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SISSSEJUHATUS 
 
Käesolev raport koondab Kreeka eesistumisperioodil (1. jaanuar 2014 – 30. juuni 2014) 
Eesti Noorteühenduste Liidu poolt läbi viidud Struktuurse Dialoogi konsultatsiooni 
tulemusi. 
 

Konsultatsiooni	  metoodika	  
 
Struktuurse Dialoogi 3. etapi konsultatsiooni läbiviimiseks kasutas Eesti Noorteühenduste 
Liit kolme viisi: internetiküsimustikud, rühmaarutelud ja nõupidamine Struktuurse Dialoogi 
siseriikliku töörühma liikmetega. 
 

1) Eesti Noorteühenduste Liidu ja teiste organisatsioonide poolt varasemalt tehtud 
teemakohaste uuringute tulemused ühendati käesolevas Struktuurse Dialoogi 
etapis tehtud konsultatsiooniga. 

 
2) Internetiküsimustik oli vastamiseks avatud perioodil 3.02 – 9.03.2014. Kokku 

osales 1751 vastajat. 73% neist olid naised ja 27% mehed. Küsitlus oli avatud 
kõikidele 13. – 30. aasta vanustele noortele.  

 

Küsimustiku käigus uuriti mitmete küsimsutega vastajate tausta ja koguti kuue 
avatud küsimusega sisendit käesolevasse raportisse. Kõik küsimused olid 
vastajatele kohustuslikud. Internetiküsimustik oli kättesaadav Eesti 
Noorteühenduste Liidu kodulehel (www.enl.ee) ja levitated tasuliste Facebooki 
kampaaniatega ning Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Euroopa Liikumise ja 
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Euroopa Noorte võrgustikes läbi e-maili ning noortepäraste bänneritega 
veebilehekülgedel. 

Online küsimustik oli nii eesti kui vene keeles. Vene keeles läbiviimise eesmärgiks 
oli vähemusteni jõudmine, nende kaasamine ja mõtete teada saamine. 

3) Toimusid järgnevad arutelurühmad: 
 

a. Eesti Noorteühenduste Liidu talvekoolis (07.02.2014 – 08.02.2014). 
 

Osales 34 noort, kes jagati nelja väiksemasse gruppi. Osalejad olid eelkõige 
Eesti Noorteühenduste Liidu liikmesorganisatsioonide juhid. 
 
b. Kaks ümarlauda – Tallinnas (06.02.2014) ja Tartus (08.02.2014). 
 
Osales 28 noort – 16 Tallinnas ja 12 Tartus. Arutelusid juhtisid Eesti 
Noorteühenduste Liidu esindajad ja olid tulemuslikud: lisaks kvantitatiivsele 
internetiküsimustikule saime väga väärtuslikku sisendit läbi kvalitatiivsete 
aretelurühmade.  
 

4) Nõupidamine Struktuurse Dialoogi siseriiklikus töörühmas. 
 
Eelmisel konsultatsiooniperioodil panustas siseriiklik töörühm eelkõige tehniliste 
detailidega, kuid Kreeka eesistumisperioodil keskenduti ka sisendküsimuste ja 
teemade arutelule. Teemade arutelu enne teiste meetoditega sisendikogumist 
mõjus väga positiivselt kogu konsultatsioonile läbi uute ja laiemate perspektiivide 
kogunemise. 
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1. Millised tegevused aitaksid kujundada haridussüsteemi (formaalharidust, 
mitteformaalset haridust, kutseharidust) õppijakesksemaks ja kõikidele 
võrdseid õpivõimalusi pakkuvaks? 

 
 
Konsultatsioonis osalejad olid valdavalt ühel meelel, et hetkelises haridusssüteemis on 
arenguruumi individuaalse lähenemise suurenemisega. 
 
