud ta ka ei oleks, vajab ettevalmistust. On selge,
et noor kellel on mitmekülgne vabatahtlikuna tegutsemise kogemus, seljataga
õpingud või töötamine ja elamine välisriigis, võib vajada teistsugust ettevalmistust
kui noor, kellel sarnased kogemused puuduvad. Hoolimata vabatahtliku kogemustepagasist on EVT alaprogramm oma eesmärkide, raamistiku ja toimimispõhimõtetega siiski kõigile noortele sama, nõnda jääb ettevalmistavate tegevuste teemadering
sarnaseks kõigi vabatahtlike jaoks, muutub vaid teemade ja küsimuste käsitlemise
tase, haare ja sügavus.
Inimene õpib kogu elu ja ei saa kunagi kõike õpitud, elukestval õppijal on alati
midagi uut enda ja ümbritseva kohta avastada. Samuti on õppida võimalik väga
erinevates situatsioonides ja mitmesugustel viisidel. Nõnda peaks ka vabatahtliku
ettevalmistust käsitlema ja planeerima kui õppeprotsessi.
Tänapäeval räägime õppimisest kui suunatud tegevusest, mille tulemusel leiavad
õppija käitumises või pädevustes aset suhteliselt püsivad muutused ning mille peamiseks eesmärgiks on kohanemine ümbritseva maailmaga. Õppimisprotsessi käigus
kujunevad kogemuse vahendusel suhteliselt püsivad muutused inimese teadvuses.
Kogemusi omandatakse nii välismaailmaga kokkupuudete kui ka mõtlemisprotsesside kaudu.
Vabatahtliku ettevalmistust kui õppeprotsessi võiksid iseloomustada järgmised elukestva
õppe põhimõtted:
}} õppimine/ettevalmistus toetub vabatahtliku olemasolevatele teadmistele ja oskustele;
}} õppimist/ettevalmistust mõistetakse aktiivse protsessina, mille käigus seostatakse
tähendused ja oskused olemasolevaga ning õpieesmärkidega;
}} õppimine/ettevalmistus sisaldab selle kavandamist, õpiprotsessi juhtimist ja selle
reflekteerimist vabatahtliku enda poolt;
}} õppimist/ettevalmistust suunab teadlikult püstitatud eesmärk;
}} õppimisel/ettevalmistusel on sotsiaalne iseloom ja seda toetab suhtlemine;
}} õppimine/ettevalmistus on edukam, kui see on seotud ümbritseva kontekstiga ehk
noore ja projekti reaalsusega;
(mugandatud materjalist: R. Beljajev; K. Vanari “Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna”.)
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Teemaderingi, mida vabatahtlikule pakutav ettevalmistus hõlmab, võib laias laastus
jagada nii:
}} vabatahtliku motivatsioon ja ootused projektile – nende haakuvus
vastuvõtva organisatsiooni ootustega ning projekti reaalsusega ja EVT
idee ja põhimõtetega;
}} töö- ja elukorraldusest tulenevad vajadused ja korraldused – vabatahtliku tööalased, keelelised jmt pädevused;
}} emotsionaalne ettevalmistus – uues situatsioonis ja keskkonnas
hakkamasaamine, kultuuridevaheline õppimine, riskiennetus ja enda
õppimise/arengu toetamine;
}} praktilised korraldused – projekti protseduuriga seotud tehnilised ja
korralduslikud küsimused.
Kuna projektiga kaasneb vabatahtliku jaoks oluline elumuutus, kolimine ühest riigist teise, on väga sageli noore põhifookus suunatud just praktilistele küsimustele:
kus ma elan, kuidas ma oma uude elukohta jõuan, kuidas rahaliselt hakkama saan
jne.
Saatev organisatsioon saab aidata nende küsimustega seonduvat stressi maandada,
pakkudes talle abistavaid vahendeid, nt kontrollnimekirju vajalikest asjadest, mida
kaasa võtta jne.
Samas on praktilised korraldused oma konkreetsuselt ühed lihtsamad ja hoomatavamad ettevalmistavad tegevused. On äärmiselt oluline, et ettevalmistus ei piirduks
vaid selle valdkonnaga ning vabatahtlik tajuks ka teiste teemade käsitlemise vajalikkust ning kasu enda teenistuses.
Miinimumi, mille peab saatva organisatsiooni poolt pakutav ettevalmistus tagama
ja mida käsitlema on põhjalikult kirjeldatud dokumendis „EVT koolitus- ja hindamistsükkel juhised ja minimaalsed kvaliteedistandardid“
Mitmeid kasulikke soovitusi noore ettevalmistamiseks rahvusvaheliseks vabatahtlikuks teenistuseks leiad T-Kit käsiraamatust „Rahvusvaheline vabatahtlik teenistus“

Kuidas määratleda, millist ettevalmistust vabatahtlik vajab?
Esmalt proovi kaardistada, soovitavalt koos vabatahtlikuga, millised on vastuvõtvast
organisatsioonist, projektist, kogukonnast tulenevad erisused, teemad või küsimused, millele ettevalmistusel tähelepanu pöörata. Mida suurem on saatva ja vastuvõtva organisatsiooni, ühiskonna ja kultuuride erinevus, seda põhjalikum peab olema
ettevalmistus. Samuti on oluline faktor teenistuse pikkus, mida pikem teenistus,
seda sügavamalt peab erinevaid, eriti uues keskkonnas kohanemist ja hakkamasaamist toetavaid, teemasid käsitlema. Kindlasti konsulteeri vastuvõtva organisatsiooniga, paludes neil välja tuua spetsiifilised teemad, mida nad sooviksid, et vabatahtlik oleks eelnevalt läbi mõelnud, ennast kurssi viinud või ka läbi proovinud.
Valitud fookus sõltub väga palju noorest, keda saadate. Selleks on vajalik välja
selgitada, millised on just tema eelnevad kogemused, tugevused, arenguvajadused
ja hirmud.

„Vabatahtlik luubi all“
Kaardista noore eelnevad kogemused:
Vabatahtlikuna tegutsemine. Kas on vastav kogemus? Kui jah, siis millises valdkonnas? Milline oli kogemuse pikkus, vastutuse määr, hinnang kogemusele? Mida
õppisid ja kuidas arenesid?
}} Kogemus projekti valdkonnas. Kas oled eelnevalt sarnases valdkonnas tegutsenud,
sihtgrupiga kokku puutunud, tööülesandeid täitnud?
}} Keeleoskus. Sihtriigi keele oskus? Inglise keele oskus?
}} Välisriigis elamise kogemus. Kui on vastav kogemus, siis kus, mis põhjusel, kui
pikalt? Kuidas kogemust hindad - mis meeldis, mis oli keeruline?
}} Erinevate kultuuridega kokkupuute kogemus. Reisidel, kodukohas jne
}}

Sarnaste küsimuste põhjal võid koostada ankeedi, mida kõik EVT-st huvitatud va-
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batahtlikud täidavad. See võib olla noorele abiks ka CV ja motivatsioonikirja koostamisel. Samuti saavad partnerorganisatsioonid selle info põhjal vabatahtlikust parema
pildi.
Võimaluse korral aga kohtu noorega ning põimi küsimused intervjuuvormis vestlusesse. Näost näkku kohtumine annab esmalt võimaluse luua vabatahtlikuga isiklik
kontakt, teisalt aga saada laiemalt aimu vastuste taga peituvatest põhjustest, hoiakutest ja väärtushinnangutest.
Ettevalmistuseks vajalike teemade ja sobivate meetodite valikul võib abiks olla ka vabatahtliku isikutüübi ja/või õpistiili/-eelistuse määratlemine. Enese parem tundmine,
eneseteadlikkuse tõus, aga ka praktilised soovitused sobivate õpistrateegiate valikul
või konfliktide lahendamisel võivad kasuks tulla ka teenistuse ajal.
Isiksusetüübi teooriaid on mitmeid ning on olemas ka erinevaid avalikke/tasuta
teste isiksuse määramiseks. Paar lihtsamat ja vähem aega nõudvat on leitavad siit.
Myers-Briggs isikutüübi teoorial põhinev inglise keelne lehekülg ja testid. Myers-Briggs
isikutüübi teoorial põhinev eesti keelne lehekülg ja testid. “Suur viisik” isiksusejoonte/
iseloomujoonte teooria (Big Five)
Õpistiilide kohta saad lisa lugeda siit või lasta vabatahtlikul teha test individuaalse
VAK (visuaalne-auditiivne-kinesteetiline) õpistiili määratlemiseks ja saada sellele vastavad soovitused.
Erinevate osapoolte vajadused tasub kirja panna (võid seda teha nii joonisena, tabeli
formaadis või võrdleva ankeedina), et nendest lähtuvalt ettevalmistuse fookused paika
sättida

Käsitlemist vajav
teema, küsimus,
aspekt ning
käsitluse fookus,
rõhuasetused.

Vastuvõtva
organisatsiooni
eripäradest tulenevad
teemad, küsimused –
millised on pakutavad
tingimused, projekti
vajadused, eeldused
vabatahtlikule?

Vabatahtliku valmisolek
– millist toetust vajab
konkreetne noor, tema
tausta, kogemusi,
pädevusi ja isikupära
silmas pidades?

Kui oled kaardistanud vajadused nii vastuvõtvast organisatsioonist ja projektist kui
vabatahtliku valmisolekust tulenevalt, koostage ühiselt ettevalmistusperioodi tegevusplaan: teemadering, konkreetsed küsimused – milles tunned ennast ebakindlamalt,
ajaraam, vastutus. Kuna vabatahtliku näol on tegemist täisealise inimesega, kes on
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otsustanud osaleda projektis, mis nõuab iseseisvust ja initsiatiivikust, saab seda
toetada juba ettevalmistavas faasis, jagades vastutust vajalike tegevuste ja küsimuste lahendamise osas vabatahtlikuga. Jagatud vastutus tähendab aga üksteise kursis
hoidmist mitte ainult sellega, kui kaugele ühe või teise küsimusega tegelemisega on
jõutud, vaid ka sisuliste teemaarengutega. Lõplik ülesannete loetelu võib kujuneda
päris pikaks, seetõttu on otstarbekas mõelda, kes võiksid olla erinevate teemade
sisulises käsitlemises abiks. Vabatahtlikust ja teemast olenevalt võib kaasata koolitajaid, eksperte, mingi konkreetse kogemusega inimesi, tugiisikuid, vabatahtliku
lähedasi.
Alljärgnev kokkuvõtlik tabel aitab ettevalmistust planeerides käsitlemist vajavatel
teemadel ja küsimustel silm peal hoida.

Näide: Vabatahtliku ettevalmistuse ja pakutava toetuse plaan
MIS?

MILLEKS JA MIDA?

KUIDAS SEDA
TEHA?

MILLAL?

MIDA VEEL?

Käsitlemist vajav
teemavaldkond ja
küsimused

Ettevalmistuse sisu
ja rõhuasetused
lähtuvalt:
- vabatahtlikust ehk
millist toetust vajab
konkreetne noor,
tema tausta, kogemusi, valmisolekut
silmas pidades?
- vastuvõtvast projektist ehk millised
on pakutavad tingimused, eeldused
vabatahtlikule?

Lähenemised,
vahendid, meetod
selle pakkumiseks,
sh vabatahtliku
enda vastutada
olevad ettevalmistustegevused

Millises ettevalmistusetapis?
Aeg

Märkused, tähelepanekud.

Ettevalmistavate tegevuste planeerimisel ehk sobivate õpistrateegiate ja vahendite
(sh meetodite) valimisel peab lähtuma:
}} vabatahtliku vajadustest, olemasolevatest pädevustest ja isikupärast;
}} tema õpistiilist ja -eelistustest;
}} õpikeskkonna mitmekesisusest – võimaldama peaks nii ühist arutelu
või individuaalset tegevust, nii näost-näkku kohtumisi kui e-suhtlust;
}} ettevalmistavate tegevuste, lähenemiste ja meetodite valikul peab
lähtuma põhimõttest, et mida aktiivsemad vabatahtliku enda osalust
ja panust toetavamad on meetodid, seda mõjusam on õppimine.
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Järgnev joonis näitlikustab hästi erinevate tegevuste ja meetodite mõjusust.

