
  

 

 

Strateegilise Euroopa vabatahtliku teenistuse  

 tingimused

 

Osalevad organisatsioonid 

 

Osaleda saavad programmi- või partnerriigis asuvad 

mittetulundusühingud, sihtasutused, sotsiaalsed ettevõtted, 

avalik-õiguslikud asutused kohalikul, regionaalsel ja riiklikul 

tasandil, sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad kasumit 

taotlevad asutused. 

 

Vt lisa Programmijuhendist. 

 

Taotlev organisatsioon (peab omama koordineerivat 

akrediteeringut projektitaotluse esitamisel): vastutab taotluse 

esitamise, toetuslepingu allkirjastamise ja haldamise ning kogu 

projekti aruandluse ja koordineerimise eest. Taotleja võib, aga ei 

pruugi, tegutseda ka saatva või vastuvõtva organisatsioonina.  

 

Saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid (peavad omama 

vastavat akrediteeringut teenistuse algushetkel) viivad ellu 

Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevusi ja toetavad 

vabatahtlikke projekti igal etapil. 

 

Lisaks võib, aga ei pea kaasama assotsieerunud partnereid 

(associated partners): peale Euroopa vabatahtliku teenistuse 

tegevustes ametlikult osalevate ja Euroopa vabatahtliku 

teenistuse kehtiva akrediteeringuga organisatsioonide võib 

strateegiline EVT kaasata assotsieerunud partnereid, kes annavad 

oma panuse projekti konkreetsete ülesannete täitmisse / 

meetmete elluviimisse või toetavad projekti levitamistegevust ja 

jätkusuutlikkust. Lepingust tulenevate haldusküsimuste puhul ei 

loeta assotsieerunud partnereid projektipartneriteks ja neile ei 

eraldata rahalisi vahendeid. Küll aga tuleb selgelt kirjeldada 

nende osalemist ja rolli projektis ja eri meetmetes ning samuti 

seda, kuidas nad võivad tuua kavandatud tegevusse lisaväärtust, 

investeerides oma ressursse ja oskusteavet. 

 

Osalevate organisatsioonide 

arv 

 

Taotlusvormi peab märkida ühe organisatsiooni (taotleja). 

 

EVT elluviimises peavad osalema vähemalt kaks eri riikide 

organisatsiooni (vähemalt üks saatev organisatsioon ja üks 

vastuvõttev organisatsioon). 

 

Projekti kestus 12-36 kuud 

Kõik projektid peavad igal juhul lõppema hiljemalt 31.08.2020. 

 

Teenistuse kestus Pikaajaline teenistus 60 päeva - 12 kuud.  

Lühiajaline teenistus 14-59 päeva. 



  

 

• Erandina võib vähemate võimalustega noore teenistus 

(või projekt, kus on vähemalt pooled noored selgelt 

vähemate võimalustega noored) või vabatahtlike 

grupiteenistus (vähemalt 10 vabatahtlikku teevad 

teenistust samal ajal samas kohas) kesta 14 kuni 59 

päeva. 

 

Teenistuse toimumiskoht Programmiriikidest pärit vabatahtlikud saavad teha teenistuse 

teises programmiriigis või partnerriigis. Partnerriigist pärit 

vabatahtlikud saavad teenistust teha ainult programmiriigis. 

 

Vabatahtliku vanus ja 

elukohariik 

17-30 eluaastat 

vanuse alampiir – osalejad peavad olema saavutanud projekti 

alguskuupäevaks miinimumvanuse  

vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla taotluse esitamise tähtajal 

olla vanemad kindlaks määratud maksimumvanusest 

 

Vabatahtliku registreeritud elukoht enne teenistust peab olema 

saatva organisatsiooniga samas riigis. 

 

Täiendavad kriteeriumid Selleks, et säilitada selge seos riigiga, kus asub riiklik agentuur, 

peab vähemalt üks saatvatest või vastuvõtvatest 

organisatsioonidest iga teenistuse puhul asuma riigis, mille 

riiklikule agentuurile taotlus esitatakse.  

 

Ettevalmistav kohtumine Ette nähtud vaid projektides, mis kaasavad vähemate 

võimalustega noori ning sellisel juhul peab olema vajadus 

ettevalmistava kohtumise jaoks selgelt põhjendatud 

projektitaotluses.  

• Kestus: kuni 2 päeva (ei hõlma reisimisele kuluvaid 

päevi); 

• Osalejate arv: üks osaleja saatva organisatsiooni kohta. 

Osalejate arvu võib suurendada, kui kõik täiendavad 

osalejad on teenistuses osalevad vähemate võimalustega 

vabatahtlikud. 

 

 


