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KONTAKTID

Noortegarantii tugisüsteem on tööriist
kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab
saada teada enda piirkonna
mitteõppivatest ja mittetöötavatest
noortest ning pakkuda neile vajadusel
tuge haridusteele naasmiseks ja
tööturule jõudmiseks.

ei õpi;
ei tööta;
ei ole töötuna arvel;
ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet
või üle 80-protsendilist töövõime
kaotust;
ei saa töötamise toetamise teenust;
ei tegele ettevõtlusega;
ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase
lapse kasvatamise eest;
ei kanna vangistust või eelvangistust; 
ei viibi asendus- või
kaitseväeteenistuses.

Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks
on 16–26-aastased noored, kes:

SIHTRÜHMAST

TEENUSEST

JUHTUMIKORRALDAJAST
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja
ehk linna- või vallavalitsuse töötaja
(noorsootöötaja, noorte heaolu spetsialist jt)
on toeks ja abiks oma piirkonna noortele
vanuses 16-26, kes on mistahes põhjustel eemale
jäänud tööturult või hariduse omandamisest.
Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et
koos selgitada välja noore jaoks olulised
eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan
nende eesmärkideni jõudmiseks.  

samm – juhtumikorraldaja võtab ühendust
noorega e-maili teel ja esitab ankeedi kaudu
mõned küsimused, millele noor vastab „soovin
abi“ või „ei soovi abi“.
samm – juhtumikorraldaja kontakteerub, kui
ankeedile on vastatud, et „soovin abi“ või
ankeedile ei ole üldse vastatud.
samm – juhtumikorraldaja suhtleb noorega
ning lepib kokku kohtumise vestluseks.
samm – juhtumikorraldaja ja noor kohtuvad
noorele sobival ajal ja kohas. Toimub vaba ja
avatud vestlus, mille käigus käsitletakse
erinevaid eluvaldkondi ja püstitatakse noore
jaoks olulised eesmärgid. Eesmärkide põhjal
koostatakse noore jaoks individuaalne plaan,
mis aitab jõuda nende eesmärkide täitmiseni.

Kuidas jõutakse noore individuaalse plaanini?
1.

2.

3.

4.

Juhtumikorraldaja juhendab ja hoiab end kursis
noore tegemistega. Keskendutakse lahenduste
leidmisele ja noore tugevustele. Üheskoos
analüüsitakse individuaalse plaani täitmist ja
vajadusel tehakse muudatusi eesmärkides või
tegevussammudes. Eesmärkide saavutamisel
lõpetatakse plaan või koostatakse uus plaan,
vastavalt noore soovile.

JUHTUMIKORRALDUSEST

Pärnus on noorte jaoks olemas ja neile infot
pakkumas juhtumikorraldajad:

 
Jaana Kokk, jaana.kokk@parnu.ee, 5660 2054
Triin Mäger, triin.mager@parnu.ee, 5300 3521

 


