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Hetke olukord

∗ 2011 aastal on 40% noorukitest vanuses 15-24 Eestis 
töötud.

∗ Peamiseks põhjuseks on vähene kogemus ja madal 
haridustase.

∗ Noortel inimestel on järjest vähem võimalusi töö
leidmiseks.

∗ Noored sõltuvad järjest rohkem oma vanemate 
rahast.



Noorte ideekohvik



Millest tekkis vajadus?

∗ Ainult teooria ei aita noortel olla head töötajad. Vaja 
on praktikat!

∗ Kuidas saada praktilist kogemust, kui oled noor ja ei 
leia tööd?

∗ Vaja oli luua praktiliste oskuste “keskus”, kus saaks 
rakendada erinevaid oskusi.

∗ Õppimine + praktiline töö üheskoos.



Meie lahendus

•Juba teist suve oli avatud väike MTT noortekohvik 
Rõuges.

•Noored said tööl käimise kogmuse.

•Noored said meisterdada ja müüa enda tehtud käsitööd, 
küpsetisi jne.

•2010 tegutsesid Rõuge noored iseseisvalt. 

•2011 kutsuti tegutsema ja õpetama ka Lätlased, 
Leedukad ja Slovakid



Lätlaste lõuna



Slovakkia väljapanek



Tuleviku plaanid

•Kaasata oma tegevustesse noori alates 12-13 aastast.

•Rahvusvaheline koostöö, kus saaks kogemuse 
rahvusvahelisest kaubandusest ja jagada kogemusi.

•Rajada erinevaid praktilise töökogemuse praktikume 
igalepoole piirkonnas.

•Peamine eesmärk – näidata noortele, et aktiivne elu on 
ka maa piirkondades võimalik! 



Noorte tööbörs



∗ Noortel on palju vabaaega ja nad soovivad teenida 
taskuraha.

∗ Ettevõtjad, põllumehed ja teised inimesed vajavad abi 
suvistel tegevustel.

Hetke olukord



∗ Nad ei leia teineteist.

Probleem



Meie lahendus

∗ Oleme loonud 
kodulehe, kus:
∗ Noored saavad kirjutada 

töö-soovi või leida endale 
tööpakkumine;

∗ Ettevõtjad saavad leida 
endale noori tööd 
tegema või kirjutada 
töökuulutusi.



∗ Asub meie noorteklubi veebiserveris.

∗ Kaks inimest jälgivad seda pidevalt.

∗ Seda on tutvustatud kohalikus lehes, erinevates 
noorte organisatsioonides ja kohalikes 
omavalitsustes.

∗ Mais ja augustis oli meil üle 2016 külastaja.

www.noorteklubi.ee/bors/

Tööbörsi kodulehest

/









∗ Paljud noored leidsid endale töö ja said teenida pisut 
raha.

∗ Paljud inimesed, kes vajasid abi, leisid endale abilised.

∗ Noored said kogemuse töö otsimisest ja praktilisi 
kogemusi tööst.

∗ Maa piirkonnas elavatel noortel tekkis hea võimalus 
leida endale töö.

Tööbörsi tulemus



2011

Sellel aastal tegime koostööd Läti, Leedu ja Slovakkia 
noorteühendustega. 

www.youthsummerjob.eu 

Meid toetas Euroopa Noorte programm



Rõuge Nooreklubi

∗ Asutati 1997  aastal.  Meil on 75 liiget. 80% liikmetest 
on alla 26 aastased.

∗ Oleme aktiivsed nii kohalikul kui rahvusvahelisel 
tasemel.

∗ Meil on rahvusvahelisi kontakte üle Euroopa.

www.noorteklubi.ee



Meie lähitulevik

∗ Rõuge TV – koduleht kohalikule TV-le, mida teevad 
noored ise. Täpsemat infot saab Facebookist! 

∗ Rahvusvaheline noorsoovahetus “Maailmapuutujad”
–aidata lapsi Aafrikas. Koostöös Läti, Itaalia, Tšehhi ja 
Slovakkia noortega.

∗ Multikultuuri ring noortekeskuses.

∗ Mobiilne noorsootöö väikestes külades.

∗ Euroopa vabatahtlik teenistus.



www.noorteklubi.ee

OOTAME TEID KÜLLA!


