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Töö peamine eesmärk on tagada sissetulevatele õpilastele vajalike seminaride kvaliteetne toimumine.  
 
Vabatahtliku peamised ülesanded ja selgitused 
Ülesanded - Leida ja hallata SÕP grupi vabatahtlikke. 

- Viia läbi aasta jooksul järgmised seminarid: AAS, sügisene kokkusaamine, 
KAS ja ALS. 

- Teha koostööd kontoriga eelnimetatu osas.    
Vastutus Kõik sissetulevad õpilased on läbinud eelnimetatud seminarid (AAS, sügisene 

kokkusaamine, KAS, ALS).  
Ootused Planeerimis-, juhtimis- ja organiseerimisoskus (võib olla omandatud ka väljaspool 

YFUt), suhtlemisvalmidus ja -aktiivsus, meelekindlus ja iseseisvus, täpsus ja 
püsivus, koostöö oskus. Julgus suhelda võõrkeeles.  

YFU toetused - Eelmise aasta koordinaatori toetus.  
- Materiaalne toetus.  
- Kontoripoolne kontaktisik ja tugi 
- Teiste vabatahtlike toetus, sh vidinate koordinaatorite suurem vastutus 

Suhtlusringkond - SÕP grupi vabatahtlikud ja vidinad.  
- Kontoritöötajad, kes tegelevad SÕP grupiga (Heili Lepp, Diina Tuulik)  

Ajakulu Vabatahtlike leidmise ja koordineerimise kulu 
- Vastavalt üritusele komplekteerida tiim 
- Enne üritusi teha vabatahtlikele koosolekud nende koolitamiseks 

 
Ürituste korraldamise ajakulu 

- Grupijuht kas korraldab ise SÕP üritused või delegeerib need SÕP grupi 
vabatahtlikele  

- Ürituse käsiraamatu/päevakava ülevaatamine ja vajadusel korrigeerimine 
- Grupijuht toetab oma teadmiste ja oskustega SÕP ürituse korraldajat 

juhul, kui ta ise ei ole ürituse peakorraldaja. 
- SÕPide logistika paika panemine 

 
Tagasisidestamise ajakulu 

- Kontoriga ja vabatahtlikega koostöö SÕP ürituste analüüsimiseks ning 
paremaks muutmiseks. Tagasisidekohtumine pärast igat seminari. 

Omandatud 
oskused 

- Parendad planeerimis- ning organiseerimisoskust.  
- Omandad projektijuhtimisoskuse 
- Parendad meeskonnatöö- ning juhtimisoskust.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

YFU projekti juhtimise oskus eesmärgistamise oskus                     

EU ettevõtlikkuspädevus motiveerimise oskus            x        

  delegeerimisoskus                x     

  suure pildi nägemine              X       

  organiseerimisvõime                 x    

  finantsjuhtimise oskus                     

  värbamise oskus                     

  kaasamisoskus       x              

YFU meeskonnatöö oskus kompromisside tegemise oskus                     

EU sotsiaalnepädevus koostöö oskus               x      

  meeskonnatunnetus                 x    

  teistega arvestamise oskus                 x    

  oskus olla vastutulelik                  X   

  tänamise julgus                  X   

  kommunikeerimisoskus                     

  vastutustunne                     

YFU planeerimise oskus ajaplaneerimise oskus                     

EU õpipädevus finantsplaneerimise oskus                     

  strateegilise planeerimise oskus                     

  enesejuhtimisoskus       x              

YFU analüüsimise oskus kriitiline mõtlemine                  X   

EU enesemääratluspädevus kogemuste mõtestamise oskus                X     

  ei ütlemise oskus                    x 

  oskus eristada oluline ebaolulisusest                     

  analüüside koostamine                     

YFU eneseväljendus oskus tekstide kirjutamise oskus                     

EU keelepädevus intervjueerimise oskus                     

  selgitamise oskus       x              

  finantskirjaoskus                     

  müümisoskus                     

  keelte oskus                     

  keeleline oskus                     

  mõtlemisoskus                  X   

  loomingulised oskused                     

YFU koolitamise oskus enesekindlus                     

EU kodanikupädevus esitluste koostamine                     

  kujundamise oskus                     

  avaliku esinemise oskus                     

  juhendamise oskus                 x    

  õpetamise oskus             x        

  oskus anda ja saada tagasisidet     x                

YFU nõustamise oskus tagasisidestamise oskus   x                  

EU kultuuripädevus kuulamisoskus               x      

  empaatiavõime                 x    

  