Õpisõbraliku haridussüsteemi ja sama mõtteviisi olemasolu koolides on kõige aluseks. 
Õpilaste poolne ideede ja vajaduste väljendus peaks olema julgustatud ning otsuste 
tegemisel arvesse võetud nii igapäevaste otsuste puhul koolikeskkonnas kui strateegiliste 
otsuste puhul nii riiklikes kui üle-Euroopalistes institutsioonides. 
 
Individuaalse haridussüsteemi jaoks on oluline, et tunnid viidaks läbi mitmekülgses 
keskkonnas, mis loob võimalused igal indiviidil tunda end vabalt ja avatuna uute 
teadmiste omandamiseks. Eriti oluline on see põhikoolis, kuid võrdväärselt aktuaalne ka 
järgnevates haridusastmetes. Sisetunnid tuleks kombineerida võimalikult palju 
välitundidega. Üles kerkis vajadus kaasaegseks ja hubaseks keskkonnaks: toolid ja lauad 
paigutatud U-kujuliselt või ringides, elurõõmsamad värvid tihti üsnagi vanades 
koolihoonetes, rohkem taimi, diivaneid ja kooli poolt võimaldatud tasuta tervislikud snäkid 
(nt puuviljad). 
 
Teised populaarsed ideed olid: 
 

1) Koolitused õpetajatele igapäevases õppetöös õpilastele individuaalseks 
lähenemiseks. 

2) Suurem vabadus õppekava kohandamisel põhikoolis ja keskkoolis. 
3) Tasuta koolitused erinevatel teemadel, sest paljude väljaspool formaalharidust 

olevate koolituste eest peab maksma ja see seab paljudele õpilastele piirangud. 
4) Taasluua hindamissüsteem – vähendada tugevalt numbritele keskenduva 

tagasiside olulisust ja suurendada individuaalse ja mitmekülgse kirjaliku tagasiside 
rolli. 

5) Väikesemad klassisuurused (mitte üle 15 õpilase) vähemalt põhikoolis, et 
õpetajatel oleks võimalik tegeleda õpilastega individuaalsemalt. 

6) Rohkem valikuvõimalusi tasuta kursuste / õppeainete näol, et formaalharidus 
toetaks rohkem indiviidi talente ja eelistusi. 

7) Infotehnoloogia uusimate võimaluste kasutamine, et toetada interaktiivsemat ja 
mitmekülgsemat õppimist lisaks raamatutele, töövihikutele ja teistele klassikalistele 
õppematerjalidele. 

8) Eraldi eriala kõrghariduses, kus õppuril on võimalus kombineerida enda õppekava 
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100% ulatuses. 
9) Haridussüsteem vajab paremat vahesilda mitteformaalse ja formaalhariduse vahel, 

nt lihtsate ja kõigile kättesaadavate süsteemide näol, mis võimaldaksid 
mitteformaalsete tegevustega omandatud kogemusi ja oskusi arvestada 
formaalhariduses. Hetkel on näiteks väljaspool kooli saadud kogemusi väga 
keeruline siduda kohustuslike ainetega keskhariduses. 

10) Stipendiumite olemasolu õppuritele, kes on pühendunud ja rohkem või vähem 
saavutanud enda spetsiifilisel huvisuunal spetsialisti staatuse vastutasuna 
noorematele õpilastele sama teema õpetamise eest, et nad ei peaks nõnda palju 
muretsema vajaduse eest tööga raha teenida, mis tihti jätab kasutamata nende 
tegeliku potentsiaali. 
 
 

2. Millised konkreetsed tegevused aitaksid lõpetada ja ennetada noorte 
diskrimineerimine tööturul, sh ebastabiilsete töökohtade ja alla vaesusjoont 
jääva sissetulekuga tekkivaid probleeme?  
 
Küsimus justkui eeldab, et noored on tööturul diskrimineeritud, mis on oma olemuselt 
juba suunav. Konsultatsiooni käigus täheldasime, et paljud Eesti noored ei taju olukorda 
selliselt seega alustasime väite tõetruuduse uurimisega.  
 