Õppimise koonus
2 nädala pärast mäletame

Kaasatuse olemus

Tehes reaalset asja
90% sellest, mida
ütlesime ja tegime

Simuleerides reaalset
kogemust
Tehes dramaatilist esitlust

70% sellest, mida
ütlesime

50% sellest, mida
kuulsime ja nägime

Aktiivne

Tehes esitlust
Osaledes arutelus

Jälgides esitlust reaalsetes
oludes
Jälgides demonstratsiooni
Vaadates eksponaati
Vaadates videot

30% sellest, mida
nägime

Vaadates pilte

20% sellest, mida
kuulsime

Kuulates sõnu

10% sellest, mida
lugesime

Lugedes

passiivne

Meetodeid üldiselt, aga kindlasti ka selles käsiraamatus esitatuid, peab vaatlema
ja kasutama kui tööriistu. Meetod iseenesest ei oma erilist jõudu või mõju, vaid
hakkab tööle vaid õiges kontekstis ja eesmärgistatult kasutades. Meetodit valides
ja seda ka kasutades pead küsima, mis on minu eesmärk, mida soovin saavutada ja
kuidas ma kõige paremini saaksin seda teha. Kuidas-küsimuse juures tulevad appi
meetodid.
Tööriista-metafoori paremaks mõistmiseks, kujuta ette, et sul on käsisaag ja
haamer. Mida sa nendega teha võiksid? Ehitada maja? Või hoopis kasutada neid
purjepaadi meisterdamisel? Aga saagi ja haamrit on võimalik edukalt kasutada ka
muusika tegemisel (näiteid sellest saad vaadata Youtube’i vahendusel, kasutades
otsingusõna „musical saw“). Või sajal teisel viisil. Sama on ka meetoditega. Teine
aspekt, mis kirjeldab meetodit kui tööriista on tema sobituvus teiste tegevustega.
Nii nagu ei ole vaid sae ja haamriga võimalik maja valmis ehitada (vaid selleks peab
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olema lisaks näiteks puitmaterjal, naelad, ühendustarvikud ja palju muud vajalikku), ei piisa ka vabatahtliku ettevalmistamiseks ühest väga heast meetodist – see
peab sobituma ka ülejäänud tervikuga. Mõnikord võib olulise muutuse esile kutsuda või õpimomendi luua e-maili alla lisatud tsitaat, teinekord on vaja mitmetunnist
simulatsiooni koos põhjaliku analüüsiga, mis võimaldab teemas sügavale minemist.
Käsiraamatus on näidetena välja toodud lähenemised ja meetodid, mis toetaksid
erinevaid õppimisviise (-stiile), eesmärgiga kombineerida kognitiivne, emotsionaalne ja pragmaatiline õppimine – et siduda omavahel pea (teadmised), süda (hoiakud,
väärtused) ja käsi (oskused). Kui kasutada ainult üht lähenemist, jäetakse osad
õppimisvõimalused tähelepanuta, selleks on oluline järgida tasakaalu erinevaid
eneseväljendusviise toetavate meetodite kasutamisel. Antud käsiraamatus on tehtud
valik nende meetodite seast, mis sobiksid erinevate õppimisstiilidega, et vabatahtlik
saaks käsitletava seostada enda kogemustega ning töötada isiklike ressurssidega.
Ruumi on jäetud ka iseseisvaks tööks, kuid enamik meetodeid eeldavad mõtete
jagamist või arutelu teise inimesega.
Hulga sobivaid meetodeid ühe või teise teema käsitlemiseks võib leida mitteformaalne.ee õppemeetodite osast (http://mitteformaalne.ee/leia-sobiv-meetod.html) ning
samalaadsest ingliskeelsest andmebaasist SALTO-YOUTH koduleheküljel (http://www.
salto-youth.net/tools/toolbox/)
Koondamaks ettevalmistav periood, käsitletud küsimused ja õpitu ka noore enda
jaoks, oleks soovitav erinevad märkmed, töölehed, kontrollnimekirjad jmt koguda
kokku märkmikku või kiirköitja tüüpi kausta. Seda ülevaadet saab kasutada ka hilisemal EVT-kogemuse analüüsil, hinnates seatud ja saavutatud (õpi-)eesmärke.

Vabatahtliku motivatsioon ja ootused
projektile
Pikaajalise kogemusega taotlejad on öelnud: „Ei ole halba projekti, on vaid halb
valik.“ viidates sellega vabatahtliku ja vastuvõtva organisatsiooni omavahelise sobivuse olulisusele. Saatva organisatsiooni roll nö filtrina vabatahtliku ja projekti vahel
on siinkohal määrava tähtsusega. Selleks tasub esmalt analüüsida ja kaardistada,
mis on vabatahtliku motivatsioon projektis osaleda. Mida ootab noor EVT projektist,
kas ja kuidas on vabatahtliku projekt seotud noore kaugemate eesmärkidega, tema
tuleviku plaanide ja tegemistega?
Kas tegemist on ideelis-aatelise otsusega – sooviga teisi aidata, kogukonna või
ühiskonna arengusse panustada, mingis konkreetse valdkonna arengus kaasa
rääkida. Või on pigem tegu praktiliste-pragmaatiliste põhjustega – noorel ei
ole koduriigis sobivat rakendust, õpingud või töökohustused ei paku enam piisavat
rahuldust ja noor otsib igapäevaellu vaheldust või loodab ta teenistuse käigus enda
jaoks uusi arenguperspektiive leida, omandada konkreetne oskus, saada juurde
elukogemust?
Võib eristada kahte tüüpi motivatsiooni:
Välise motivatsiooni korral on käitumise regulaatorid ja ajendid välised, näiteks:
}} keskkonnategurid või pakutavad tasud ja hüved
}} instrumentaalsed/pragmaatilised tegurid: tasu, auhind, kiitus/karistus jne
}} sotsiaalsed tegurid: prestiiž, liidripositsioon, tunnustus jne
Sisemine motivatsioon tuleneb aga inimese sisemisest aktiivsusest ning selle allikateks
on enamasti:
}} huvi või uudishimu
}} tegevusest saadav rahuldus või nauding
}} tegevuse olulisus inimese jaoks
}} oma võimete realiseerimine
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Sisemisele motivatsioonile tuginemist peetakse oluliselt tulemuslikumaks ja püsivamaks, sest see
tuleneb inimese siseprotsessidest ja ajenditest ning on oma olemuselt positiivne.

Küsi enda käest:
Mis motiveerib sinu vabatahtlikku rohkem, kas pigem välised motivaatorid või sisemised? Kuidas
see mõjutab tema sobivust ja valmisolekut projektiks? Millistest kriteeriumitest lähtuvalt vabatahtlik projekti otsib või on otsinud – kas sobib ükskõik milline projekt ja ükskõik kus, kas valiku
aluseks on mingi kindel riik, piirkond, linn või on selleks pigem teemavaldkond, enda huvide ja
oskuste haakuvus projektikirjeldusega?
Mida see tähendab saatva organisatsiooni jaoks, mida peaksid arvestama ettevalmistuses, millistele teemadele, küsimustele rohkem rõhku panema?
Motivatsiooni, ootuste ja eesmärkide teema võib tulla käsitlemisele erinevates
ettevalmistuse etappides – kandideerimisfaasis, taotluse esitamisel, projektiks
ettevalmistudes aga ka teenistuseks õpieesmärke seades. Mida lähemal on teenistus,
seda sügavam ning konkreetsem saab olla teemakäsitlus. Järgnevalt mõned näited
meetoditest, mis aitavad vabatahtlikul selgeks mõelda ja teistega jagada EVT projektiga seotud põhjendusi, ootusi, hirme ning eesmärke.
Lähenemised vabatahtliku motivatsiooni analüüsiks peaksid aitama noorel sõnastada enda soovid ja ootused EVT projektiks, määratleda (õpi-)eesmärgid ning hinnata
nende vastavust vastuvõtva projekti olemuse, reaalsuse ning võimalustega. Eelnev
loob hea aluse koostööks, tagades osapoolte ootuste ja reaalsuste haakuvuse.

Postkaart
Vajad tühja postkaardi alust (paberisuurus A6 ehk ¼ tavapaberimõõdust), joonistus- ja kirjutusvahendeid.
Palu noorel välja tuua olulisemad põhjused, miks ta soovib EVT projektis osaleda, mida ootab
projektilt ning need joonistada või kirja panna postkaardi formaadile. Postkaardi teine külg aga
kujundada vastupidiselt – mida ta ei oota EVT-lt, mida loodab, et ei juhtu.
Postkaardile võib panna ka konkreetsemad pealkirjad, nt „Minu parim/halvim päev projektis“;
„Peale EVT-d“; „Kallis sõber, annan teada, et...“
Postkaart on mõeldud abistava vahendina eesmärkide, ootuste ja motivatsiooni sõnastamisel.
Postkaardi võib saata vabatahtlikule ka reaalsuses teenistuse jooksul, aitamaks tal hinnata ootuste
ja eesmärkide täitumist. Samuti võib seda kasutada projekti lõppfaasis analüüsitegevustes.
Elujoon - LifeLine
Palu vabatahtlikul mõelda oma eelneva elu peale, meenutada olulisi sündmuseid, inimesi, ajaperioode, mis on mõjutanud või muutnud tema elu ning need märkida/joonistada elujoonele või
-teele, alustades sünnist kuni praeguse hetkeni – otsuseni EVT projektis osaleda.
Meetod aitab analüüsida oma valikuid, vastata küsimustele, miks teen seda, mida teen; mis on
mind siia toonud; millised sündmused elus on mind mõjutanud; millised on minu valikud või
väärtused.
Elujoont võib pikendada ka tulevikku, kujutades EVT-d kui silda, mis ühendab erinevad eluperioodid, vastates küsimusele, milline on EVT võimalik roll minu elus.
Soovitav on oma joonistust, eluteed, teistega jagada, kas paarilisega või väikestes gruppides.
Meetod on sobivaks sissejuhatuseks konkreetsemate eesmärkide seadmiseks teenistuse perioodiks
või eneseanalüüsiks tugevuste, arenguvajaduste, enda kirjeldamiseks. Meetod leitav siit

Võimalusel korralda kohtumine endise vabatahtlikuga, kes saaks jagada enda põhjuseid EVT projektis osalemiseks ning räägiks kas ja millistes aspektides pidi tema
algseid ootusi mugandama. Enda ootusi saab vabatahtlik võrrelda ka teiste noorte
omadega, lugedes nende kogemuslugusid nt Euroopa vabatahtliku teenistuse 10.
aastapäeva raamatust “Hüppasin ellu tundmatus kohas” või vabatahtlike blogidest,
linke neile leiab nii EVT blogist kui saatvate organisatsioonide kodulehekülgedelt.
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Mõned abistavad küsimused vestluses vabatahtlikuga motivatsiooni ja
ootuste teemal:
Miks otsustasid vabatahtlikuks minna? Mida ootad enda projektilt ning EVT kogemuselt üldiselt?
Juhul kui vestlus toimub peale konkreetse projekti valikut: Millised on projektile,
kogemusele seatud eesmärgid – mida soovid õppida, kuidas areneda, mida kogeda?
Kuidas kujutad ette enda tegevust vastuvõtvas organisatsioonis, mis võiks olla sinu
roll, mida sa arvad, et vastuvõttev organisatsioon sinult kui vabatahtlikult ootab?
Küsimused endale: Kas vastuvõttev organisatsioon otsib just sellise motivatsiooniga
ja panustamissooviga noort? Kas vabatahtlikul on reaalsed ootused?
Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik on läbi mõelnud, miks ta soovib EVT-s osaleda?
}} Kas vabatahtlik on sõnastanud ootused ja konkreetsed eesmärgid projektile?
}} Kas ootused haakuvad vastuvõtva organisatsiooni ootuste ja reaalsusega?
}}

Vabatahtlikkus, Euroopa vabatahtlik
teenistus, projekti osapoolte rollid, õigused
ja kohustused
Eduka koostöö alusteks peetakse vajaduste ühildumist, soovi ja võimalusi ühise
eesmärgi nimel tegutseda ning selget ja tunnetatavat kasutegurit või väärtust, mis
koostööst tekib.
Nõnda on vajalik mõista osapoolte motiive, vajadusi ja ootusi partneritele.
Ettevalmistavas etapis (soovitavalt enne rahastustaotluse esitamist) on vajalik
vabatahtlikule selgitada EVT ideed ning toimimispõhimõtteid; analüüsida erinevate
osapoolte rolli, õiguseid ja kohustusi ning tõsta teadlikkust vabatahtlikust tegevusest kui ühest aktiivseks kodanikuks kasvamise/olemise vormist.
Teemad, mida vabatahtlikuga käsitleda:
}} Vabatahtlikkus, vabatahtlik tegevus ja teenistuse põhimõtted ning
olemus;
}} Programm Euroopa Noored, EVT filosoofia, eesmärgid, prioriteedid,
põhimõtted jne;
}} Partnerlus EVT-s, osapoolte ootused, roll, õigused ja kohustused.

