
 

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) tulevikukonverents täiustab riikidevahelise noorte 

vabatahtliku tegevuse perspektiive Euroopas 3.–5. juulil 2017 Tallinnas Eestis. 

Konverentsi eesmärk oli uurida EVT senist sisulist olemust ning kujundada noorte vabatahtliku 

tegevuse tulevikuvõimalusi nii, et need sobiksid noorte ja Euroopa vajaduste, praeguse tegelikkuse 

ja unistustega. 

Konverents toimus seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus ning selle organiseeris 

Erasmus+ Eesti agentuur koostöös Austria, Prantsusmaa ja Saksamaa Erasmus+ 

noorteagentuuridega. 

Uute eesmärkide, uuenduslike väljavaadete ja strateegia koostamise eesmärgil peetud aruteludel 

kohtusid enam kui 150 sidusrühma, sealhulgas EVT organisatsioonid, riikide ametiasutused, 

Erasmus+ riiklikud agentuurid, noored vabatahtlikud ja Euroopa võrgustike esindajad. Suurema 

strateegilise lähenemisviisi raames loodi tulevikuvisiooni kujundamiseks enne konverentsi 

„Visioonidokument“. Konverents pakkus sidusrühmadele ka võimalust arutada Erasmus+ Euroopa 

vabatahtliku teenistuse ja Euroopa Solidaarsuskorpuse vahelisi seoseid. 

Konverentsi võtmesõnumite kokkuvõte 

 ELi rahastatavad riikidevahelised vabatahtliku töö võimalused peaksid olema suunatud 

noorte huvide, õppimispüüdluste ja -võimaluste ühendamisele Euroopas ja kaugemal 

asuvate arenevate sidusate ühiskondade vajadustega. Vabatahtlike töökohtade 

kujunemisel ja püüdlustega sidumisel nõuab see kohaliku kogukonna osalusvajaduse 

hindamist. 

 On oluline, et noorte seas edendatakse ja toetatakse kõigil tasanditel vabatahtliku 

tegevuse väärtust ja võimalusi, kaasa arvatud õppimisvõimalust, mida see pakub. 

Riikidevaheliste vabatahtliku töö võimaluste kujundamisel on noorte kaasamine (koos nende 

huvide ja vajadustega) hädavajalik. 

 Ükski noor ei peaks kohaliku, riikliku ega rahvusvahelise vabatahtliku töö käigus 

kogema takistusi. On väga tähtis, et juurdepääs võimalustele püsiks madala lävendiga 

(lihtne ja paindlik). Tuleb luua konkreetsed tingimused, mis tagavad erivajaduste ja 

vähemate võimalustega noorte ligipääsu ja osalemise. Samal ajal tuleb tagada 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1lm12xtytR6TGlUWkM2Und6RkE


mitmekesisuse põhimõtetel põhinev pedagoogiline tugi ja eri noorte sihtrühmadega 

töötavate organisatsioonide osalemine. 

 Praegune Euroopa Solidaarsuskorpuse ettepanek keskendub ainult ELi 

liikmesriikidele ning seega jätab välja EFTA, assotsieerunud ja partnerriigid, kes 

osalevad programmis Erasmus+: Euroopa Noored. Selle ettepanekuga saadab EL 

solidaarsuse seisukohalt välja vastupidise signaali. Kõik mõjutatud riigid on hõlmatud ELi 

poliitikastrateegiasse ja on juba aastaid mänginud olulist rolli programmi Erasmus+: Euroopa 

Noored rakendamisel. Siiani EVT nime all läbi viidud piiriülesed vabatahtliku tegevused 

oleks nüüd jagatud, mis segab siiani eduka ja väljakujunenud programmi rakendamist. 

 Riikidevaheliste vabatahtlike töökohtade kvaliteet vajab uuesti kinnitamist seoses 

akrediteerimise (kvaliteedikontroll ja järelevalvesüsteem) ja tagatud tugisüsteemiga 

(organisatsioonide ja vabatahtlike täiemahuline koolitus- ja hindamistsükkel). 

 Noortevaldkonna riikidevahelises vabatahtlikus tegevuses tegutsevate organisatsioonide 

toetuse tunnustamine on väga oluline ja nende tööks peaks olema piisavalt ressursse. 

 Keskenduda tuleb rahaliste vahendite tõhusale kasutamisele, et pakkuda 

tähendusrikkaid kogemusi võimalikult paljudele noortele. Tähendusrikka kogemuse 

loomine peab põhinema vabatahtliku profiilil ning nõuab sageli pikaajalist käsitlusviisi. On 

ülioluline leida vabatahtliku tööks piisav kestus, et vabatahtliku kogemus mõjutaks nii 

vabatahtlikku ennast kui ka kohalikku kogukonda, kus see toimub. 

 Jätkusuutlikke vabatahtliku tegevuse viise tuleks läbi kohalike ja riikidevaheliste 

vabatahtliku töö võimaluste ühendamise toetada ja soodustada. Enne riikidevahelist 

kogemust, selle ajal ning pärast seda peaks tugistruktuurid pakkuma vabatahtlikele toetust 

ülemineku, vilistlasvõrgustiku ning järeltoetuse näol. 

 Vabatahtliku töö vormide paindlikkus (pikaajaline, lühiajaline, individuaalne ja 

meeskonnatöö, veebipõhine, vabaaja vabatahtlik tegevus, kohalik ja rahvusvaheline 

omavahel seotud jne) suurendab noorte vabatahtliku tegevuse populaarsust ning 

hõlbustab nende aktiivset osalust. 

 Noorte vabatahtliku tegevuse prioriteediks seadmine ei tohiks õõnestada teiste noorte 

tegevuste tähtsust (noortevahetused, noortealgatused ja struktureeritud dialoogi projektid) 

noorte inimeste arengu ökosüsteemina programmis Erasmus+: Euroopa Noored. 

 Tuleks luua „nutikad” (digitaalsed) riikidevahelised vabatahtliku töö võimalused ning 

õppimise, selle tunnustamise ja valideerimise abivahendid koos individuaalsete 

toetavate meetmetega (teave, juhised, mentorlus). 

 Vabatahtliku tegevuse tunnustamine, kättesaadavus, ohutus ja kvaliteet nõuab Euroopas 

vabatahtliku staatuse loomist, mis omakorda vajab vabatahtliku tegevuse riikliku poliitika 

edasist süvalaiendamist. Tuleks välja töötada ja rakendada laiaulatuslik ELi strateegia, mille 

eesmärk on luua ja võimaldada Euroopa vabatahtliku tegevuse keskkond ning seda 

tugevdada. 



 

 Nende paralleelsete programmide (Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus) 

rakendamisel, mis toetavad riikidevahelisi vabatahtliku tegevuse projekte, tuleks vältida 

mistahes keeruliseks muutvaid asjaolusid ja tingimuste või protseduuride erinevusi. 

Kvaliteedi akrediteerimissüsteem tuleb säilitada. Tuleks kehtestada kiirmenetlus toetuste 

andmiseks. 

Konverentsi tulemused pannakse kokku edasiseks strateegiliseks kasutamiseks. Lisateabe ja 

dokumentatsiooni leiate konverentsi kodulehelt. 

http://evsfuture.noored.ee/

