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VLP – Valimispäevade grupi koordinaatori ametijuhend
Grupp: VLP ehk Valimispäevade grupp
Amet: VLP ehk valmispäevade koordinaator
Roll: koordinaator
Kontori poolne kontaktisik: Eva-Helen Kangro, Väljaminevate õpilaste programmispetsialist
Töö peamine eesmärk on tagada väljaminevatele õpilastele valmispäevade toimumine.
Vabatahtliku peamised ülesanded ja selgitused
Ülesanded
- Leida ja hallata vabatahtlikke, kes viivad läbi valimispäevi.
- Organiseerida toimumise koht, läbiviijad ja toimumiseks vajalikud materjalid.
- Koostöös VÕP kontori töötajaga toimub VLP vajaduste analüüs: toimumise
sagedus ja piirkonnad.
- Aasta kokkuvõtte koostamine YFU Üldkoosolekuks.
Vastutus
- Kõik väljaminevad õpilased on läbinud valimispäeva enne vahetusaastale
minemist pädevate läbiviijate poolt.
- Läbiviijate kohta on olemas kaasajastatud ja adekvaatne ülevaade nende
esindatusest üritusel.
- Üritused ei ületaks ettenähtud eelarvet.
Ootused
Organiseerimise oskus - suhtlemisvalmidus ja aktiivsus, meelekindlus ja iseseisvus,
täpsus ja püsivus, koostöö oskus, paindlikkus.
YFU toetused
- YFU kontori poolt on organiseeritud vähemalt üks VLP koolitus algajatele hooaja
jooksul – augustis.
- YFU kontori poolt on organiseeritud vähemalt üks VLP jätkukoolitus
edasijõudnutele – mais.
- Eelmise aasta koordinaatori toetus.
- Materiaalne toetus.
Suhtlusringkond
- Vabatahtlikud, kes on läbinud koolituse.
- VLPde analüüs toimub koostöös VÕP ehk väljaminevate õpilastega tegeleva
kontori töötajaga.
- Ametipõhiste küsimuste lahendamine toimub VKG ehk vabatahtlike
koordinaatoriga.
Ajakulu
Vabatahtlike leidmiseks kuluv aeg ja organiseerimine.
- Aktiivseid vabatahtlikke VLPde läbiviimiseks on vaja ca 30.
- Ühel valimispäeval osaleb ca 4 osalejat ja 2+2 läbiviiijat, kellest kaks on
kogenumad (läbinud VLP jätkukoolituse) ja 2 algajat.
- Õppeaasta jooksul toimub valimispäevi ca 37, peamiselt Tallinnas ja Tartus.
Kokku kulub läbiviijatel nende elluviimiseks aega ca 1110 tundi.
- Kokku võtab VLPdest osa ca 148 potentsiaalselt väljaminevat õpilast.
Omandatud
Omandad peamiselt projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskuse:
oskused
- Kuidas väravata, motiveerida ja kaasata meeskonnaliikmeid.
- Tead kuidas juhtida projekti ja oskad võtta arvesse ajalist ressurssi.
- Oled omandanud oskuse korraldada suhtlus erinevate osapooltega.