Vastavalt programmi reeglitele tuleb vabatahtlikku teavitada Euroopa Noored
programmist – selle filosoofiast, eesmärkidest, prioriteetidest ja protseduurireeglitest ning täpsemalt ka sellest, kuidas EVT projekte ellu viiakse – tutvustada projekti
elutsüklit ning projektiga seotud erinevaid osapooli puudutavat. Selleks on mitmeid võimalusi: programmi Euroopa Noored kodulehekülg annab hulganisti infot
(sh vabatahtlikule suunatud töövihiku, Telepurgist saab vaadata näiteid toimunud
projektidest; kindlasti palu vabatahtlikul läbi lugeda Euroopa Komisjoni poolt loodud
EVT infopakett vabatahtlikule (koosneb kolmest osast „Mida EVT-lt oodata”, “Noortepass EVT raamistikus”, “EVT kindlustusplaan: juhised vabatahtlikele”), mis annab
ülevaate programmi formaalsest poolest jne.
Mõistmaks aga programmi sisulist, pigem aatelist poolt, tasub mõtestada ja lahti rääkida erinevad
mõisted, käsitlused, arusaamad. Üks tõhus viis, mis aitab avada teisi vaatenurki on väitlus või debatt, kus vabatahtlik peab esitatud väitele reageerima, kas sellega nõustudes (JAH) või mitte nõustudes (EI). Ühe-kahe vabatahtlikuga töötades võib seda teha nt eri värvi kaarte näidates: punane
– EI, roheline – JAH; rohkem kui kolme vabatahtlikuga on parem kasutada liikumist ruumis – üks
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sein või nurk – EI ja teine – JAH. Peale mõttepausi ja enda otsuse tegemist toimub lühike arutelu,
kus saab selgitada enda argumente ja vaatenurki. Kindlasti rõhuta, et tegemist ei ole õigete või
valede vastuste leidmisega, vaid erinevate vaatenurkade avastamisega. Anna ka võimalus soovi
korral enda seisukohta muuta.
Väited peavad olema intrigeerivad ning haakuma erinevate argumentidega. Mõned näited:
}} teiste aitamine on peamiselt isekas tegu;
}} vabatahtlikuks olemine on parim viis maailma muuta;
}} vabatahtlik on kõige olulisem osapool EVT-s;
}} vastuvõtva organisatsiooni peamine motivatsioon vabatahtliku vastuvõtmisel on tasuta tööjõud;
}} vabatahtliku peamine ülesanne on vastata vastuvõtva organisatsiooni ootustele ja vajadustele;
}} EVT-s on õppimine olulisem kui teenistus/töö.
Meetod leitav siit
Teine viis, mis aitab konkreetse teema, küsimuse, enda mõtete, väärtuste analüüsiks ning nendevaheliste seoste väljatoomiseks on nende skemaatiline kujutamine
– kasutada võib näiteks teemandi kujundit
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Mõistmaks EVT partnerluspõhimõtteid ja rolle, tuleb rääkida osapoolte ootustest
– ühe partneri ootus projektile võib kujuneda teise osapoole kohustuseks, nagu
näiteks on seda ka vabatahtliku ettevalmistus. Vastuvõttev organisatsioon soovib
aktiivselt panustavat vabatahtlikku – saatva organisatsiooni kohustus on toetada
vabatahtliku igakülgset valmisolekut projektiks läbi põhjaliku ettevalmistuse.
EVT partnerlust iseloomustab hästi kolmnurk. Joonista suurele paberile kolmnurk ja kirjuta
nurkadesse EVT osapooled: vastuvõttev organisatsioon; vabatahtlik; saatev organisatsioon. Seejärel
peaks vabatahtlik kas iseseisvalt või koos teiega analüüsima, milline on iga osapoole motivatsioon
projektis osalemiseks ning sellega seoses ootus teisele partnerile. Seejärel tooge välja, kuidas
partnerid saaksid neid ootusi täita ehk mis on nende kohustused. Ootused kirjutage ühte värvi
märkmepaberile ja kohustused teist värvi paberile. Hinnake, kas ja kuidas ootused ja kohustused
kattuvad. Kindlasti kontrolli üle, kas kõik programmijuhendis määratletud formaalsed kohustused
on vabatahtliku/teie poolt esitletus kirjas. Meetod võib olla sobiv sissejuhatus ka ametlike dokumentide tutvustamisele ja omavaheliste kokkulepete tegemisele.
Kui töötad korraga mitme vabatahtlikuga on hea meetod ka „Kolmnurgad“, see aitab näitlikustada koostööd ja selle dünaamikat – ka nö passiivne olek, mitte midagi
tegemine, mõjutab teisi osapooli. Leitav siit.

Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik on teadlik EVT olemusest ning toimimispõhimõtetest?
}} Kas vabatahtlik teab erinevate osapoolte õiguseid ja kohustusi ning seda kuidas eelnev tema projektis väljendub?
}} Kas vabatahtlik on mõtestanud enda rolli projektis?
}}

Tööalane ettevalmistus
Vabatahtliku teenistuse üheks olulisemaks eesmärgiks on noore aktiivne panustamine vastuvõtva organisatsiooni töösse ja tegemistesse, kuid lähtuvalt programmi
reeglitest ei saa vabatahtlikult eeldada varasemaid valdkonnas tegutsemise või
tööalaseid kogemusi. Seega on vabatahtliku tööalase valmisoleku suurendamine
ettevalmistuse üks oluline osa.
Tööalane ettevalmistus võiks koosneda erinevatest osadest – esmalt tuleks teha vajaduste analüüs ehk aidata noorel läbi enesereflektsiooni määratleda, milline võiks
olla tema panus organisatsiooni/projekti ning teisalt tuleks anda praktilisi teadmisi/
kogemusi antud töövaldkonnast.
Tööalase ettevalmistuse aluseks peab olema eelnev suhtlus vastuvõtva organisatsiooniga, et kindlaks määrata, millist üldist ja spetsiifilist (tööalast) ettevalmistust antud
projekt nõuab. Proovi kaardistada, milline on vastuvõtva organisatsiooni/projekti
jaoks „ideaalne vabatahtlik” – mis võiks iseloomustada seda inimest, millised peaksid olema tema oskused, teadmised, väärtushinnangud, isikuomadused, eelnevad
kogemused? Seda saab kasutada nii vajaduste analüüsil – mida ootab/vajab vastuvõttev organisatsioon vabatahtlikult – kui ka vabatahtliku eneseanalüüsil, arenguvajaduste määratlemisel.
Mina vabatahtlikuna, minu panus projekti
Palu noorel joonistada paberile oma käsi. Sõrmedele tuleks kirjutada vastavalt: pöial – minu tugevused, positiivsed omadused; nimetissõrm – minu jaoks olulised kogemused, mille üle olen uhke,
mida olen saavutanud, aga ka tegevused, mis mulle meeldivad, hobid; keskmine sõrm – minu
nõrkused/arendamist vajavad omadused; „sõrmusesõrm“ – mida väärtustan, minu jaoks olulised
väärtused, milline ma inimesena olen; väike sõrm – mis mind teeb eriliseks.
Meetodit võib laiendada, kasutades ka teist kätt, analüüsimaks mida teised minust arvavad või
kuidas iseloomustaksid – mida tooksid välja perekonnaliikmed, sõbrad, kolleegid, õpetajad jne?
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Minu projekt – kaks poolust
Vaadake koos vabatahtlikuga üle „ideaalse vabatahtliku“ kaardistus, projekti töökirjeldus/Expression of Interest ja tooge välja: mis on organisatsiooni/projekti eesmärk; tegevusvaldkonnad; vabatahtliku tööülesanded, keskkond/kogukond/sihtgrupp. Palu vabatahtlikul joonistada (või tehke
seda koos) paberile inimese figuur ning jagage see mõtteliselt pooleks. Kandke erinevad projekti
aspektid figuuri ühele poolele: nt projekti eesmärk – süda; vabatahtliku tööülesanded – käsi jne.
Teisele poolele palu vabatahtlikul teha eneseanalüüs, panna kirja tema enda võimalik panus projekti – millised on tema teadmised (pea), oskused (käed), väärtused (süda), kogemused (jalad).
Mõlema meetodi puhul oleks hea tehtud eneseanalüüsi jagada paarilisega või väiksemates gruppides. Lisaküsimustena võivad abiks olla:
Millised sinu omadused on projektile kasulikud, mida hindaks vastuvõttev organisatsioon? Kuidas
lähevad vastuvõtva organisatsiooni ootused kokku sinu eneseanalüüsiga – milliseid haakuvusi
näed? Millised raskuskohad võivad tekkida? Mida peaksid veel enne teenistust arendama, milliseid
kogemusi/oskuseid omandama.
Lisaks eneseanalüüsile, mis aitab vabatahtlikul paremini projektiga suhestuda ning
mõnikord esile tuua ka varem avastamata võimalusi ja potentsiaali, on äärmiselt
vajalikud ka tööalased praktilised teadmised ja kogemused. On selge, et täpselt
sellist kui vastuvõttev projekt on keeruline koduriigist leida, küll aga võib parema
pildi eesootavast anda analoogsete organisatsioonide tööga tutvumine (ka otseselt
organisatsiooni töös/tegevustes kaasa aitamine) oma koduriigis, seda eriti kui projekt hõlmab tööd spetsiifilise sihtgrupiga, kellega vabatahtlikul varasem kokkupuude puudub. Soovitav on kohtuda vastava ala eksperdiga või vabatahtlikuga, kellel
samas valdkonnas kogemusi, kes saavad avada valdkonna spetsiifikat ning anda
praktilisi näpunäiteid jne.
Kuna väga tihti loodavad vastuvõtvad organisatsioonid vabatahtliku näol ka uusi
tuuli, ideid ning töövõtteid, oleks noorel otstarbekas ennast valdkonnaga kurssi
viia. Hea viis selleks on anda vabatahtlikule nö kodutöö, lasta tal ellu viia miniuuring, kaardistada millised on head praktikad Eestis vastavas valdkonnas/organisatsioonides; peamised tööpõhimõtted ja -viisid, võimalikud erisused vastuvõtva riigiga
jne. Antud kaardistus võib olla ka väga kasulik õpimoment vastuvõtvale organisatsioonile, aga ka laiemalt heade praktikate jagamiseks.

Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik on analüüsinud, milliseid teadmisi, oskuseid, hoiakuid eeldab töö vastuvõtvas
projektis?
}} Kas vabatahtlik on reflekteerinud enda võimaliku panuse üle antud projektis?
}} Kas olete kaardistanud (koostöös vastuvõtva organisatsiooniga) tööalase ettevalmistuse vajadused
ning koostanud sellele vastava tegevuskava?
}} Kas tegevuskava hõlmab nii taustteadmiste kogumist valdkonnast kui kogemuspõhist õppimist?
}}

Keeleline ettevalmistus
Keeleoskus on teine eeldus, mis lähtuvalt programmi reeglitest ei tohi olla nõutav
tingimus vabatahtliku valikul, samas võib selle puudumine takistada vabatahtliku
edukat hakkamasaamist nii uues keskkonnas kui tööalaselt. Keelelise ettevalmistuse sisu sõltub suuresti vabatahtliku varasemast keeleoskusest, küll aga tasub ettevalmistuse ühe osana kindlasti kaaluda vastuvõtva riigi keele (või projektis töökeelena
kasutatava keele) sissejuhatavat või olemasolevat oskust värskendavat kursust.
Juhul kui see ei ole erinevatel põhjustel võimalik, siis võib kasutada ka paberkandajal, CD-l, internetis ja mujal kättesaadavaid keeleõppe materjale.
Lisaks materiaalsetele vahenditele, mida saab soetada ka projektieelarvest, on keeleõppe toetamiseks ka mitterahalisi viise. Järgnevalt on välja toodud 24 soovitust,
kuidas end uue keele õppimisel paremini aidata.
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Võõrkeele õppimise 24 sammu:
Alusta hääldusest, harjuta erinevaid, ka kõige keerulisemaid, häälikuid erinevates sõnades. Proovi
aru saada häälduse tehnikast (keele, huulte jm liikumisest).
}} Harjuta keele intonatsiooni, rütmi, rõhkusid lühikeste lausete ja küsimuste abil (mis oleksid kasulikud suhtlusel). Kasuta praktiseerimiseks audiomaterjali.
}} Muretse audio-raamat, et harjuda keele kõlaga.
}} Muretse õpitava keele seletav sõnaraamat. Leia tundmatu sõna ja proovi seda mõista õpitavas keeles,
nõnda harjutad ennast antud keeles mõtlema/seoseid looma ning suurendad sõnavara.
}} Muretse kakskeelne sõnaraamat, abistava vahendina seletava sõnaraamatu kasutamiseks.
}} Loe tekste, soovitavalt midagi, mida ka emakeeles loeksid, aga alusta lihtsamatest tekstidest, lasteraamatutest või raamatustest, mida oled emakeeles lugenud. Ka ajalehed, ajakirjad jmt sobivad
hästi.
}} Õpi grammatikat – lisaks sõnavarale on see teine oluline keeleõppe alustala.
}} Õpi ära enimkasutatavad väljendid, mõned vanasõnad, üldlevinud slängisõnad jmt.
}} Muretse keeleõpetaja materjalid, kuidas õpetada antud keelt.
}} Leia vastuvõtva riigi emakeele oskaja, kellega vestelda, et praktiseerida hääldust ning täpsustada
grammatikat.
}} Palu vastuvõtva riigi emakeeleoskajal salvestada (või lugeda ette) tekst esmalt aeglaselt ja siis normaaltempos, et harjuksid keelt tavakeskkonnas kuulama.
}} Kuula õpitavas keeles näiteks uudiseid, märka sõnu, mis olid sinu jaoks uued ja õpi need selgeks
(kirjuta üles või kasuta mingit muud tehnikat).
}} Võimalusel osale keelekursusel.
}} Kontrolli, kas kohalikus raamatukogus on antud keele õpet toetavaid materjale: (audio-)raamatuid,
õpikuid, ajakirju vmt.
}} Kasuta online-võimalusi. Internetist leiab mitmete võõrkeelte kursuseid ja abistavaid materjale,
paljud nendest tasuta.
}} Täienda pidevalt enda sõnavara, alustades lihtsamatest sõnadest ja lausetest, lisades sinna keerulisemaid ja ka grammatika õppimist toetavaid sõnu/lauseid.
}} Kasuta erinevaid tehnikaid, mis aitaksid sõnu ja lauseid meelde jätta, nt sildid asjadel, küsimuskaardid (flash cards), erinevad mängud.
}} Õpi keele kirjutamist, ka siis kui tegemist ei ole erineva tähestikuga (nt kirillitsa), pööra tähelepanu
rõhumärkidele jmt.
}} Vii ennast kurssi kohaliku kultuuri ja keele seostega. Kuidas on näiteks viisakusväljendid ja nende
kasutamine seotud sotsiaalsete normidega antud kultuuris jne.
}} Leia just endale sobivad viisid keele õppimiseks ja praktiseerimiseks.
}} Leia vestluspartnerid, kas reaal- kui virtuaalmaailmast.
}} Lõhu vaimsed keeleõppe barjäärid, need võivad olla seotud nii motivatsiooni ja eneseusuga kui ka
keeleõppe tehnikaga – kasuta tõlkimisrežiimi asemel kommunikatsioonirežiimi ehk proovi võõrkeelseid sõnu seostada mitte sõnadega enda keeles vaid asjadega, tegevustega, omadustega jne, mida
nad tähendavad.
}} Praktiseeri, kasuta õpitavat keelt aktiivselt. Ära häbene või karda vigu teha, palu teistel ennast parandada ja kasuta igat võimalust keelt rääkida. Kasutatud materjal.
}}

Mida saaksid sina saatva organisatsioonina pakkuda vabatahtlikule nende soovituste
järgimiseks? Lisaks sõnaraamatu ostmisele?
Mõned näited:
Aita leida inimene, kes räägib vastuvõtva riigi keelt emakeelena – selleks võib olla endine vabatahtlik, hetkel Eestis oma EVT-d tegev noor
või välisüliõpilane, aga võid küsida vastavaid kontakte ka riigi saatkonna, kultuurikeskuse või rahvusrestorani töötajatelt. Või hoopis kasutada
nö virtuaalset lähenemist, näiteks Skype’i videokõnede vahendusel
saaks keeleõpet toetada ka vabatahtliku tulevane mentor või kolleeg.
}} Koosta noorele Youtube’i playlist materjalist õpitavas keeles. Võid paluda ka vabatahtlikul endal kodutööna sarnane nimekiri koostada, sest
sobivaid laule või videosid otsides saab samuti palju õppida.
}} Aita vabatahtlikul leida enda õpistiilile sobivad viisid, vahendid ja motivaatorid keele õppimiseks. Hulga soovitusi ja viiteid selleks leiad siit.
}} Abiks võib olla ka interaktiivsel meetodil keeleõppe korraldamist tut}}
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vustav keeleõppemeetodite T-Kit käsiraamat (ingliskeelsena leitav siit)
Esita vabatahtlikule mingi põnev väljakutse või anna konkreetne
keele kasutamisega seotud ülesanne, nt leida ja tõlkida infot mõne
konkreetse vastuvõtva riigi või projekti aspekti kohta. Ülesande tulemus peab olema kindlasti kasulik vabatahtlikule, aga soovitavalt ka
sulle/organisatsioonile.
}} Mida veel?
}}

Kontrollküsimused:
Kas oled kindlaks teinud vabatahtliku keeleoskuse (nii vastuvõtva riigi keele, kui inglise keele)
taseme?
}} Kas see on teenistuseks piisav? Milline on vajalik keeleoskus?
}} Millist keelelist tuge vabatahtlik projektis saab, millal keelekursus/-õpe algab? Kuidas toetada
keeleõpet kuni selle ajani?
}} Millised keeleõppe tegevused, materjalid, vahendid on vajalikud ja otstarbekad?
}} Kas oled pakkunud ja soodustanud iseõppe võimalusi? Kas oled teinud konkreetseid soovitusi ja
ettepanekuid, andnud „kodutööd“ vmt?
}}

Praktilised ettevalmistused
Lahkumiseelse ettevalmistuse hulka kuulub vabatahtliku informeerimine ja tema
teadlikkuse tõstmine teenistuse praktiliste ja tehniliste aspektide osas, käsitledes
teemasid, mis on seotud:
}} elukorraldusega seotud küsimustega – mis ootab ees, mida peab
kaasa võtma jne;
}} projekti protseduuridega seotud küsimused – rahvusvahelise transpordi organiseerimine, kohustusliku kindlustuse ja vajadusel viisa
vormistamine;
}} praktilised ja korralduslikud küsimused – mida peab enne lahkumist
koduriigis korda ajama.
Uues situatsioonis ja keskkonnas võib harjumuspärase puudumine kujuneda tugevaks stressiallikaks. Aidates vabatahtlikul vahet teha tegelike vajaduste ja võimalike
soovide vahel ning leida võimalikke alternatiive ühe või teise täitmiseks, vähendame teadmatust eesootava suhtes ning aitame sisseelamisperioodi fookuse suunata
praktilistest küsimustest (elamistingimused jmt) kogukonna ja kultuuriga kohanemisele.
Uuest elukorraldusest tulenevaid ettevalmistusi tehes peaks vastama kolmele küsimusele:
}} Kuhu sa lähed? Analüüsima peaks mitte ainult kontinendi või riigi
mastaabis, vaid ka piirkonna või kogukonna raames: kui suur on
küla, linn, kus elama hakkad; kas tegemist on tihe- või hajaasustusega; milline on elanike kultuuriline, keeleline, usuline jmt taust;
milline on poliitiline, sotsiaalne, demograafiline olukord?
}} Millal sa lähed? Kliima ja aastaajast tulenev ilmastik; poliitiline vmt
situatsioon; kultuuri ja tähtpäevadega seotud perioodid (puhkuseperioodid, usupühad, karneval vmt)
}} Mis või kes ootab sind ees? Kuidas on lahendatud majutus? Kas
elad üksi, kaaslastega koos, peres? Millised on elamistingimused –
oma tuba, toiduvalmistamise-, pesemisvõimalused? Kui sul on korterikaaslasi, siis kes nad on? Milline on nende kultuuriline taust?
Eeluuring
Palu vabatahtlikul teha kollaaž, esitlus vmt sihtriigist, piirkonnast, kogukonnast, elukohast. Esitlus
peaks hõlmama nii infot eelnevate küsimuste kohta kui illustreerivat materjali (pilte, videoid vmt).

Vabatahtliku ettevalmistuse ABC

19

Viimaseid võib küsida ka vastuvõtva organisatsiooni käest, mis on taas heaks võimaluseks omavaheliseks suhtluseks. See ülesanne võib olla seotud ka projekti mõju suurendamise tegevustega, nt
vabatahtliku blogi või saatvale organisatsioonile/avalikkusele enda teenistusest tehtava ülevaate
esimene sissekanne.

