
Hea vabatahtlik! 

Palju õnne, et Sind on valitud osalema Euroopa vabatahtlikus teenistuses (EVT-s). Järgnevad nädalad 
ja kuud võivad pakkuda Sulle kogemusi, mis muudavad Su elu. Osalemine EVT projektis pakub Sulle 
võimalust elada välisriigis, tutvuda uue kultuuri ja keelega. Sa lood uusi tutvusi nii Sind vastuvõtvas 
organisatsioonis kui ka väljaspool seda. Töötades vastuvõtva organisatsiooni ning sealse ühiskonna 
heaks, arendad samaaegselt ka isiklikke oskusi, kutseoskusi ning sotsiaalset vilumust.   

Käesolev infopakett aitab Sul end EVT kogemuseks ette valmistada. See annab Sulle olulist 
informatsiooni selle kohta, mida oodata saatvalt ja vastuvõtvalt organisatsioonilt ning mida nemad 
võivad oodata Sinult. See materjal on mõeldud täiendama ning toatama EVT-ks ettevalmistavaid 
tegevusi, mida organiseerib Sinu saatev organisatsioon. Seetõttu on soovitatav, et Sa tutvud 
infopaketiga ning arutad selle sisu EVT koordinaatoriga saatvast organisatsioonist.  

Infopakett koosneb kolmest osast: 

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

� 2. osa "Noortepass EVT raamistikus": lühikene dokument, mis kirjeldab Noortepassi ulatust 
ning seda, kuidas EVT lõppedes Noortepassi tunnistust saada; 

� 3. osa "EVT kindlustusplaan: juhised vabatahtlikele": annab detailset informatsiooni 
kindlustusskeemi kohta, mis laieneb kõikidele EVT vabatahtlikele nende välisriigis viibimise 
ajal. 

Lisaks infopaketile on veel mitmeid EVT-d puudutavaid dokumente, mida peaksid lugema: 

� Euroopa Noored Programmi juhend (aadressil http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc443_en.htm), mis sisaldab Euroopa vabatahtliku teenistuse formaalset 
määratlust ja kriteeriume, sealhulgas rahastamisreegleid;  

� EVT harta, mis toob välja EVT saatva, vastuvõtva ja koorineeriva organisatsiooni rollid ning 
EVT peamised põhimõtted ja kvaliteedistandardid. Harta on osa programmi juhendist.  

Infopakett on üks tugidokumentidest, mis täiendab Programmi juhendis esitatud informatsiooni ning 
aitab parandada EVT projekti kvaliteeti ning selle edukat rakendamist.   

Euroopa Noored 

Nagu Sa võib-olla juba tead, on EVT osa Euroopa Noored Programmist (YiA), mis on 13-30-aastaseid 
noori inimesi hõlmav Euroopa Liidu programm. Programmi eesmärk on ergutada noorte eurooplaste 
seas aktiivset kodanikutegevust, solidaarsust ja tolerantsust ning kaasata neid Liidu tuleviku 
kujundamisse.  

Euroopa Noored edendab mobiilsust nii EL-i piires kui ka väljaspool Liitu. See põhineb mitte-formaalsel 
õppimisel ja kultuuridevahelisel dialoogil ning soodustab kõikide noorte inimeste kaasamist, sõltumata 
nende hariduslikust, sotsiaalsest või kultuurilisest taustast.  

Euroopa Noored Programmil on viis erinevat alaprogrammi, kusjuures EVT on programmi 2. 
alaprogramm.  



Programm on detsentraliseeritud, mis tähendab, et suurem osa vabatahtlikke osaleb projektis, mida 
toetab riiklik büroo ühes 33-st programmiriigist. Sõltuvalt taotleja staatusest ning projektipartnerite 
rahvusest võib EVT projekti toetada ka Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 
Täitevasutus (edaspidi Täitevasutus). Riiklikud bürood ja Täitevastutus edendavad programmi, 
toetavad taotlejaid, tegelevad taotluste ning projektide järelevalvega . Kui kerkib esile mõni tõsine 
olukord, võid Sa kas ise või Sinu projektiga seotud organisatsioonid võtta ühendust projekti rahastava 
bürooga või vastuvõtva riigi bürooga.  

Riiklikud bürood ja projekti elluviijad saavad naabruses asuva piirkonnaga koostöötamisel või teatud 
teemaga tegelemisel toetust kaheksalt SALTO ressursikeskuselt. Rohkem informatsiooni erinevate 
programmi struktuuride kohta leiad Euroopa Noored Programmi juhendist ning Euroopa komisjoni 
veebilehelt aadressil http://ec.europa.eu/youth.  

EVT 

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) annab 18-30 aastastele noortele võimaluse näidata üles isiklikku 
pühendumist läbi täiskohaga vabatahtliku tegevuse kas mõnes Euroopa Liitu kuuluvas riigis või 
väljaspool Euroopa Liitu.  

Euroopa Liit pakub noortele sellist võimalust põhjusel, et vabatahtlikku tegevust hinnatakse kui mitte-
formaalse õppimise kogemust, mis suurendab vabatahtlike kutseoskusi ja pädevusi ning suurendab 
seega nende atraktiivsust tööandjate silmis. Samas suurendab see ka nende solidaarsust, arendab 
sotsiaalseid oskusi ja soodustab aktiivset osalemist ühiskonnas. Vabatahtlikust tegevusest saavad 
ühtviisi suurt kasu nii vabatahtlik kui ka ühiskond.  

Aastal 2011 tähistab Euroopa vabatahtlik teenistus oma 15. sünnipäeva, mis iseloomustab Komisjoni 
pikka pühendunud tegevust noortele inimestele vabatahtliku tegevuse pakkumisel. Viimase 15 aastaga 
on 50 000 noort saanud EVT kaudu võimaluse teha välismaal vabatahtlikku tööd. Vabatahtlikule 
tegevusele Euroopa mõõtme lisamine annab märgatava lisandväärtuse.  

Me loodame, et Sa võtad sellest kogemusest maksimumi ning me soovime sulle jõudu! 

 


