
Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa 
riikidest pärit noortegruppide koostööprojekt, mille tööta-
vad välja ja viivad ellu noored ise ning kus tegeldakse noorte 
jaoks oluliste teemadega. Projekti põhitegevus on noorte 
omavaheline kohtumine ja teemaprogrammi elluviimine 
Eestis või mõne partneri koduriigis.

NOORTEVAHETUS 
( YOUTH EXCHANGE ) 

NOORTEVAHETUSES
TUTVUD 
erinevate mõtteviiside, 
kultuuritraditsioonide
ja -väärtustega

AITAD 
läbi viia mitmekesist 
mitteformaalse 
õppimise programmi (sh 
töötoad, aruteluringid, 
mitmesugused mängud)

ÕPID 
sulle huvipakkuvat teemat 
(nt kunst, haridus, tööturu 
võimalused, tervislikud 
eluviisid, keskkond) paremini 
tundma

LEIAD
sõpru ja kaaslasi üle Euroopa

ARENDAD
oma võõrkeeleoskust

    OSALEJATE ARV  16–60 + grupijuhid. Igas grupis 
   minimaalselt 4 noort + grupijuht.
   Kui osaleb 2 riiki, siis vähemalt 8 
   noort + grupijuht igast riigist  

    OSALEJATE VANUS 13–30. Iga riigi grupis vähemalt 
   üks täisealine grupijuht  
   (vanusepiiranguta)

    TEGEVUSTE KESTUS Eelkohtumine (Advanced Planning 
   Visit ehk APV) kuni 2 päeva
   Noortevahetus 5–21 päeva 
   + reisipäevad

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus 
kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes välisriigis just 
temale huvipakkuval alal; organisatsiooni võimalus saata 
Eesti noori välismaale vabatahtlikuks või kaasata välisriigi 
vabatahtlikke enda igapäevatöösse.

EUROOPA 
VABATAHTLIK 

TEENISTUS
            ( EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE) 

VABATAHTLIKUNA
ÕPID
tundma iseennast, uut riiki, 
keelt ja (töö)kultuuri

ARENDAD
mitmeid vajalikke pädevusi 
(sh võõrkeeleoskus, 
sotsiaalsed oskused)

PANED END PROOVILE
välisriigis elades ja 
töötades

LEIAD
uusi sõpru ja kaaslasi üle 
Euroopa

ORGANISATSIOONINA
TOETAD
noori rahvusvaheliste töö- ja 
elukogemuste saamisel

SAAD
uusi ideid, meetodeid ja 
mõtteid oma organisatsiooni 
tegevuseks

TEGUTSED
koostöös rahvusvaheliste 
partneritega

TOOD
kohalikku kogukonda 
rahvusvahelist hõngu ja 
elavdad kohalikku elu 

TEENISTUSE KESTUS 2–12 kuud
Erand: lühiajaline teenistus 
alates kahest nädalast vähemate 
võimalustega noortele ja 
grupiprojektidele. 

VABATAHTLIKE  VANUS 17–30  

1 kord elus
Erand: pärast lühiajalist teenistust 
on võimalik teha erandkorras lisaks 
üks pikaajaline teenistus.
 

MITU KORDA SAAB
EVT-d  TEHA?

 

Noorsootöötajate õpirände peamine eesmärk on edendada 
kogemustevahetust, koostööd ja koolitustegevust Euroopa 
noorsootöös. Selle kaudu toetatakse rahvusvahelisi projekte, 
mis aitavad noortega tegelevatel spetsialistidel oma pädevusi 
arendada ja igapäevast tööd paremini teha. Formaadilt 
võib tegu olla nii koolitusprojekti, partnerlusseminari, 
õppevisiidi, vaatluspraktika kui ka mitme erineva tegevuse 
kombinatsiooniga. 

NOORSOOTÖÖTAJATE 
ÕPIRÄNNE
(YOUTH WORKERS MOBIL ITY)
              

NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNDES

KOGED
mida tähendab 
rahvusvaheline 
mitteformaalne õpe

ARENDAD
noorsootöös vajalikke 
pädevusi

TUTVUD
teiste riikide noorsootöö 
meetodite ja praktikaga

SAAD
uusi ideid ja inspiratsiooni 
igapäevaseks tööks, et oma 
asutuses või organisatsioonis 
uuendusi ellu viia

LEIAD
mõttekaaslasi ja 
potentsiaalseid koostöö-
partnereid ühisteks 
ettevõtmisteks

TEGEVUSTE  KESTUS  2 päeva kuni 2 kuud + reisiaeg

PARTNERLUS   2 või rohkem partnerit eri riikides

Max 50 osalejat igas tegevuses
 

OSALEJATE  ARV

 

Rahvusvaheline noortealgatus  on projekt, mille 
algatavad, töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning 
mis aitab noortel maailma kasvõi killukese paremaks 
teha. See on noore võimalus koos sõpradega mõni 
oluline teema päevakorda võtta ja oma kodukoha või 
laiemalt Eesti ja Euroopa elu mõjutada ja uuendada. 