Minu kodu
Omaenda kodus tavapärases rütmis elades ei pane me tihti tähele, millised on need igapäevaseks
eluks vajalikud tarbeesemed, mida kasutame või millised on meie harjumuspärased tegevused ja
meile omased rutiinid. Soovita vabatahtlikul ühe päeva jooksul teadlikult tähele panna ja analüüsida, millised on tema rutiinsed tegevused ja igapäevaselt kasutatavad asjad, mis oleksid vajalikud
ka vastuvõtvas riigis.
Mõnikord aitab enda ümbruse kõrvalt vaatamine. Selleks võib teha enda elukohast (panoraam-)fotod ning märkida fotodel ära nö eluks vajalikud asjad, asjad mis on küll vajalikud, aga ilma milleta
saab igapäevaselt hakkama ning asjad, mis ei ole tegelikult vajalikud.
Eluks vajalike asjade kohta tasub vastuvõtvalt organisatsioonilt küsida, kas need on uues elukohas
olemas või kas vabatahtlikul on võimalik neid kohapealt muretseda. Vajalike asjade nimekirja ei
tasu väga pikka teha ja peab kriitiliselt hindama, milliseid asju oleks mõistlik endaga kaasa võtta.
Soovituslik on kaasa võtta ka paar asja enda kodust, mis ei ole küll eluks vajalikud, kuid mis teevad sinu kodust nö sinu kodu – mõni foto, pilt, iluasjake vmt. Tuttavliku lisamine uude keskkonda
võib kergendada uue elukoha enda omaks kujundamist.
Peatüki lõpus olevasse tabelisse oleme proovinud koondada erinevad praktilised
tegevused või küsimused, millele tasub enne ärasõitu mõelda või mis vajavad korda
ajamist. Nimekiri ei ole kindlasti lõplik, saate seda jooksvalt täiendada vastavalt
enda ja projekti vajadustele.
Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik on saanud vajalikku praktilist ja tehnilist informatsiooni viisasid, elamisluba, oma
õiguslikku seisundit vabatahtlikuna, kindlustust, taskuraha ja EVT lepingut puudutavates küsimustes?
}} Kas vabatahtlik on analüüsinud enda uue kodukoha spetsiifikat ning sellest tulenevaid vajadusi
lahkumiseelseks perioodiks?
}} Kas vabatahtlik on saanud mõelda korralduslikele küsimustele, mis on vaja korda ajada enne
teenistust?
}}

Teema
Projekti protseduuriga seotud korraldused
Vabatahtliku õigused ja kohustused – “Internal partnership agreement” on läbi loetud ja allkirjastatud
Projekti ja teenistuse ajaraam kokkulepitud
Projekti rahastamise kokkulepped (sh taskuraha maksmise kord)
Korraldused enne lahkumist
Töökohaga või õpingute peatamisega seotud korraldused
Elukohaga seotud korraldused (sh post, arved jmt)

Tehtud

Märkused
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Üldine tervisekontroll + põetud haiguste
nimekiri (sh kroonilised haigused)
Suhted ametkondadega (nt maksuamet) ja firmadega nt
pank, mobiilifirmad jmt) – vajalikud volitused?
Muud kokkulepped/suhted (nt MTÜ juhatusse või
mõnda töögruppi kuulumine), mis jätkuvad ka
teenistuse ajal – vajalikud volitused?
Reisiks vajalikud korraldused
Viisa
Elamisloa (kui vajalik) jaoks nõutavad dokumendid
Reisipiletid (kontrolli projekti ja teenistuse kuupäevi
enne ostmist)
Reisikindlustus
Vaktsineerimine (vastavalt piirkonna/sihtgrupi/projekti
tingimustele)
AXA-kindlustus (MSH International)
Vajalikud ravimid (millises koguses saab kaasa võtta,
kas vastuvõtvas riigis on saadaval jmt); retseptid;
tervisetõend (kui vajalik) jne
Telefon (SIM-kaart; roaming; internetipaketid jmt)
Dokumentide jmt koopiad (paberkandjal, elektrooniliselt?)
ICE – In Case of Emergency/hädaabitelefonide numbrid
Uue elukohaga seotud korraldused (enne lahkumist)
Esemed, mida on vaja kaasa võtta
Suhtlus kodustega (telefon; aadress; blogi, Skype’i vmt
konto) – ICE numbrid
Linna/piirkonna kaart

Kultuuriline ettevalmistus
Vabatahtlik teenistus toob endaga kaasa ka seni tundmatus kultuurikeskkonnas
elamise ning seetõttu on ettevalmistuse osana vajalik suurendada noore kultuuridevahelise õppimise pädevusi.
Programmi Euroopa Noored ja ka Euroopa vabatahtliku teenistuse üks eesmärkidest
on pakkuda noorele, ja laiemalt projektis osalevatele partneritele, kultuuridevahelise õppimise kogemust. Tänapäeval ei käsitleta enam kultuuridevahelist õppimist
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kui vaid kahepoolset protsessi, kus ühe kultuuri esindaja õpib teise kultuuri esindajalt tolle kultuurist – traditsioonidest, väärtustest ja käitumisnormidest. Pigem
mõistetakse selle all dünaamilist ja mitmetahulist õppeprotsessi, mille eesmärgiks
on arendada kultuuridevahelisi pädevusi. Kultuuridevaheline pädevus tähendab
võimet suhestuda ja tegutseda asjakohaselt ning efektiivselt erinevates kultuurilistes kontekstides. See näitab inimese oskust uut kultuuri avastada, austada erinevusi
ja oma kultuuri uuest perspektiivist näha. Selleks on vaja:
}} Teoreetilisi ja praktilisi teadmisi sihtkultuurist ja selle erinevustest
võrreldes päritolukultuuriga.
}} Suutlikkust panna ennast võõra kultuuri esindaja positsiooni ja teda
mõista, nähes ennast (kui oma kultuuri esindajat) läbi tema pilgu.
}} Võimet erinevusi aktsepteerida ning oskust omavahelises suhtluses
teadlikult käituda, otsides võimalusi partneri mõistmiseks ning vältides arusaamatuste tekkimist.
Toetamaks vabatahtliku kultuuridevahelist õppimist, peab ettevalmistavas etapis
arutlema kultuuri olemuse üle, tutvustama erinevaid mudeleid, mis aitavad mõista
kultuuri, analüüsima koduriigi ja sihtriigi kultuurierinevusi ning nendest tekkivaid
võimalikke raskuskohti. Samuti on oluline teadvustada teises kultuuris kohanemise
etappe ja kultuurišokki.
Järgnevalt oleme proovinud välja tuua mõningaid näiteid nii kultuuri teoreetilistest
käsitlustest kui ka soovitusi interaktiivsete meetodite osas, kuidas neid teemasid
vabatahtlikuga ettevalmistavate tegevuste käigus käsitleda.
Kultuur on kõige üldisemas mõttes inimtegevus, mis iseloomustab teatud inimgruppi, rahvast,
piirkonda või ajastut. Kultuur hõlmab selliseid valdkondi nagu keel, teadmised, oskused, traditsioonid, uskumused, väärtushoiakud, moraal, kombed, õigus jne. Inimese kui ühiskondliku olendi
kultuurilised omadused antakse talle selle ühiskonna/kogukonna poolt, kus ta kasvab ja areneb,
läbi kasvatuse ja õppimise, harjutamise, jäljendamise ja kordamise.
Kultuuri kui sellist aitavad mõista mitmed mudelid, nendest enim kasutatav on ehk jäämäemudel,
mis kirjeldab kultuuris peituvat läbi nähtava/teadvustatud ja nähtamatu/teadvustamata osa. Nii
nagu jäämäel on ka kultuuril nähtav (veepealne) osa palju väiksem kui nähtamatu ja teadvustamata osa. Mõistmaks nii enda kui teise kultuuri, peame vaatama sügavamale, kui seda pakub esmapilgul kultuurist hoomatav – keel, söök, pärimuskultuuriga seotu nagu rahvatants ja –muusika,
arhitektuur, kujutav kunst jne. Jäämäemudeliga saad lähemalt ennast kurssi viia T-Kit käsiraamatu
“Kultuuridevaheline õppimine” abil.
Kultuuridevaheline õppimine julgustab panema asju ja käitumist, mida me tavaliselt peame
endastmõistetavaks, pidevalt küsimärgi alla ning loob seega avatuse tundmatu ja mõistetamatu
suhtes. Õppimise aluseks on „omase” võrdlus „teistsugusega” ning soov teist mõista, mitte teda
muuta. See protsess nõuab, et inimene tunneks iseennast ja enda kultuuritausta, alles siis on ta
võimeline mõistma teisi.
Ahvid ja banaanid (sobib hästi ka kohtumise eeltööks või koduülesandeks)
Prindi välja lugu ahvidest ja banaanidest või palu vabatahtlikul lugeda seda veebileheküljelt.
Arutlege vabatahtlikuga, kuidas kirjeldab antud lugu kultuuri kui sellist? Millised on vabatahtliku
kultuuris reeglid ja normid, millega vabatahtlik isiklikult ei nõustu või millest päris hästi aru ei
saa? Mõtle ühe oma kultuuri aspekti peale ja püüa seda selgitada (miks see nõnda on), kellelegi,
kes ei ole sama kultuuri esindaja. Arutelu on heaks sissejuhatuseks enda kultuuri sügavamale
analüüsile.
Kultuuridevahelise õppimise aluseks on läbi dialoogi toimuv eneseanalüüs ja sellest
õppimine. Omavahelisele positiivsele suhtlusele võivad komistuskiviks saada kultuurierinevused, selleks on oluline ennast kurssi viia, milles need erinevused täpselt
seisnevad ning kuidas nii vabatahtliku lähte- kui sihtkultuur omavahel sarnanevad
ja erinevad.
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Kultuurianalüüs (sobib hästi ka kohtumise eeltööks või koduülesandeks)
Võttes aluseks kas jäämäe- või sibulamudel, palu vabatahtlikul analüüsida enda kultuuri ja täita nö
tühi vorm. Jäämäemudeli leiad T-Kit käsiraamatust “Kultuuridevaheline õppimine”. Sibulamudeli
kohta on põhjalik ingliskeelne kirjeldus leitav siit.
Lihtsustatud mudel võiks välja näha selline:

normid

Käsitlemist
vajav teema,
küsimus, aspekt
ning käsitluse
baasväärtused

hoiakud,
uskumused
nähtav kultuuri
osa – sümbolid
ja käitumine

Eelnevat meetodit saab siduda kultuuride võrdlusega (sobib hästi ka kohtumise eeltööks või koduülesandeks).
Palu vabatahtlikul koostada vastuvõtva kultuuri analüüs või ülevaade selle põhilistest tunnusjoontest. Seejärel võrrelda seda tema enda kultuuriga, tuues välja sarnasused ja erinevused. Siin võivad
abiks olla erinevad kultuuriteadlased – nt G. Hofstede, E. T. Hall, R. D. Lewis, F. Trompenaars jt.
Eesti keeles on ilmunud mitmeid nende autorite raamatuid, mis võivad kultuurilisel ettevalmistusel abiks olla. Samuti leiab palju materjali internetist, näiteks (võimalus erinevaid kultuure graafiliselt võrrelda) või (üldine ülevaade Lewise’e mudelist) ja põhjalikum selgitav materjal.
Erinevatel lähenemistel põhinev materjal.
Soovitav on pakkuda vabatahtlikule võimalikult palju erinevaid viise end vastuvõtva
maa kultuurilise, ajaloolise, majandusliku ja sotsiaalse taustaga kurssi viia. Näiteks
lugeda infomaterjale, reisikirju, aga ka vastava kultuuri kirjandust, tunnetamaks
kohalikku meelelaadi. Kasulik on külastada vastava riigi kultuurikeskust, kuulata
muusikat, vaadata filme, samuti käia söömas ka rahvusrestoranis või kui see puudub võib ise proovida vastavast rahvusköögist pärit toite valmistada.
Vastuseid elulistele küsimustele saab kohtudes vastuvõtva maa rahvuse esindajatega
või teiste samas riigis viibinud inimestega – mõlema puhul võivad abiks olla teised

Vabatahtliku ettevalmistuse ABC

23

EVT vabatahtlikud, kelle kontakte saab Euroopa Noored büroost või Facebook’i
grupist EVS Estonia.
Sama kultuuritaustaga inimestel on ühine “andmepank”, mis koosneb informatsioonist, uskumustest, oletustest ja väärtustest. Nendele tuginetakse, kuigi ei osata seda alati sõnades väljendada.
Konkreetsetes olukordades lihtsalt teatakse, et just nii on õige käituda. Oma kultuuris saame
mitteverbaalsetest sõnumitest vaevata aru: me oskame tõlgendada keha asendeid, ilmeid, käte
liigutusi, riietuse ja hääletooniga seotut. Kehakeel õpitakse selgeks koos kõnega ja samas kultuuripiirkonnas kasutatakse seda samal moel. Suhtlusteooriate kohaselt toimub 75% inimestevahelisest
suhtlusest mittesõnaliselt. Oma kultuuris oskame mittesõnaliste märkide järgi teise käitumist ette
aimata. Etteaimamine tähendab aga turvalisust inimsuhetes ja kogu elus. Me teame, milline on
meie koht teiste hulgas, mida meilt oodatakse ja mida võime ise teistelt oodata. Võõras kultuuris
võib etteaimamisoskus täiesti kaduda – tunneme end võõrana, meid ei mõisteta ja meie ei mõista
teisi. Kultuurišoki all mõeldakse stressi ja pingeseisundit, mille põhjustab tuttavate märkide ja
tähenduste kadumine sotsiaalses suhtluses. Uued kogemused kulgevad läbi meie maailmapildi ja
väärtushinnangute filtri ning kui kohtume pidevalt erinevustega, siis on täiesti loomulik sattuda
stressi. Allikas.
Näited elust enesest
Öeldakse, et tark õpib ka teiste kogemustest.
Lugedes endiste/praeguste vabatahtlike blogisid, palu vabatahtlikul (või võid seda ka ise teha) välja
tuua mõni näide, mis tema meelest kirjeldab mõnd kultuurišoki sümptomit. Arutlege, mida näide
iseloomustab, mis võivad olla kirjeldatud emotsiooni, tunde või käitumise põhjused; kuidas oleks
võimalik vältida või vähendada välja toodud põhjuste kujunemist? Millist rolli mängivad eelarvamused ja stereotüübid?
PS Vältige hukkamõistmist ja isiklike hinnangute andmist kirjutaja isiku suhtes! Kasutage näiteid
nii objektiivselt kui võimalik ja õppeeesmärgil. Pidage meeles, et loetud näide on vaid killuke
suuremast kogemusest. Viiteid blogidele leiad siit.