Kas	  Eesti	  noored	  on	  tööturul	  diskrimineeritud?	  
 
Ühine arusaam konsultatsioonis osalejate hulgas oli, et kõik on väga sõltuvuses 
konkreetsest inimesest. Umbes pooled osalejad toetasid ideed, et noored ei ole tööturul 
diskrimineeritud ja kui keegi soovib leida rahuldavat või head tööd, siis tõenäoliselt pole 
tal sellega tugevat ega pikaajalist probleemi. 
 
Suur osa probleemist peitub noorte valedes ja ebarealistlikes ootustes tööturu osas, mis 
võib tekitada arusaamatusi ja on vahel tõlgendatud kui diskrimineerimine. Seda võib näha 
haridussüsteemi puudujäägina, sest koolid ei anna piisavat ettevalmistust ega realistlikku 
ja ajakohast infot tööturule sisenemiseks. 
 
Kõikidest diskrimineerimise vormidest peeti soo põhjal diskrimineerimist Eestis peaaegu 
olematuks. 
 

Kuidas	  on	  Eesti	  noored	  tööturul	  diskrimineeritud?	  
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Kõige levinum põhjus on tööandja poolne soovimatus noori palgata, sest neil puuduvad 
tihti varasemad praktilised tööturu kogemused, mis on tihti töökuulutustes nõutud eeldus. 
 
Teised populaarsed mõtted ja tähelepanekud: 
 

1) Ilma põhjuseta indiviidi alahindamine ja üldistamine vanuse järgi, mis võib 
mõjutada tööle võtmise otsust või ebaõiglast tööülesannete jagamist samades 
rollides töötavate noorte ja vanemate töötajate vahel. 

2) Noortele pakutav väiksem palk võrreldes ealiselt vanemate töötajatega. 
3) Noortel on halvemad eeldused palgaläbirääkimistel. 
4) Esineb noorusliku välimuse järgi diskrimineerimist (nt blondide juustega noori 

peetakse brünettidest vähem taibukamaks), osad juuksestiilid ei ole aksepteeritud 
ja nähtavad tatoveeringud vähendavad noore tõsiseltvõetavust ja võib saada 
takistuseks tööle pürgimisel. 

 

Mis	  on	  Eesti	  noorte	  tööturul	  diskrimineerimise	  põhjused?	  
 

1) Paljud noored ei tea kuidas ja kust otsida tööga seotud infot ega enda õigustest, 
sh vanuse järgi diskrimineerimise keelatusest. 

2) Haridussüsteemi poolse ettevalmistuse puudumine (oskused, silmaring, tõetruud 
ootused, emotsionaalne tugevus). 

3) Halb keeleoskuse kvaliteet väljaspool inglise keelt (nt. vene keel ja soome keel, 
mis on Eestis käivate turiste hulgas populaarsed). 

4) Ühiskonnas levinud mõtteviis, et “ei tohi eksida”, mis loob noortele tihti suurt 
pinget. 

 

Mis	  võiks	  olla	  lahendused	  noorte	  diskrimineeritusele?	  
 

1) Tasuta karjäärinõustamine kõikidele õpilastele põhikoolis, keskkoolis ja kõrgkoolis 
ning soovitavalt mingis mahus õppekava kohustuslikuks osaks muudetud. 

2) Õpingute (ained, tunnid, loengud) integreerimine karjäärinõustamisega elulisuse 
suurendamiseks. 

3) Vanemate ja kogukonna kaasamine kooli starteegilistesse otsustusprotsessidesse, 
et suurendada sidet koolisisese ja koolivälise elu (sh tööturg) vahel. 

4) Madalamad maksud ettevõtetele, kes on noortesõbralikud ja palkavad noori 
inimesi. 

