YFU Eesti MTÜ
Tulemuste ja mõju raport (2014. aasta)

YFU Eesti on sotsiaalne ettevõte, mis toetab noorte ettevõtlikkust ja loob neile
eneseteostusvõimalusi tänapäeva multikultuurses maailmas. Oma tegevuse kaudu võimaldab YFU
Eesti vahetusaasta kogemust 15-18aastastele noortele ning Eesti peredele, kes võtavad vastu
välisriikidest pärit õpilasi.
Vahetusprogrammide kaudu on õpilastel ja peredel võimalus tajuda erinevust maailma kultuuride
vahel, arendada ennast, oma väljendusoskust, õppida enesekindlust ja olla avatud uutele
kogemustele. YFU Eesti töötab selle nimel, et välismaise kultuurikogemusega noored ja pered saaksid
panustada oma tõekspidamisi ja väärtusi endi kui ka kogu ühiskonna heaolu suurendamisse.

Tegevusmahud
YFU Eesti kaudu õpilasvahetuses
osalenud õpilased

Kuidas YFU Eesti
MTÜ ühiskonnas
muutusi loob?

2012/2013 2013/2014

Kasv

104

110

6%

YFU kaudu stipendiumi saanud
Eesti õpilased

14

18

29%

Vahetusaasta tasude katmiseks
toetajad leidnud Eesti õpilased

40

61

53%

22 tegutsemisaasta jooksul on Eestist vahetusaastal käinud 1300 õpilast ning 350 välismaa õpilast on
saanud elada Eesti peredes. YFU programmidest on välja kasvanud hulk aktiivseid ning teotahtelisi
noori, kes panustavad YFU Eesti programmide läbiviimisesse ning Eesti ühiskonda vabatahtliku töö
kaudu. Hetkel on YFU Eesti liikmeid ehk registreeritud vabatahtlikke kokku üle 500. Aastaringselt on
aktiivses tegevuses 130 vabatahtlikku.
Aastase õpilasvahetusprogrammi korraldamine on kulukas ettevõtmine ning seega on YFU Eesti MTÜ
programmide osalemistasud tihti suuremad kui Eesti peredele taskukohane. Suurem osa

programmitasust läheb õpilasi vastuvõtvale partnerile programmi korraldamiseks sihtriigis, kulukas
on ka edasi-tagasi transport ja aastane kindlustus. YFU Eesti püüab programmitasusid hoida nii
madalal kui võimalik ja ettevõtlikke õpilasi kõiki võimalusi kasutades toetada – võimalus on
kandideerida stipendiumitele programmi tasude osaliseks katmiseks ning osaleda toetajate otsimise
koolitusel, mille järel asub õpilane ise toetajaid otsima, saades pidevalt nõu ja tuge YFU
vabatahtlikelt.

YFU Eesti MTÜ
sotsiaalse
ettevõttena

Ettevõtlusnäitajad*

2012/2013

2013/2014

Ettevõtlustulu (eurodes)

410 377

577 374

Kogutulu (eurodes)
Palgatöötajate arv

546 776
6

776 844
9*

*3 töötajat on tööl osalise koormusega

Ettevõtlustulu teenib YFU Eesti MTÜ õpilasvahetusprogrammi tasudest ning YFU logoga meenete
müügist.
Pikaajaliste vahetusprogrammide korraldamise kulukus ilmneb YFU Eesti MTÜ osalustasudes ja
käibes, olles keskeltläbi 500 000 eurot aastas. Igal aastal korraldab YFU Eestis ligikaudu 165 erinevat
sündmust. Sündmuste eesmärgiks on leida, koolitada ja ka nõustada programmidesse kandideerijaid
või osalejaid (pere-õpilane-kool) ning see on kaetud programmi osalustasudega.
Lisaks programmilistele üritustele on loodud arendav ning arenemisvõimeline keskkond
vabatahtlikele, eelkõige noortele, ja nendeks tegevusteks otsib YFU aktiivselt toetusi ka erasektorist.
Vahetusprogrammide korraldamisest tekkivad tulud katavad ära 90% organisatsiooni kulutustest,
ülejäänud osa kaetakse riigieelarveliste aastatoetuste ning erasektori kaudu.

Soovitud mõju: YFU programmi vahetusõpilased ja vabatahtlikud
sisenevad tänu kogemustele ja teadmistele edukalt tööturule
YFU TEGEVUSED
PROBLEEM
Noortel on raske tööd
leida praktilise
töökogemuse
puudumise tõttu.

Omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine
praktilise tegevuse kaudu (vabatahtlik töö),
motiveerivate arengutingimuste loomine vabatahtlikele,
suhtlemisel ettevõtjatega toimub vabatahtliku töö
kogemuse väärtuse selgitamine, ettevõtete
tööpakkumiste edastamine vabatahtlikele, praktika
võimalus YFU kontoris.

SIHTGRUPP
Vabatahtliku
tegevuse sooviga
ettevõtlikud töökogemuseta
noored.

EELDUS
Noored soovivad teha YFUs vabatahtlikku tööd,
kaardistatud on karjäärivõimalused YFUs, olemas on
vabatahtliku töö päevik, kuhu sõnastada saadud
vabatahtliku töö kogemus.

OODATUD MÕJU
Noored on tööturule edukalt
sisenenud.

VAHETU MÕJU
Rohkem noori on tööellu
astumiseks ette valmistatud,
neil on töökogemus ja
enesekindlus. 2014. aastal
osales vahetusprogrammis 81
Eesti noort.