1.

2.

3.

4.

Teises kultuuris kohanemisel on neli etappi, mille kestus ja intensiivsus sõltub konkreetsest
inimesest ja sellest, kui palju teine kultuur tema enda omast erineb.
Algusinnustus.
Alguses veetleb uudsus: vaatamisväärsused, kena loodus, eksootilised inimesed ja põnevad toidud.
Uues keskkonnas märgatakse vaid häid külgi. Keeleõpe edeneb jõudsalt: tervitused, kauplemise sõnavara, numbrid jmt. Argipäeva- ja töörutiini pole veel tekkinud. Sel perioodil nähakse kodumaa
ja teise kultuuri vahelisi erinevusi eriti selgelt.
Pettumus ja kaitsemehhanismid.
Algusinnustus lõpeb, kui tuleb argipäev. Keeleoskus ei arene enam nii kiiresti, õppimine ja töötamine vajab pingutust. Poes, kodus, tööl tekib suhtlemisraskusi. See, millesse alguses suhtuti
huumoriga, ei aja enam muigama. Kõrvalseisjateks jääme seniks, kuni saame aru, mida inimesed
meie ümber mõtlevad ning mis on nende käitumise põhjused. Kuna pettumus johtub sellest, et ei
mõisteta teise kultuuri kirjutamata reegleid, siis parim abi on teadmiste hankimine. Kaitsemehhanismidesse (loetakse, magatakse, kuulatakse tavalisest rohkem muusikat) pagemine võib pingeid
leevendada vaid hetkeks.
Olukorraga leppimine.
Kohanemine saab alata, kui võetakse omaks tõsiasi, et ümbrust ei saa muuta, vaid muuta tuleb iseennast. Kuna peamised raskused tekivad suhtlemisel, siis tuleb keelt ja kultuuri rohkem õppida.
Sõnavara ja mitteverbaalse keeleoskuse paranedes paraneb ka võime mõista ja ennast mõistetavaks teha.
Kohanemine.
Nüüd tunneb inimene, et ta on teises kultuuris kodus. Ta on õppinud nautima paljusid teise kultuuri jooni: toitu, omavahelist läbikäimist, vaba aja veetmist, kunsti. Valitseb siin-ja-praegu-meeleolu. Kohanemisetapid edukalt läbinu teadvustab endale senisest selgemini oma kultuuritausta: ta
on õppinud aru saama oma kultuurist. Samas on ta õppinud küllaldaselt ka teise kultuuri mängureegleid ja oskab nende järgi toimida. Ta valdab nii oma kui teise kultuuri koode ja on võimeline
loomulikult ja sihipäraselt siirduma ühest koodist teise vastavalt vajadusele.
Allikas: Hille Pajupuu “Võõra kultuuri sees kohtud iseendaga”

Vabatahtliku ettevalmistuse ABC

24

Kümme käsku
Lase vabatahtlikul koostada soovituste, tähelepanekute, lähtekohtade nimekiri, mida peaks silmas
pidama teises kultuuris elades ja kohanedes, kultuuridevahelises suhtluses jne.
Mõned näited:
Kultuurid on erinevad: ei ole head ega halba, õiget ega valet, arenenud ega vähearenenud kultuuri
– on vaid erinevad kultuurid!
}} Teist kultuuri kiputakse hindama läbi enda kultuuri – mida rohkem meenutab see meie kultuuri,
seda “õigem” see on.
}} Stereotüübid ja eelarvamused käivad meiega kaasas – kultuuridevahelises suhtluses tuleb enda
käest alati küsida, kas minu arvamus/käitumine põhineb stereotüübil või tegeliku olukorra analüüsil.
}} Ole avatud (austa teist), empaatiline (mõtle, kuidas teine sinu käitumist tõlgendab), mõista erinevusi, aga otsi sarnasusi.
}} Iga inimene on eriline, kultuur on vaid osa temast!
}}

Soovitused erinevate materjalide osas, mis avavad kultuuri ja kultuuridevahelise
õppimise teemat ning aitavad seda noortega käsitleda:
}} Projekti “Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas” materjalid.
}} Käsiraamat õpetajatele, mis käsitleb põhjalikult antud teemat: “Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas”.
}} Veebilehel eki.ee/teemad/kultuur/ on leitavad erinevad eestikeelsed diplomitööd ning artiklid, mis käsitlevad kultuuridevaheliste erinevuste
teooriaid ja eestlaste/eesti kultuuri võrdlevat analüüsi
}} Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud inimõigustealast haridust toetavad
materjalid.
}} T-Kit käsiraamat “Kultuuridevaheline õppimine”, mis sisaldab lisaks
teooriale ka hulganisti interaktiivseid meetodeid, mida saab kasutada
suurema grupiga.
}} Soovi korral võid vabatahtlikule välja printida kultuuridevahelise
õppimise teemalise koolituse jaotusmaterjali, milles leiad eelnevalt selgitatu põhjalikuma kirjelduse.
}} SALTO-YOUTH ressursikeskuse koduleheküljelt leiad mitmeid kultuuridevahelist õppimist toetavaid raamatuid ja praktilisi materjale:
Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik mõistab (paremini) kultuuri olemust, selle nähtavat ja nähtamatut osa ning nende
omavahelisi seoseid?
}} Kas vabatahtlik on analüüsinud enda ja sihtriigi kultuuri ning nende erinevusi ja sarnasusi?
}} Kas vabatahtlik on mõelnud teises kultuuris kohanemisega seonduvatele raskustele ning kohanemist toetavatele strateegiatele?
}}

Emotsionaalne ettevalmistus
Inimene, kes on kodumaal igati hästi hakkama saanud, võib teises riigis kogeda
täielikku ebaõnnestumistunnet ja seda ka sellistes valdkondades ning tegevustes,
milles ta varem edukas oli. Küsimus pole ebatäiuslikes oskustes, vaid selles, et oma
võimeid ei suudeta täies potentsiaalis rakendada enne, kui on uue situatsiooni ja
keskkonnaga kohanetud. Vahel võivad muutused keeruliseks osutuda ning suure
tõenäosusega seisab vabatahtlik oma teenistuse kestel silmitsi mitmete raskete olukordadega. Seetõttu on äärmiselt oluline, et vabatahtlik oleks ka emotsionaalselt/
psühholoogiliselt ettevalmistatud pikaajaliseks harjumuspärasest kodukeskkonnast
eemalolekuks.
Teemad, mida emotsionaalne ettevalmistus peaks katma, on seotud hakkamasaamisega uues olukorras, muutustega kohanemisega ja raskustega toimetulekuga.
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Kindlasti on oluline käsitleda stressi ja selle maandamisega seonduvat, tähtis on
tutvustada ka konfliktiennetuse ja kriisijuhtimise põhialuseid.
Ettevalmistuse eesmärk ehk tulemus peaks vabatahtliku jaoks olema:
}} adekvaatsem enesetundmine;
}} parem isiklike ressursside tundmine;
}} suurem valmidus kohaneda muutustega;
}} valmidus teha uutes situatsioonides otsuseid;
}} suutlikkus seada eesmärke ja nende nimel tegutseda.
Enda tugevuste avastamine
See meetod on eriti sobilik, kui teed tööd kahe või enama vabatahtlikuga. Juhul kui valmistad
ette üht vabatahtlikku, saad ise olla vestluspartneriks. Kutsu vabatahtlikku üles meenutama lugu
keerulisest perioodist või emotsionaalset pingutust nõudvast situatsioonist, kus oli vaja eneseületamist ning millele nüüd tagasi vaadates võib uhkust või rahulolu tunda. Seejärel palu seda lugu
paarilisega jagada – paarilise ülesanne on aktiivselt kuulata ja märgata rääkija tugevusi, ressursse,
potentsiaali ning panna tähele millised iseloomuomadused, teadmised või oskused aitasid tal
olukorda lahendada. Eesmärk ei ole niivõrd analüüsida väljakutset, selle põhjuseid või lahenduskäiku, vaid pigem lahendaja tegutsemist ja tema eeldusi selleks.
Kuna ettevalmistuse eesmärk on toetada vabatahtliku liikumist enesejuhtimise ja
-aitamise suunas, siis on oluline, et ta enda jaoks mõtestaks, millised on tema nö
abivahendid, mida ta rasketel hetkedel/ probleemsituatsioonides kasutab, kuidas
maandab stressi, millised on tema tüüpilised käitumismustrid, mis keerulistel hetkedel aitavad? Kes on olulised inimesed, kes teda aitavad, kelle poole ühe või teise
murega saab pöörduda või kes positiivset emotsiooni pakuvad?
Seljakott
Antud meetodi eesmärk on suurendada vabatahtliku enesetundmist läbi isiklike tugevuste kaardistamise ja enda nö turvavõrgustiku läbi mõtlemise. Meie kõigiga käib kaasas nö seljakott, kuhu
oleme kogunud enda kogemustepagasi ja nendest õpitu – teadmised ja oskused, meile omase
käitumisviisi, tausta ja väärtused, millest juhindume. Palu vabatahtlikul läbi mõelda, mis on tema
seljakotis, millega ta teenistusse läheb. Soovituslik on erinevad identiteediaspektid kirja panna ja
see ka visuaalselt kujundada. Järgmise sammuna lase vabatahtlikul ette kujutada, et tal on võimalus teenistusse kaasa võtta ka võluseljakott, kuhu on võimalik panna ükskõik mida, või ka keda,
tema elust. Mida või keda ta kaasa võtaks? Miks just selle?
Minu tugivõrgustik (võib olla ka kodutöö)
Palu vabatahtlikul läbi mõelda eelnevad küsimused ning kujutada erinevad tegurid (nii inimesed kui ka tegevused ja asjad) näiteks päikesesüsteemina. Lähedasemad inimesed või olulisemad
tegevused asetsevad lähemal, vähemolulised kaugemal. Palu iga inimese või tegevuse juures välja
tuua ka selgitus, miks üks või teine oluline on, mida pakub, millist vajadust või otstarvet täidab.
Analüüsiv arutelu võiks hõlmata ka järgnevaid küsimusi. Mida sa arvad, kuidas muutub sinu tugivõrgustik teenistuse ajal? Millised osad sellest on sulle tähtsamad, mida sooviksid muutumatuna
jätta? Mida pead selleks tegema, kuidas saad seda toetada? Millised on võimalikud alternatiivid
praegu sinu elus olulistele tegevustele, inimestele?
Ressursid stressi teema (teoreetiliseks) käsitlemiseks:
Psühholoog Eve Kanariku artikkel „Stress ja sellega toimetulek”. Põhjalik ja kõigile
arusaadavalt kirjutatud raamat „Stressi teejuht: kuidas saada lahti liigsest pingest?“
Raamat on täies mahus kättesaadav ka internetist.
Teenistusperioodi vältel puutub vabatahtlik igapäevaselt kokku inimestega, kes on
erineva keele-, usu- või kultuuritaustaga, sellega seoses on lisaks kultuuridevahelise
õppimise käsitlemisele oluline tutvustada noorele ka konfliktijuhtimise põhimõtteid ning anda praktilisi soovitusi.