5) Tunnustussüsteemi “Noortesõbralik ettevõte” loomine, et suunata ühiskonnas 
levinud mõtteviisi noorte osas suurema tolerantsuse ja võrdsete võimaluste 
suunas läbi ühise visiooni andmise ning igaastase tunnustamise. 
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3. Millised konkreetsed tegevused tugevdaksid erinevate generatsioonide 
vahelist ühtekuuluvustunnet ja avaldaks läbi selle positiivset mõju noorte 
sotsiaalse kaasatuse suurenemisele?  
 
Konsultatsioonis osalejad hindasid praegust olukorda generatsioonidevahelise 
ühtekuuluvustunde ja solidaarsusega väga mitmekesiseks. 
 
Pakuti järgnevaid tegevusi ühtekuuluvustunde ja solidaarsuse suurendamiseks: 
 

1) Erinevate generatsioonide inimestele suunatud ühised tegevused, nt üheskoos 
söögivalmistamine, lauamängude mängimine, vabatahtlik töö ühiskonna heaks. 
Selliseid tegevusi võiks Euroopa Liit läbi soodustada läbi finantstoetuste. 

2) Teadlikuse suurendamise kampaania – sõltumatu vanusest on oluline üksteisest 
hoolida. Kutsuda üles noori vanuritega avatumalt suhtlema ja olema tolerantsed. 

3) Noorte julgustamine stereotüüpidest välja astumiseks ja eakamate sugulaste ja 
lähedastega sidemete tugevdamiseks. 

 
 

4. Kuidas luua noortele rohkem töökohti ja kindlustada nende kvaliteet? Kas 
Eestis on häid näiteid? 
 

1) Tööandjatele suunatud teadlikuse suurendamise kampaania noorte inimeste 
palkamise eelistest. 

2) Ettevõtete poolt loodud stipendiumid – pakutakse võimalust toetada noort õpingute 
käigus tingimusega, et pärast lõpetamist läheb ta mingiks ajaks ettevõttesse tööle. 

3) Suvisel koolivabal ajal rohkem riigi poolt finantseeritud töölaagreid (malevaid) 
noortele praktilise kogemuse andmiseks ja võimaluse pakkumiseks, et 
kogukonnale kasulik olles ka taskuraha teenida. 

4) Suurem kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö – tööturu olukord peaks 
peegelduma erialadele vastu võetavate õppurite arvudes. 

 

5. Millised tegevused parandaksid kõikidele noortele kvaliteetsete 
praktikavõimaluste olemasolu ja kättesaadavust? 

 
1) Luua kergesti kasutatav infoportaal noortele sobivatest töökohtadest ja 

praktikavõimalustest. 
2) Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheliste pikaaegsete koostööde olemasolu, et õpilastel 
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oleks kergem leida praktikavõimalusi. 
3) Teooria ja praktika võimalikult varajane ühendamine. 
4) Õpetada noortele proaktiivset ja ettevõtlikku mõtteviisi, et neil õnnestuks leida ja 

luua soovitud võimalusi. 
5) Tasustatud praktika, isegi kui võrreldes tavalise palgaga väiksemas mahus, oleks 

väga teretulnud. 
 
 

6. Millised tegevused parandaksid kõikide noorte sotsiaalset kaasatust? 
 

1) Perekonnapoliitika arendamine erilise fookusega vähemate võimaluste ja alla 
keskmise palga elavatel perekondadel. 

2) Administratiivne reform teenuste paremaks kättesaadavuseks ja efektiivsemaks 
logistikaks. 

3) Terminite täpsustamine, nt mitte töötavad ja õppivad noored, kes tegutsevad 
aktiivselt noorteorganisatsioonides ei peaks olema kategoriseeritud NEET-noorte 
hulka. 

 
 

7. Kuidas panustab noorte ettevõtlikus noorte sotsiaalsesse kaasatusse? 
 
 

1) Ühiskonnas levitud mõtteviiside muutuste toetamine läbi noorte võimekuse 
näitamise. 