Noortealgatus on rahvusvaheline koostööprojekt, mille 
elluviimiseks on vaja vähemalt ühte partnerit välisriigist, 
kes on huvitatud sama probleemiga oma koduriigis 
rinda pistmast.

RAHVUSVAHELISED
NOORTEALGATUSED
(TRANSNATIONAL  YOUTH IN IT IAT IVES) 

NOORTEALGATUSES

ÕPID 
projekti ellu viima ja 
meeskonnas tegutsema

TEED
oma kodukohta, Eestit 
ja/või maailma killukese 
võrra paremaks

JUHID
ühiskonnas tähelepanu 
probleemile, mis on sulle 
ja su sõpradele oluline

SAAD
rahvusvahelise koostöö 
kogemusi

LEIAD
sõpru ja mõttekaaslasi
üle Euroopa

OLED
vastutustundlik ja hooliv 
ühiskonna liige

PROJEKTI KESTUS  6 kuud – 2 aastat

OSALEJATE VANUS  13–30. Igas grupis on vähemalt   
   üks täisealine grupijuht 

 



ERASMUS+:
EUROOPA NOORED
PROGRAMMIS 

RAHVUSVAHELISE
KOOSTÖÖ
VÕIMALUSED
ERASMUS+:
EUROOPA NOORED
PROGRAMMIS 

ERASMUS+ on Euroopa Liidu haridus-, 
noorte- ja spordiprogramm aastateks 
2014–2020. 

Programm võimaldab Eesti noortel ja 

noorsootöötajatel taotleda toetust, 

et teha rahvusvahelist koostööd 

ning õppida ja vahetada kogemusi 

kolleegide ja eakaaslastega Euroopast 

ning kaugemaltki. 

Projektide elluviimiseks saab toetust 
taotleda kolm korda aastas. 

Eestis viib Erasmus+: Euroopa Noored 

programmi ellu SA Archimedes 
Noorteagentuur.

Ole kursis kõige värskema infoga oma 
rahvusvahelistest võimalustest:

Jälgi meie veebilehte:

euroopa.noored.ee

Liitu meie uudiskirjaga!

Hakka meie sõbraks Facebookis: 
Noorteagentuur

Vaata projekti- ja õppevideoid 

Telepurgis:
http://euroopa.noored.ee/telepurk

STRATEEGILINE KOOSTÖÖ

TOETAB
uuenduslike lähenemiste välja-
töötamist ja kasutuselevõttu

PARANDAB 
noortevaldkonnas tehtava töö 
kvaliteeti

KASVATAB 
noortevaldkonnas tegutsejate 
professionaalsust

SUURENDAB 
organisatsioonide 
tegutsemisvõimekust

AITAB LUUA SILDU
hariduse, noorsootöö 
ja töömaailma
vahel

STRATEEGILINE 
KOOSTÖÖ

                          (STRATEGIC  PARTNERSHIPS) 
Strateegiline koostöö võimaldab arendada ja jagada 
uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava 
töö kvaliteeti. Koostööd võib teha nii noortevaldkonna 
siseselt kui valdkondade üleselt (nt koostöös haridus- või 
ärisektoriga). 
Strateegilise koostöö projekt on pikaajaline arendusprojekt, 
mis võimaldab käsile võtta probleemi või vajaduse, millega 
tegelemine nõuab pikemat ja süsteemsemat lähenemist.

PROJEKTI KESTUS 6 kuud – 3 aastat

PARTNERLUS Noortegruppide ja -organisatsioonide   
  puhul minimaalselt 2 partnerit eri   
  riikidest, muudel juhtudel vähemalt 3   
  partnerit eri riikidest  

NOORTE OSALUSPROJEKTIS

SAAD AVALDADA
oma arvamust ja kaasa 
rääkida sind puudutavates 
otsustes

PROOVID
omal nahal, kuidas 
demokraatlikud 
otsustusprotsessid 
toimivad

KATSETAD
erinevaid osalusvõimalusi

TEED
noorte hääle ühiskonnas 
kuuldavaks

KAASAD
noori ühiskonnaelu arendamisse 
ja otsuste tegemisse

LOOD
võimalusi selleks, et noored 
ühiskonnas aktiivsemalt osaleda 
saaksid

NOORTE 
OSALUSPROJEKTID 
Noorte osalusprojektide eesmärk on teha noorte arvamus 
ühiskonnas kuuldavaks. Osalusprojekti raames saab ellu viia 
nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi tegevusi selleks, et tuua 
omavaheliseks dialoogiks kokku noored ja otsustajad. See 
on hea võimalus viia noorte ideed ja arvamused nendeni, kes 
iga päev noori puudutavates küsimustes otsuseid teevad. 

(MEETINGS BETWEEN YOUNG PEOPLE AND DESICION-MAKERS)
              

PROJEKTI KESTUS   3 kuud – 2 aastat 

OSALEJATE ARV   Minimaalselt 30 kogu projekti peale 
   kokku

OSALEJATE VANUS  13–30. Otsustajatele vanuse-
   piirangud ei kehti  