}}

Konflikti koostisosad:
Vajadused – on olulised meie heaolu tagamiseks. Konfliktid tekivad kui ignoreerime teiste, grupi
või ka enda vajadusi. Tuleb osata vahet teha vajaduste ja soovide vahel (asjad, mis meile meeldik-
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sid, kuid pole hädavajalikud).
Taju – inimesed tõlgendavad reaalsust erinevalt. Inimesed tajuvad erinevalt asjade põhjusi, olulisust ja järgnevust.
}} Võim – see, kuidas inimesed defineerivad ja rakendavad võimu, on aluseks konfliktide sagedusele
ja tüübile. See mõjutab ka seda, kuidas konflikte lahendatakse.
}} Väärtused – on üldised tõekspidamised, mis panevad meid ühtesid asju ja seisundeid eelistama
teistele ning juhivad nii meie tegevust ja otsuseid. Tõsised konfliktid tekivad siis, kui inimeste
väärtused ei ühildu või on ebaselged. Konfliktid tekivad ka siis, kui üks osapool ei aktsepteeri tõsiasja, et teisel võivad olla oluliselt erinevad väärtused.
}} Tunded ja emotsioonid – tihti juhivad emotsioonid inimese käitumist konfliktsituatsioonides.
Konfliktid tekivad ka siis, kui inimesed ignoreerivad teiste või enda emotsioone ja tundeid. Konflikt on kerge tekkima ka juhul, kui inimestel on erinevad emotsioonid ja tunded sama asja suhtes.
}}

Konfliktid tekivad erinevustest...
... mõtlemisstiilis: analüütiline vs. kontseptuaalne;
... käitumisstiilis: maksmapanev vs. passiivne;
... suhtluses: veenev vs. domineeriv;
... juhtimises: vastutuse ja võimu delegeerimine vs. töö peale sundimine;
... väärtustes (käitumist mõjutavates uskumustes): erinevad suhtumised ühte ja samasse asja;
... eesmärkides: erinevad missioonid, eesmärgid, ülesanded, standardid, rollid;
... lähenemistes: meetodid, strateegiad, eesmärkide saavutamise viisid.
Konflikti juhtimise põhimõtted:
konflikti tunnistamine, sellest rääkimine, avalikustamine;
}} mina-sõnumid sina-sõnumite asemel;
}} usalduse saavutamine: hoolimata ärritusest näidata partnerile, et sa teda aktsepteerid (nt: Ma tunnen end halvasti sest...; Ma olen kindel, et teil on oma põhjused, aga …; Ma teen sinuga meelsasti
koostööd, kuid seekord...; Mind häirib...);
}} oma eesmärgi väljatoomine: Ma tahaksin...;
}} ühise eesmärgi välja selgitamine, lahenduste pakkumine, kokkuleppele jõudmine.
}}

Allikas: Liina Randmanni loengumaterjal „Suhtlemise kompetentsus ja konfliktide lahendamine“ ]

Konfliktiteemat käsitledes on oluline analüüsida ka ennast konfliktsituatsioonis –
millised on strateegiad, mida me tavapäraselt kasutame ja kuidas need mõjutavad
konflikti lahendamist või ka ennetamist.
Eelneva reflekteerimiseks on hea viis juhtumianalüüs, võimalikult realistlike lahenduste leidmiseks on aga eriti mõjus juhtumite läbimängimine draamameetodi abil .
See nõuab aga suuremat osalejate gruppi, kelle vahel valitseb usalduslik suhe.
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Mina konflikti lahendajana
Kasuta esitlust „Loomad konflikti lahendajana“, mis on leitav siit ning lase vabatahtlikul valida üks
või kaks looma, kes teda konfliktsituatsioonis kõige enam iseloomustavad. Miks? Milline loom ta
ei soovi olla? Miks?
Palu vabatahtlikul kirjeldada mõnda konkreetset konfliktsituatsiooni, selle põhjuseid ja lahenduskäiku ning enda rolli ja tegutsemist konfliktijuhtimises. Millised on tema viis põhimõtet, milles ta
konflikti lahendamises ja –juhtimises lähtub?
Äärmiselt lihtne viis näitlikustada konflikti tekkemehhanismi ehk selgitada kuidas
me ühte ja sama asja väga erinevalt näha võime on „E-mäng ehk erinevad vaatenurgad“.
Antud meetod võib olla nii vestluse alustamiseks kui selle kokkuvõtteks.
Robert Boltoni raamat „Igapäevaoskused“ annab häid näpunäiteid kuidas ennast kehtestada, teisi kuulata ja konflikte lahendada.
Internetist leiab ingliskeelse otsingufraasiga “conflict resolution” hulganisti teoreetilist infot, aga ka praktilisi vahendeid, prinditavaid töölehti jmt.

Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik on hinnanud enda uues situatsioonis/keskkonnas hakkamasaamise ressursse?
}} Kas vabatahtlik on teadvustanud raskete olukordadega/stressiga toimetuleku võimalusi?
}} Kas vabatahtlik on teadlik konfliktiennetamise ja -juhtimise viisidest?
}}

Riskiennetus ja kriisijuhtimine
Riskiennetus ja kriisijuhtimine on teema, mis võtab kokku teised eelnevalt käsitletud valdkonnad ning aitab need üheltpoolt erineva nurga alt uuesti läbi mõelda,
teisalt leida veel enne teenistuse algust viimased vastused või siis hoopis uued küsimused, millele varem ei osanud tähelepanu pöörata.
Kriisiennetuse puhul on ettevalmistavas etapis oluline:
}} hinnata projektiga seonduvaid riske, seda nii vabatahtliku kui projekti vaatevinklist;
}} toetada vabatahtliku hakkamasaamist võimalikes kriisisituatsioonides, tutvustades talle riskiennetuse ja kriisijuhtimise põhialuseid
ning andes soovitusi ja näpunäiteid kriisijuhtimise küsimustes;
}} koostada riskiennetuse ja kriisijuhtimise tegevuskava.
Kriisi võib defineerida kui erakorralist situatsiooni, mis mõjutab tõsiselt EVT projekti edukat elluviimist. Kriis nõuab kohest reageerimist ja seda peaks ennetama nii palju kui võimalik. Kriisiolukorra põhjuseks on tihti maandamata (ennetamata) riskid. Riski võib kirjeldada järgmise valemiga:
risk = tagajärg ehk kui tõsised on juhtumi tagajärjed x tõenäosus ehk tagajärje esinemise prognoos.
Me saame vähendada riski, vähendades kas tagajärgede tõsidust või nende juhtumise tõenäosust. Riskiennetuse ühe osana peaks läbi viima riskianalüüsi, milleks kõige
lihtsam viis on kirja panna kõik võimalikud riskid – probleemid, arusaamatused,
ohud jne. Riskianalüüsi eesmärk on projekti võimalike riskide välja selgitamine
ning riski iseloomu ja suuruse hindamine. Riskianalüüs annab võimaluse saada
süsteemne ülevaade ohuteguritest ning selle alusel kavandada otstarbekalt edasist
tegevust nende vähendamiseks.
Kriisijuhtimise aluseks on põhjalik riskianalüüs ning sellest tulenev riskiennetuse
tegevuskava – vastused küsimustele, kes mida ja millal peab tegema, et kaardistatud
ohutegureid vähendada. Tegevuseks võib olla nii vabatahtliku teadlikkuse tõstmine
ühes või teises küsimuses; olulise info jagamine kõikidele osapooltele ning sellest
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tulenevad muutused meie tegutsemises või vajalike tingimuste loomine riskide
vähendamiseks.
Riskide efektiivsemaks hindamiseks tuleb neid süsteemsuse mõttes kuidagi liigitada, järgnev tabel võib selles abiks olla. Tegemist on riskide prioriteetsust välja toova
töövahendiga, milles saab iga riski puhul hinnata selle tagajärje tõsidust, juhtumise
tõenäosust ning inimese enda ettevalmistust olukorraga toimetulekul (kas tean,
mida teha?). Nende faktorite korrutise summa näitab ära riskide prioriteetsuse ning
selle alusel saab tegevuskava koostada. Enda ettevalmistust peab hindama vastupidiselt, mida suurem on valmisolek riski maandada, seda väiksem on antav hinne.

Juhtum, risk,
teema

Kui tõsine on
tagajärg?
(1-5)

Kui hästi
Kui tõenäoline
on risk/juhtum? ma olen
selleks ette
(1-5)
valmistunud?
(5-1)