2) “Suure venna” mentorlussüsteemide implementeerimine, kus kogenenumad on 
vähem kogenenumatele mentoriks. 

3) Noorte kaasamine veelgi noortesõbralikumal ja loomulikumal moel, et saada uusi 
ideid efektiivseks ülejäänud noorte kaasamise viisideks. 

4) Noored on tõenäoliselt vähem kinni reeglites ja valmis proovima uusi asju, nt 
puuetega inimeste palkamine. 

 
 

8. Millised tegevused aitaksid järgnevates suundades noortel ettevõtlike 
algatuste käivitamisega? 
 
 
Noorte ettevõtlike osksute arendamine koolides ja kõrgkoolides läbi 
mitteformaalse ja informaalse õppe 
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Eesti Euroopa Liikumise poolt läbiviidud uuringud näitasid, et maapiirkondades elavad 
noored on uuele infole avatud väiksema regulaarsusega kui linnas elavad noored - korra 
kuus esimeste puhul ja korra nädalas teiste puhul. Konsultatsioonis osalenud noored 
arvasid, et mitmete tegurite juures on ühed olulisemad elutempode erinevus, mis on 
väiksemates kohtades aeglasem ja ühiskondlikult passiivsetel noortel juba hobide 
olemasolu (nt arvutimängude mängimine), mistõttu ei pruugi nad olla nõnda huvitatud 
mugavustsooni suurendamiseks läbi uute tegevuste proovimise. 
 
 
Läbi koolide ja ülikoolide 
 

1) Kohustuslikud tunnid finantside planeerimise ja majanduse toimimisest põhikoolis 
ja keskkoolis. 

2) Õpilaste toetamine praktikavõimaluste leidmisel ja vajadusel õpetajate ning 
õppejõudude poolne soovitajaks olema juhul kui asjakohane tööalane kogemus 
puudub. 

3) Kasutada nn seksikaid aineid noortele ettevõtluse õpetamiseks – nt 
arvutimängude loomine ja müümine. 

4) Kutsuda koolidesse tunde või loenguid läbi viima rohkem ettevõtjaid. 
5) Toetada süsteemides ja ühiskonnas levinud mõtteviisi muutumist, et spetsialistid ja 

rohkete kogemustega indiviidid käiksid koolides õpetamas kasvõi vaid osalise 
koormusega. 

6) Tasuta kõigile kättesaadavad ettevõtlustunnid. 
7) Õppetöös individuaalse lähenemise suurendamine. 
8) Kooli poolne ettevõtlusega alustamise toetamine. 

 
Läbi mitteformaalsete ja informaalsete tegevuste 
 

1) Levitada rohkem infot õpilasfirmade kohta, mis toimivad Eestis edukalt eraldiseisva 
vormina läbi Junior Achievement’i toe, mille bürokraatia on kergemini hallatav kui 
seadusega sätestatud äriühingute puhul. 

2) Rohkemate ettevõtlusteemaliste inkubaatorite arendamine, mis oleks kõikidele 
tasuta kättesaadavad. Hetkel peab enamiku eest maksma, isegi kui mitte palju, 
aga osalusvõimalust võib see siiski pärssida. 

3) Ettevõtlike oskuste arendamine läbi mittetulunduslikes ühingutes, nii noortele 
suunatud kui laiema fookusega, aktiivselt tegutsemisega saadava lisaväärtuse 
esiletoomise. 
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Tunnustada ja arendada noorte juhitud algatustes osalemisega saadavat kasu 
ettevõtlike oskuste arengul 
 

1) Tegeleda tunnustamise väärtustamise arenguga läbi spetsiaalsete treeningute ja 
selle projektifondidest rahastatud tegevuste kohustuslikuks osaks muutmise. 