„Tänu avatud silmaringile, omandatud keelele ning YFUle, kus
õppisin vabatahtlikuna inimesi ja üritusi koordineerima, nähti
minus potentsiaali suuremateks tegudeks, kui ma ise oleksin
uskunud.” Liisu Pallase, vahetusõpilane Rootsis 2009/10
Enne vahetusaastale minekut olin ma võrdlemisi häbelik, pigem selline
kambaga kaasamineja mitte ise algataja või organiseerija. Kokkupuude
YFUga inspireeris mind esimesest hetkest. Varem ei julgenud ma
klassikaaslaselt kommirahagi laenama minna, nüüd läksin otse
firmajuhtide jutule, et neilt vahetusaasta jaoks raha paluda. Vahetusaastal
olles tegin uue keele ja kultuuri tõttu pidevalt vigu. See õpetas mind
olukorraga toime tulema ja enda vigade üle teistega koos naerma.
Vahetusõpilasena sattusin oma päritoluga tihtipeale tähelepanu
keskpunkti, mis aitas mul üle saada kartusest suhtlemise ning esinemise
ees - ausalt öeldes tundsin end lõpuks juba kui kala vees :)
YFU on andnud mulle vahendeid ja tuge enese arendamiseks, õppimiseks
ning loonud juurde võimalusi, kus end proovile panna saan. Tänu YFUs omandatud organiseerimisoskusele, vastutustundele
ja julgusele eristati mind ka töömaastikul masside seast ning hoolimata oma noorele vanusele eelistati mind teistele
tugevatele kandidaatidele. Tänaseks olen jõudnud sinna, kus inimesed ise tulevad ligi ja uurivad, kust selline asjalikkus,
julgus ja pealehakkamistahe nii noores eas on tulnud. On vist üsna ebatavaline, et noore inimese kontaktivõrgustik on
niivõrd lai, et unistuste tööpakkumised, põnevad reisiplaanid ja võimalused end proovile panna tulevad ise tema juurde.
Näiteks 19aastasena töötasin suures ettevõttes, olles 30 inimesele meeskonnajuhiks. Hea energia tõmbab enda poole
samalaadset energiat ja nii olengi viimase kolme aastaga, alustades vabatahtliku noorena, jõudnud edasi ühe firma
meeskonnajuhist teise firma müügijuhiks – olles nüüdseks napilt vaid 21aastane!
Võiksingi jäädagi ette lugema asju, mis YFU mu ellu on toonud – alates rohketest eneseteostusvõimalustest kuni suure
armastuseni. Kahtlemata jääb ka edaspidi kogu vahetuskogemus mu elu mõjutama ja jään alati veendumusele, et YFU on
noorte edasistes tegemistes parimaks hüppelauaks.‘‘

Soovitud mõju: vahetusaastale saavad minna ka vähemate
majanduslike võimalustega noored
YFU Eesti organisatsioonina seisab hea selle eest, et võimalikult paljudel Eesti kooliõpilastel oleks
soovi korral võimalus minna vahetusaastale välismaale. Et vahetusaastale minek ei oleks sõltuv vaid
pere majanduslikest võimalustest, pakub YFU Eesti õpilastele võimalust kandideerida stipendiumitele
ja osaleda toetajate otsimise koolitustel. Toetajate otsijatele pakub YFU ka mentorluse võimalust.

TEGEVUSED

OODATUD MÕJU

YFU korraldab noortele toetajate otsimise
koolitusi, on mentoriks toetajaid otsivatele
noortele, koordineerib vahetusaastale
mineku stipendiumifondi.

Hoolimata vanemate majanduslikust
olukorrast võrdsemad võimalused
maailma avastamiseks.

SIHTGRUPP

VAHETU MÕJU

Piiratud majanduslike
võimalustega perede
noored vanuses 15-18
aastat.

EELDUSED

Noorel on teadmised, oskused ja
enesekindlus rahalitse vahendite
kogumiseks. 2014. aastal leidsid
toetajad 61 vahetusaastale läinud
noort.

PROBLEEM
Vähemate majanduslike
võimalustega noortel on maailma
kogemise võimalused piiratumad.

Info jõuab toetust vajavate noorteni,
stipendiumifond täieneb YFU enda ja
annetajate toel, noor on valmis ise
otsima endale toetajaid.

„Parim, mida sponsorite otsing mulle andis, oli julgus ja usk iseendasse ja inimestesse enda ümber.”
Vahetusõpilane Türgis 2011/2012
Enne YFU võimalustest kuulmist elasin mõttega, et kui majanduslikke võimalusi peres ei ole, siis väga kõrgele ja
kaugele „lennata“ ei saa. Ma olin saanud külastada Eesti lähimaid naaberriike, kaugemast ei osanud unistadagi.
Elasin nagu hall hiireke oma harjumuspärases keskkonnas.
YFU presentatsioonil kuuldu tekitas minus huvi ennast proovile panna: „Kui võimalused on, miks ma neid siis ei
kasuta?“ Minu puhul oli toetajate otsimise ajendiks see, et minu perel polnud kusagilt sellist raha võtta. YFU
korraldatud sponsorkoolitusel õppisin, kuidas sponsoravaldust teha ja nii algaski mu sponsorite otsimine,
praktiliselt nullist. Sponsorite otsimine õpetas mind taluma läbikukkumisi, sest elus võime palju „ei”-sid kuulda,
aga edukad on need, kes nendega toime tulevad. Murdepunktiks oli esimese sponsori leidmine, see oli tohutu
motivatsioonisüst, ma hüppasin toas ringi ja kallistasin oma peret. Siis teadsin lõplikult, et mu unistus on seda
väärt, et ma ei saa ei teisi ega iseennast alt vedada.
Nii hea oli astuda suvel lennukisse, teades ja tundes, et mina ise olen vaeva näinud, et siia jõuda. See 4000
eurot ei ole pelgalt rahasumma, see on mägi, millest üle ronimine on mind väga palju õpetanud.

