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Vabatahtliku ametijuhend 
 
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 - Meeskonna värbamine koostöös kontoriga ja VÕP grupi juhiga. 

- Tagada, et igal valimispäeval on ettenähtud arv läbiviijaid (2 vanemat, 2 
nooremat). 

- Vahendada läbiviijatele õigeaegselt kontori poolt edastatud materjalid 
ning kontrollida, et nad on määranud omavahel rollid (vastutaja, võtmete 
ning toidu eest hoolitseja). 

- Korraldada hooaja jooksul vähemalt 1 motivatsiooniüritus meeskonnale. 
- Koostöös VÕP kontori töötajaga toimub VLP vajaduste analüüs: 

toimumise sagedus ja piirkonnad.    
Vastutus Kõik väljaminevad õpilased on läbinud valimispäeva enne vahetusaastale 

minemist pädevate läbiviijate poolt. 
Ootused Organiseerimise oskus - suhtlemisvalmidus ja aktiivsus, meelekindlus ja 

iseseisvus, täpsus ja püsivus, koostöö oskus, paindlikkus.  
YFU toetused - YFU kontori poolt on organiseeritud vähemalt üks koolitus valimispäevi 

läbiviivale meeskonnale.  
- VÕP grupi juhi toetus. 
- Materiaalne toetus.  

Suhtlusringkond - Vabatahtlikud, kes on läbinud koolituse ja kuuluvad valimispäeva 
meeskonda. 

- VLPde analüüs toimub koostöös VÕP ehk väljaminevate õpilastega 
tegeleva kontori töötajaga.  

- Ametipõhiste küsimuste lahendamine toimub VÕP grupi juhiga. 
Ajakulu* Vabatahtlike leidmiseks kuluv aeg ja organiseerimine.  

- Aktiivseid vabatahtlikke VLPde läbiviimiseks on vaja ca 30.  
- Ühel valimispäeval osaleb ca 4 osalejat ja  2+2 läbiviijat, kellest kaks on 

kogenumad (läbinud VLP jätkukoolituse) ja 2 algajat.  
- Õppeaasta jooksul toimub valimispäevi ca 37, peamiselt Tallinnas. Kokku 

kulub läbiviijatel nende elluviimiseks aega ca 1110 tundi.  
- Kokku võtab VLPdest osa ca 148 potentsiaalselt väljaminevat õpilast.  

Omandatud** 
oskused 

Omandad peamiselt projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskuse: 
- Kuidas väravata, motiveerida ja kaasata meeskonnaliikmeid. 
- Tead kuidas juhtida projekti ja oskad võtta arvesse ajalist ressurssi.  
- Oled omandanud oskuse korraldada suhtlus erinevate osapooltega.      

 
 
*Arvutusmetoodika näidis:  

VLP osalejate arv 4, toimub 37 korda, osa võtab 148 o., kestab 185 tundi, tiim 2+2, 30 tundi kulub 4 

läbiviijal (2*8 + 2*7), kokku kulub 1110 tundi läbiviimisele 

VLP koolituse osalejate arv 17, toimub 3 korda, osa võtab 51 o, kestab 12 tundi, tiim 0+2, 12 tundi kulub 

2 läbiviijal (2*6), kokku kulub tiimil 36 tundi.  

 

**omandatud oskused lahtris kirjeldada üldisemalt lahti saadavad oskused. Sh märkida oskuste 

tabelis skaalal 1-10, mis sa arvad, et kõige rohkem õppisid antud ametis.  

 



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                     

  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                     

  strateegilise planeerimise oskus                     

  enesejuhtimisoskus                     

YFU analüüsimise oskus kriitiline mõtlemine                     

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                     

  müümisoskus   x                  

  keelte oskus                     

  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           

  