2) Toetada motiveerivaid ja tänulikust väljendavaid algatusi läbi Euroopa rahafondide. 
3) Paljud uuringud on näidanud, et eduelamused on indiviidi motiveeritusel olulisel 

kohal. Seetõttu mõjuks positiivselt väiksemategi võitude tähistamise olulisuse idee 
propageerimine. 

4) Õpetajatekoolituse täiendamine MTÜ-de ja noorteorganisatsioonide infoga, sest 
hetkel on koolisüsteemides tajutav paljude õpetajate poolt mainitutes 
tegutsemisega saadud kogemuse väärtustamise puudumine. Neil puudub tõetruu 
arusaam sellest, mis noorteorganisatsioonides toimub ja on seetõttu skeptilised. 

5) Teadulikuse suurendamise kampaania, mis väärtustaks ebatraditsioonilisi ja 
innovaatilisi praktikaid, mis toetaks noorte juhitud algatuste väärtustamise tõusu 
eakamate ühiskonnaliikmete hulgas. Noorte juhitud algatustes osalemise seotus 
ettevõtlike oskuste omandamisega on lai teema, mis puudutab kogu ühiskonda. 
Mõtteviisi muutus on vajalik, et saada üle tugevalt fikseeritud ühiskondlike 
reeglitega postsovetliku riigi kompleksidest ja kunagi eakate poolt noortele selgelt 
omistatud raamistavatest rollidest. 

 
Ettevõtte loomisega seotud administratiivse koormuse vähendamine 

 
1) Riigi poolt pakutav tasuta raamatupidamine noorte poolt loodud ettevõtetele. 
2) Automatiseeritud IT süsteemid, mis suudaksid intelligentselt kättesaadavat infot 

koguda ja ühendada, et vähendada ebavajalike ja administratiivsete tegevuste 
töökoormust. Nt osades valdkondades tegutsevate firmade puhul on igakuiselt 
vaja reageerida statistiliste uuringutele ja sisendit anda. 

 
Ettevõtte alustamiseks vajalike finantsidele ligipääsu suurendamine 
 

1) Levitada võimalike rahastusallikate kohta infot koolides. 
 
Noorte ettevõtjate stabiilsuse tagamine 
 

1) Riigi või Euroopa Liidu poolt rahastatud mentorlussüsteemid noortele ettevõtjatele 
äritegevuse esimestes etappides. 

2) Universaalse veebilehe loomine, mis koondaks ühes kohas erinevat infot – 
rahafondide, mentorite, koolituste (videod ja materjalid), praktilised juhised jms. 

3) Motiveerivad ja tunnustavad võistlused noortele ettevõtjatele. 
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9. Millised tegevused parandaksid noorte ettevõtlikusega seotud võimalusi 
üldiselt vähemate võimalustega ja maapiirkondades elavatele noortele? 

 
 

1) Informatsiooniliikuvuse arendamine, et vanemad ja õpetajad teaksid rohkem 
noortele suunatud võimalustest ja saaksid paremini noori motiveerida. 

2) Mitmekülgne turundamine – seintel olevad plakatid, lendlehed jms. 
3) Kohaliku omavalitsuse või noortekeskuse poolt juhitav ettevõtlust propageeriv 

meeskond. 
4) Maapiirkondades ringi liikuv buss koos entusiastliku meeskonnaga, kes tutvustab 

ja propageerib praegu olemasolevaid võimalusi. 
5) Inspiratsiooniks ettevõtjate noortekeskuste esinema toomine. 

 
 

10. Kuidas võiks propageerida noorte ettevõtlust, millel on positiivne 
sotsiaalne mõju? 
 
 

1) Maksusoodustused ettevõtetele, kelle tegevusel on ühiskonnale posiitivne 
sotsiaalne mõju. 

2) Avalikkuse ja ettevõtjate mõtteviisi suunav tunnustussüsteem, mis ühiselt seatud 
visiooni järgi tunnustaks igaaastaselt edukaid ettevõtteid. 

