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JKG grupi eesmärgiks on esimese aasta vabatahtlike ehk Jubinate motiveerimine ning kaasamine YFU 
Eesti tegevustesse ja korraldada Jubinatele mõeldud üritusi.   
 
Koordinaatori töö peamine eesmärk on tagada Jubina workshoppide (WS) toimumine.  
 
Koordinaatori peamised ülesanded ja selgitused 
Ülesanded - Panna kokku JKG meeskond, kes hooaja jooksul WSe korraldavad.  

- Tagada JKG meeskonna motiveeritus ning pädevus terve hooaja vältel. 
- Organiseerida (koos JKG meeskonnaga) toimumise koht, logistika, 

toitlustus, sisublokid ja läbiviijad, ning toimumiseks vajalikud materjalid.  
- Koostöös kontori töötajaga pannakse paika ürituste arv ning sisuteemad.    

Vastutus - Kõik WSid saavad hooaja jooksul korraldatud ning nende jaoks on 
määratud vastutavad vabatahtlikud JKG grupist.  

- Üritustest võtavad osa keskmiselt 40 jubinat. 
- Üritused ei ületaks ettenähtud eelarvet. 

Ootused - Organiseerimise oskus: suhtlemisvalmidus ja aktiivsus, meelekindlus ja 
iseseisvus, täpsus ja püsivus, koostöö oskus.  

- Delegeerimisoskus: jagada tuumikgrupi vahel vastutusvaldkonnad; 
jälgida, et meeskond töötaks sujuvalt ning eesmärgipäraselt. 

YFU toetused - Vajadusel kontoripoolne tugi koolitajate leidmisel. 
- Eelmise aasta koordinaatori toetus.  
- Vajadusel kontoripoolne tugi ürituse sisuteemade valikul. 

Suhtlusringkond - JKG meeskond ja tihe koostöö VKG grupiga 
- Koostöös vabatahtlike koordinaatoriga toimub eelarve jälgimine ning 

ürituste tagasiside analüüs. 
- Ametipõhiste küsimuste lahendamine toimub vabatahtlike 

koordinaatoriga. 
Ajakulu - Ürituste korraldamiseks kuluv aeg ja organiseerimine.  

- WSe on hooaja jooksul kolm: sügisel, talvel ja kevadel.  
- Aktiivseid vabatahtlike JKGsse on vaja umbes 10. JKG liikmed peaksid 

omavahel üritused ära jagama. Optimaalne on, et igaüks lööb aastas 
kaasa 2-3 ürituse korraldamisel. Igat üritust korraldab 4-5 vabatahtliku, 
kellel on kindlaksmääratud vastutusvaldkonnad (logistika, suhtlus 
kohaga, toitlustus, osalejad, suhtlus kontoriga, sisublokid ja koolitajad) 

Omandatud 
oskused 

Omandad peamiselt projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskuse: 
- Kuidas väravata, motiveerida, suunata ja kaasata meeskonnaliikmeid. 
- Oskad võtta arvesse ajalistressurssi ning püsida eelarves.  
- Oled omandanud oskuse kommunikeerida erinevate osapooltega.  
- Tead, kuidas organiseerida kvaliteetne üritus algusest lõpuni.     

 
 
 

 

  



 

YFU/EU võtmepädevused pädevused 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

YFU projekti juhtimise oskus eesmärgistamise oskus        x             

EU ettevõtlikkuspädevus motiveerimise oskus            x         

  delegeerimisoskus                x     

  suure pildi nägemine                 x   

  organiseerimisvõime                 x    

  finantsjuhtimise oskus                x     

  värbamise oskus            x         

  kaasamisoskus           x          

YFU meeskonnatöö oskus kompromisside tegemise oskus        x             

EU sotsiaalnepädevus koostöö oskus          x           

  meeskonnatunnetus               x      

  teistega arvestamise oskus          x           

  oskus olla vastutulelik        x             

  tänamise julgus      x               

  kommunikeerimisoskus              x       

  vastutustunne                x     

YFU planeerimise oskus ajaplaneerimise oskus              x       

EU õpipädevus finantsplaneerimise oskus            x         

  strateegilise planeerimise oskus      x               

  enesejuhtimisoskus          x           

YFU analüüsimise oskus kriitiline mõtlemine       x              

EU enesemääratluspädevus kogemuste mõtestamise oskus    x                 

  ei ütlemise oskus    x                 

  oskus eristada oluline ebaolulisusest      X               

  analüüside koostamine      x               

YFU eneseväljendus oskus tekstide kirjutamise oskus          x           

EU keelepädevus intervjueerimise oskus  x                   

  selgitamise oskus    x                 

  finantskirjaoskus  x                   

  müümisoskus  x                   

  keelte oskus  x                   

  keeleline oskus  x                   

  mõtlemisoskus          x           

  loomingulised oskused          x           

YFU koolitamise oskus enesekindlus          x           

EU kodanikupädevus esitluste koostamine  x                   

  kujundamise oskus        x             

  avaliku esinemise oskus      x               

  juhendamise oskus               x      

  õpetamise oskus    x                 

  oskus anda ja saada tagasisidet                  x   

YFU nõustamise oskus tagasisidestamise oskus               x      

EU kultuuripädevus kuulamisoskus          x           

  empaatiavõime             x        

  


