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Vabatahtliku ametijuhend 
 
Amet: JO ehk järelorientatsiooni peakorraldaja 
Roll: peakorraldaja 
Kontori poolne kontaktisik: Mari Tanissaar, väljaminevate õpilaste programmi spetsialist 
 
Töö peamine eesmärk on koostöös teise peakorraldajaga vastutada JO korraldamise eest. 
 
Vabatahtliku peamised ülesanded ja selgitused: 
 

Ülesanded  

- Panna kokku meeskond ning läbi viia JO meeskonna koolitus 
- Organiseerida transport JOle ja tagasi 
- Suhelda õpilastega ning vastutada, et vähemalt 90% õpilastest saaksid 

JOl käidud 
- JO toimumiskoha leidmine ning üle vaatamine 
- JO vajalike materjalide ettevalmistamine, mh JO käsiraamatu 

uuendamine 
- Suhtlemine ning koostöö kontoriga 
- Vabatahtlike ja õpilaste motiveerimine   

 

Vastutus  

Vähemalt 90% vahetusaasta lõpetanud õpilastest on osalenud JOl (kas suurel või 
väikestel) pädevate läbiviijate poolt ning andnud üritusele positiivse hinnangu 
(mõõdame ürituse raames täidetava tagasiside põhjal). 
 

Ootused  

Organiseerimise oskus - suhtlemisvalmidus ja aktiivsus, meelekindlus ja 
iseseisvus, täpsus ja püsivus, koostöö oskus, juhtimisoskus, planeerimisoskus  
 

YFU toetused  
- Pidev tugi ja suhtlemine kontoriga (bussi broneerimine, suhtlemine 

toimumiskohaga, toitlustus, suhtlemine õpilaste vanematega) 
- Eelmise aasta peakorraldaja (mentori) toetus 
- Materiaalne toetus  

 

Suhtlusringkond  

- Vabatahtlikud, kes on valitud meeskonda 
- Vahetusaastalt naasevad õpilased 
- VÕP-programmi spetsialist kontoris 

 

Ajakulu  

-  15 tundi 
 

Omandatud** 
oskused 

Omandad peamiselt projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskuse: 
- Kuidas väravata, motiveerida ja kaasata meeskonnaliikmeid 
- Tead kuidas juhtida projekti ja oskad võtta arvesse ajalist ja rahalist 

ressurssi  
- Oled omandanud oskuse kommunikeerida erinevate osapooltega 
- Omandad koolitajaoskused – kuidas planeerida ning läbi viia koolitusi 
- Oskus analüüsida eelmise aasta JOd ning viia muudatused järgmisel 

aastal sisse    
 



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  
  
 