Kokku

Juhtumianalüüs on hea võimalus algatada vestlust erinevatest projekti riskiteguritest, mida võib laias laastus jaotada kaheks: sisemised ehk vabatahtlikust endast
lähtuvad ja välised ehk organisatsioonist, kogukonnast, keskkonnast lähtuvad.
Mis sa teeksid kui...
Anna vabatahtlikule juhtumid ning palu tal ennast panna juhtumiesitleja rolli (kujutada ette, et
tegemist on temaga antud situatsioonis) ning välja tuua võimalikud lahendused. Lahendused peavad olema realistlikud ning saatva organisatsiooni roll on arutelus välja tuua pakutud lahenduste
või otsuste tagajärjed. Lahenduste puhul minge kindlasti sügavamale kui vastusevariant „Ma räägin inimestega“ – täpsusta, millest peab rääkima, kuidas seda teha, millest alustada jne. Juhtumeid
võid ka ise juurde mõelda – mida rohkem noore reaalsust puudutav on arutelu, seda mõjusam see
on.
Juhtum: Saabusid oma vastuvõtvasse organisatsiooni juba kuu aega tagasi. Oled praktiliste küsimuste ning oma tööga üpris rahul. Siiski oled väga häiritud sellest, kuidas teised organisatsiooni
liikmed sind kohtlevad – nad räägivad sinu juuresolekul kohalikus keeles, kuigi sa ei mõista seda
keelt. Tundub, et nad ei tunne end sinu seltsis mugavalt ja nad suhtuvad sinusse ilmselt kui kellessegi „väljastpoolt gruppi“. Mida sa antud olukorras teeksid?
Juhtum: On kevad-suvine aeg, kaks kuud tagasi saabusid oma vastuvõtva organisatsiooni juurde. Noortekeskuses, kus töötad, on väga vähe noori ning tegevust, enamus tegevusi algavad alles
mitme kuu pärast sügisel. Sind valdab tunne, et sul pole antud kohas midagi teha. Mida sa sellises
olukorras teeksid?
Juhtum: Sa töötad ühes laste õiguste eest võitlevas organisatsioonis. Üheks sinu töökohustuseks on viia läbi koolitusi kohalike noortega. Sa oled armunud ühte 16-aastasesse oma koolitusel
osalejasse ja sa tead, et need tunded on vastastikused. See noor on sind endaga nädalavahetusel
kohtama kutsunud. Mida sa antud olukorras teeksid?
Juhtumianalüüsid on soovitav lõpetada aruteluga, kuidas kirjeldatud olukordi oleks saanud vältida
ja seda erinevate osapoolte rollidest lähtuvalt. Ning mis on konkreetsed tegevused, mida vabatahtlik saaks juba praegu teha?
Kui riskianalüüsil on ennetav eesmärk, siis kriisijuhtimine on pigem stabiilset olukorda taastav tegevus. Selleks on oluline koostada erakorralisteks juhtudeks nimekiri vajalikest telefoninumbritest ja e-posti aadressidest ehk ICE-nimekiri (i.k. in case
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of emergency) ning seda kõigi projektipartnerite vahel jagada. Kontaktid peaksid
hõlmama nii kodu- kui sihtriigi olulisi institutsioone või isikuid, kes ühes või teises
kriisisituatsioonis saaksid selle lahendamisele kaasa aidata või peaksid olema sellest
teavitatud (nt vastuvõttev ja saatev organisatsioon, saatkonnad, politsei, pereliikmed, perearst vmt).
Lisaks tasub koostada samm-sammuline tegevusplaan kõige prioriteetsemate juhtumite tarbeks („Mida ma täpselt teen, kui...“).
Ka enda kriisijuhtimise võimekust tasub aeg-ajalt hinnata: kas ma tegelikult tean,
mida tegema pean; kas meil on piisavalt ressursse ja võimekust, et ühe või teise
olukorraga toime tulla? Analüüsis võib kasutada erinevaid mudeleid – SWOT- mudel
on antud eesmärgiks ehk kõige sobilikum.
Võimalike riskide vähendamiseks on projektipartneritel oluline teada võimalikke
ohutegureid, eriti neid, mida arvesse võttes saaks paljusid riske vähendada või
maandada. Selleks peab vastuvõtval organisatsioonil olema põhjalik ülevaade vabatahtliku taustast. Suhtluses (see võib toimuda nii esimese valikuprotseduuri raames
toimuva intervjuu käigus või eraldi vestluses kriisiennetuse teemal) vabatahtlikuga
tuleb saatval organisatsioonil koondada vabatahtliku kohta infot järgmistes küsimustes:
}} terviseprobleemid (sh varasemalt põetud nakkushaigused, tõsised
haiguspuhangud, kroonilised haigused jmt);
}} psüühikahäired (ka varem esinenud nt depressioon, ärevushäired,
stressiga seotud häired, söömishäired jmt);
}} allergiad või muud tervisega seotud erisused/probleemid;
}} sõltuvusprobleemid (ka varem esinenud);
}} võimalikud probleemid seoses lähedastega, perega, poiss- või tüdruksõbraga;
}} toiduga seotud erivajadused (taimetoitlus, allergia, mõne toiduaine
talumatus vmt);
}} muud raskused või (eri-)vajadused, mis võivad mõjutada vastuvõtvat
projekti.
Oluline on meeles pidada, ja ka vabatahtlikule täpselt selgitada, millisel eesmärgil ja kes antud infot kasutada saab. Kindlasti ei tohi info mõjutada vabatahtliku
valimist antud projekti – Euroopa vabatahtlik teenistus on avatud kõigile noortele
vanuses 18-30. Antud andmete kogumise eesmärk on ennetada võimalikke riske
ning pakkuda nii vabatahtlikule kui ka organisatsioonidele vajalikku taustainfot
riskide ennetamiseks ja kriisisituatsioonides adekvaatseks käitumiseks.
Kuna tegemist on äärmiselt tundlike küsimustega, peab nendest rääkimisel sensitiivne olema, tasub hinnata, kas ankeetküsimustik vmt on selleks kõige sobilikum.
Osapoolte rollidest ja kohustustest riskiennetuses ja kriisijuhtimises Euroopa vabatahtlikus teenistuses annab hea ülevaate järgnev dokument.
Samuti on sealt leitavad mitmed praktilised soovitused jne. Eestikeelset dokumenti
saad küsida Euroopa Noored Eesti büroost.
Kontrollküsimused
Kas vabatahtlik on analüüsinud võimalikke riskitegureid tema teenistuses?
}} Kas vabatahtlik on saanud juhendust ja näpunäiteid kriisijuhtimise küsimustes?
}}
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Õppimise toetamine ja Noortepass
Nõnda nagu ka varem selgitatud, on Euroopa vabatahtlik teenistus „õppimisteenistus”, mille üheks eesmärgiks on toetada vabatahtliku isiklikku arengut läbi tööalase, kultuurilise jm õppimise.
EVT raames toimub õppeprotsess läbi:
kultuurikümbluse – vabatahtlik on täielikult ümbritsetud vastuvõtva riigi kultuurist ning see
mõjutab kõike teda puudutavat;
vastutuse võtmise – vabatahtlik on üksi uues ja tundmatus keskkonnas, kaugel harjumuspärasest sotsiaalsest võrgustikust (pere, sõbrad jne) ning peab õppima iseseisvalt toime tulema;
suhtelisuse tunnetamise – vabatahtlik kogeb, et tavalisi, varem igapäevaseid asju, võib teha
erinevalt sellest, millega ta on harjunud oma kodumaal;
perspektiivi loomise ehk kõrvaltvaatamise – vabatahtlikul on võimalus oma kogemust hinnata ja sellest sobivamaid elemente üle võtta.
Mugandatud: S. Kristensen, “Õppida rännates”,
Informaalse ja mitteformaalse õppimise juures on äärmiselt oluline aidata noorel
sõnastada õpikogemus, olgu see siis konkreetse oskuse omandamine, teadlikkus
mingi valdkonna toimimispõhimõtetest või parem arusaamine iseendast.
Toetamaks vabatahtlikku tema õppimisprotsessis, on vaja tal aidata:
}} määratleda enda õpieesmärgid;
}} jooksvalt jälgida, kuidas eesmärkide suunas liikumine edeneb ja
vajadusel õpieesmärke kohandada (seejuures panna tähele ka neid
õpitulemusi, mis esialgsetes eesmärkides otseselt ei kajastu);
}} analüüsida aset leidnud õppimist ja sõnastada selle tulemusi;
}} seostada õpitu reaalse eluga, uute eesmärkide ja edasiste plaanidega.
Õppimise toetamine ei pea olema raamidesse surutud protsess, vaid võib olla põnev
ja loov tegevus, mis soovitavalt põhineb tugeval partnerlussuhtel. Selles võivad
abiks olla erinevad eneseanalüüsi vahendid.
Projekti ja enda mitteformaalse õppimise kogemust aitab eesmärgistada, analüüsida
ja kirjeldada Noortepass, mis on:
}} ametlik kinnitus konkreetses Euroopa Noored programmi raames
aset leidnud projektis osalemise kohta;
}} konkreetse teenistuse kirjeldus;
}} kirjeldus projekti käigus ette võetud tegevustest ja osaleja õpitulemustest;
}} võimalus muuta mitteformaalne õpe nähtavamaks ja teistele mõistetavaks.
Igal EVT lõpetanud vabatahtlikul on õigus Noortepassile ning kindlasti peab soodustama selle võimaluse kasutamist. Vabatahtliku jaoks võib Noortepass olla nii
abivahend eneseanalüüsiks kui ka konkreetne tõendus projekti raames õpitule. Just
viimane võib tema tulevikuplaane silmas pidades äärmiselt kasulikuks kujuneda,
seda nii tööellu astumisel või naasmisel kui ka õpingutega seoses.
Noortepassi kohta loe kindlasti rohkem. Noortepassi loomine ja selleks vajalik tugi
asub siin.
Ettevalmistavas faasis on oluline tegeleda õpieesmärkide sõnastamisega ning ka
enda õppimise planeerimisega. Teemad ja küsimused, mis selle eesmärgiga haakuvad on: mida on võimalik õppida EVT-st, mida mina soovin õppida, mis on õppimine minu jaoks, kuidas kirjeldan ennast õppijana, kuidas mina kõige paremini õpin.
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Kogemustetrepp
Kutsu vabatahtlikku üles reflekteerima järgnevate küsimuste üle:
}} Mis on minu kaugemad eesmärgid, kuhu tahaksin 5-15 aasta pärast jõuda? Kuidas kujutan enda
elu siis ette?
}} Kuidas ma sinna jõuan – läbi mille seda saavutan?
}} Kuidas EVT saaks selles mulle abiks olla, kuidas minu teenistus, selles kogetu ja õpitu saab mind
toetada?
}} Mida ma tahan EVT-st enda jaoks saada? Kuidas areneda ja muutuda? Mida kogeda, õppida?
Palu vabatahtlikul tehtud mõttetöö visualiseerida trepina, kuhu ülemisele astmele on kirjutatud
kõige kaugem eesmärk ja alumisele praegune hetkeseis, vahepealsed trepiastmed kirjeldavad
seda, läbi mille eesmärgini jõutakse. Kasutada võib ka teisi metafoore, nt puu, teekond vmt. Kui
vabatahtliku motivatsiooni käsitelmisel kasutasite meetodit „Elujoon“, on käesolev meetod hea
viis minevikukogemused ja tulevikuplaanid omavahel siduda.
Meetodi kokkuvõttes tasub läbi mõelda ka endale sobiva õppeprotsessi osad: kuidas ma õpin, kuidas võimalikke õpieesmärke sõnastada võtmepädevuste raamistikus jne.
Kiri iseendale
Paku vabatahtlikule võimalust panna kirja enda soovid, eesmärgid ja plaanid eesootavaks teenistuseks. Lase kiri panna ümbrikusse ning kirjutada peale enda nimi, et sa teaksid kellele kiri paari
kuu möödudes järgi saata.
Endale kirja kirjutamine annab võimaluse eesmärgistada teenistuskogemus ning võrrelda oma
esialgseid mõtteid, tundeid ja eesmärke nendega, mis on paari kuuga teenistuses olles tekkinud.
Kuigi kiri on mõeldud isikliku ülesandena, võid peale kirja saatmist aidata vabatahtlikul analüüsida eesmärkide suunas liikumist. Kas ja kui palju on eesmärgid muutunud? Miks? Millised on uued
arenguperspektiivid?
Õpikogemuse kook
Euroopa vabatahtliku teenistuse õpikogemust on võimalik jagada ka valdkondadeks – tööalane oskuste/kogemuste areng, keeleõpe, kultuuriteadlikkus jne. Võid pakkuda noorele võimaluse seada
igas valdkonnas konkreetsed ja mõõdetavad (nii ajaliselt kui tulemuslikult) õpieesmärgid.
Siinkohal on mõistlik sisse tuua ka Noortepassi kaheksa võtmepädevust nõnda, et valdkondade
asemel seada eesmärgiks pädevuste suurendamine.
Kasutada võid ka mandala-formaati, mis annab vabatahtlikule võimaluse kasutada pigem loomingulist lähenemist, kasutades sümboleid ja värve eneseväljenduseks.

Viited:
Tugimaterjal noorte õpikogemuse toetamiseks noortevahetuste ja -algatuste raames.
}} Noortepassi juhend.
}} Väga põhjalik abivahend Noortepassi protsessi planeerimiseks. Vaata ka siit.
}} Vabatahtliku Pass on võimalus kirja panna vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemused.
}} Stardiplats.ee abimaterjalide alt võib leida kasulikke näpunäiteid, kuidas toetada
noori nende mitteformaalsete õpikogemuste märkamisel.
}}

Kontrollküsimused:
Kas vabatahtlik on seadnud endale teenistuseks lähemad ja kaugemad õpieesmärgid?
}} Kas vabatahtlik on analüüsinud ennast kui õppijat?
}} Kas vabatahtlik on tuttav Noortepassiga ning mõistab selle kasulikkust?
}}
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Oled jõudnud käsiraamatu lõppu, mis loodetavasti tähendab seda, et vabatahtlik on
valmis alustama oma teenistust. Suur osa sinu kohustustest ja panusest ühe Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti edukaks toimimiseks on tehtud. Vabatahtliku
jaoks aga kõik alles algab – paljud teemad, küsimused ja vastused, mida te omavahel arutasite, ette kujutasite ja mõttes läbi mängisite, muutuvad nüüd reaalsuseks.
Ole noorele ka siin toeks – vahel piisab vaid postkaardist või emakeelsest ajakirjast
tuletamaks meelde, et keegi on kuskil talle vajadusel abiks.
Ja selleks on sulle omakorda toeks mitmed abistavad materjalid, koolitused, kolleegid ja kindlasti Euroopa Noored Eesti büroo.
Kohtumisteni!
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