3) Reostuspiirid igale ettevõttele sarnaselt nagu neid seatakse riikidele. 
4) Rohkem sotsiaalse mõju ja keskkonnaga seotud teemasid koolides. Uute 

teemakohaste õppematerjalide loomine. 
5) Koolitused ettevõtjatele nii väiksematest kui suurematest võimalikest muutustest, 

mille tulemusena on ettevõtte sotsiaalne mõju positiivsem. 
6) Tasuta analüüsi võimaldamine firmadele leidmaks viise sotsiaalse mõju 

positiivsemaks muutmiseks.  
 
 

11. Millised häid näiteid leidub Eestis noorte ettevõtlikusest, sh riigi 
kultuurilist rikkust ja loomingulisust propageerivaid, millel on positiivne 
mõju noortele, ümbritsevale kogukonnale või ühiskonnale laiemalt?  
 
 

1) Riikliku elektrifirma Eesti Energia poolt rahastatud ENTRUm programm, mis 
tegutseb ideede inkubaatorina. Igal aastal üle 500 noore saavad võimaluse 
osaleda mitme kuu vältel treeningutel ja saada nõu parimatelt professionaalidelt. 
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Algatus on olnud edukas ja omanud silmnähtavat mõju. 
2) Kultuuripäevad, nt Eestis toimunud “Kataloonia päevad”. Fookus on seatud ühele 

piirkonnale või riigile ning toimuvad teemakohased töötoad ja tegevused. Sarnase 
kontseptsiooniga on toimunud väiksemaid sündmusi ka maapiirkondades. 

3) MTÜ Ärikatel on noorte juhitud organisatsioon, mis harib ja julgustab noori 
ettevõtluse ja investeerimisega seotud teemadel. Ärikatel muudab tavapäraselt 
väga kallid professionaalide koolitused kättesaadavaks väga noortesõbraliku 
hinnaga (nt 600 eurone koolitus oleks umbes 15 euro ümber) korraldades 
seminare ja töötubasid. Kolme aasta pikkuse tegutsemisperioodiga on tegevustes 
osalenud üle 4000 noore. Nende edu võti tundub olevat organisatsiooni kõikidele 
osapooltele (kogenud ettevõtjad, uued ettevõtjad, avalikkus) kergesti mõistetavas 
ja suhestuvas visioonis – julgustada noori äri tegema, investeerima ja ennast 
harima ning edendada ettevõtlus- ja investeerimiskultuuri Eestis. 

4) Rahvusvahelised vabatahtlikud töötavad koos noortekeskustega mõningates 
maapiirkondades – see aitab kujundada kogukonnast noortesõbralikumat kohta ja 
toetab globaliseerumist. 

5) Uus noorte juhitud start-up Go Work A Bit ühendab juhutöid otsivad inimesed, kel 
on vaba aega ja soovivad raha teenida, kogemusi saada või tutvuda uute 
inimestega ja ajutist listööjõudu vajavad firmad. 

6) Autolevi on noorte juhitud ettevõte, mis ühendab autodega inimesed nendega, kel 
vajadus lühiajaliseks autorendiks. Omanikud saavad rendi eest tasustatud ja 
laenajad saavad hea auto lühikeseks ajaks mõistliku hinna eest. 

7) Southwestern Company on rahvusvaheline ettevõte, mis viib noori USAsse uksest 
uksele harivaid raamatuid müüma. See on Eesti noorte hulgas väga populaarne 
tänu väga pühendunud koolitussüsteemile, headele praktikatele ja väga heale 
töötasule. Noored viibivad USAs 3 kuud ja töötavad väga pikki päevi ehk tegu on 
suure väljakutsega. Ülejäänud perioodil Eestis viibides korraldatakse vahel ukselt 
uksele otsemüüki, et koguda raha lastekodudele ja lastehaiglatele.  



Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori 
seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise 
eest. 
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