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step-programmi
tutVustus
STEP- programmi on oodatud õigusrikkumise taustaga 15-26-aastased noored, 
kes on marginaliseerumise ohus enda ebaseadusliku tegevuse tõttu ning kes 
tahavad tööle või õppima minna, kuid ei saa seda ise teha.

STEP- programmi visiooniks on, et kõigil noortel, kes tahavad tööd leida, oleksid 
võimalused seda teha ning et ühiskond pakuks õigusrikkumise taustaga noorele 
võimalust taas ühiskonda panustamiseks. 

Sotsiaalsed vastutustundlikud tööandjad saavad korraga panustada nii 
kogukonda kui ka võimaluse palgata motiveeritud noori ning enda jaoks sobivaid 
töötajaid.

STEP- programm toob kokku noored, vastutustundlikud tööandjad, 
õppeasutused, avaliku võimu esindajad ja kolmanda sektori organisatsioonid. 
Programm pakub omalt poolt platvormi, kus töötatakse välja igale osapoolele 
sobiv terviklahendus, mis aitab õigusrikkumise taustaga noorel leida sobiv töö- 
või õppekoht ja oma eluga õiguskuulekalt edasi minna.

STEP- programm on loodud Taani Kuningriigis edukalt elluviidava "High:five" 
programmi eeskujul, kohandades seda Eesti oludele vastavaks. Õigusrikkumise 
taustaga noorte tööturule kaasamiseks Eestis valiti High:five-i meetod Taani 
pikaaegse kogemuse tõttu selle meetodi elluviimisel, sealhulgas avalikkuses 
ja tööandjates õigusrikkumise taustaga isikute suhtes positiivse arvamuse 
kujundamisel, meetodi kulutõhususe, meetodi rakendamise aluseks olevate 
tõhusate sekkumispõhimõtete sobivuse ning Eesti ja Taani vastavate 
organisatsioonide konstruktiivsete koostöösuhete tõttu.

STEP- programmi elluviimisel on OK Arenduskeskus Siseministeeriumi 
partneriks. Programmi strateegilised partnerid on Eesti Töötukassa, Politsei- ja 
Piirivalveamet ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

STEP- programmiga liitunud noor saab võimaluse osaleda nõustamisteenuses, 
mille lõppeesmärgiks on noore tööle või õppima suundumine. Vastavalt iga 
noore unikaalsele profiilile ning tööandjate ja õppeasutuste võimalustele luuakse 
võrgustik, mis

 — võimaldab noorel leida endale sobiv töö ja tööandjal endale sobiv 
töötaja või 

 — suunab noore edasi õppima

Kui tööandja on valmis enda jaoks sobiva noore tööle palkama, koolitab 
STEP- programm välja ettevõttes töötavad mentorid, kes saavad täiustada 
oskusi, kuidas olla uuele töötajale toeks vastavasse ametisse ja töökeskkonda 
sisseelamisel ning aidata noore tagasilangust välitda. 

steP- 
Programmi 
oN ooDatuD 
õigusriKKumise 
taustaga 
15-26-aastaseD 
NooreD
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step-
programmi 
NÕustamis-
JuHeND
STEP-nõustaja on noore kontaktisikuks kogu programmi vältel 
nii tööle kui õppima minekul kui seal püsimisel, tuginedes
oma professionaalsetele oskustele ja humanistlikule 
eluhoiakule



osa 01

07

sisseJuHatus
Nõustamine on õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamise programmis 
olulise tähtsusega tegevus. Nõustaja loob noorega suhte, mis võimaldab noorel 
iseendas ja iseenda soovides selgusele jõuda, hakata oma vajadusi välja ütlema 
ja võttes vastutuse, kasutama oma potentsiaali. Nõustaja on noore kontaktisikuks 
kogu programmi vältel nii tööle kui õppima minekul kui seal püsimisel, tuginedes 
oma professionaalsetele oskustele ja humanistlikule eluhoiakule.

Programmi nõustamisteenus toetab ka tööandja/õppeasutuse esindajaid 
ning noore mentoreid. Tööandja/õppeasutuse esindajad ning mentorid on 
vastutustundlikud ühiskonnaliikmed, kes osalevad programmis soovist aidata 
kaasa sihtgrupi noorte tööle ja õppima asumisele ning seal püsimisele. Nõustaja 
loob nendega kontakti, kavandades noore tööle või õppima võtmise protseduuri 
läbiviimist, osaleb koos nendega noore tööle/õppima asumise intervjuul ning hoiab 
regulaarset järelkontakti noore arengu toetamise ja tagasiside saamise eesmärgil. 
Nõustaja ja projektimeeskond laiemalt on tööandja/õppeasutuse esindajatele 
ning mentoritele nõu ja abiga toeks 6 kuu jooksul pärast noore tööle või õppima 
asumist.

Nõustamisteenus tugineb põhimõttele, et noor ei jää ühelgi juhul abita. Kui selgub, 
et noor ei sobi programmi (näiteks sõltuvuskäitumise või psüühikahäire puhul), siis 
teeb nõustaja koos projektimeeskonnaga koostööd projektipartneritega ja suunab 
noore sobivaima partneri juurde. Kui noor on oma probleemidega toime tulnud ja 
need kontrolli alla saanud, on ta programmi alati tagasi oodatud. 

NõustamiNe 
oN steP-
Programmis 
olulise 
tähtsusega 
tegevus
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NÕustamise olemus Ja 
eetiliseD aluseD
Nõustamine on aktiivne koostöö, mille käigus nõustaja viib noorega läbi vestlusi 
tema motivatsiooni ja vastutusvõime suurendamiseks ning probleemidega 
toimetulemise lahendamiseks noore teenuses viibimise ajal. Nõustamise 
eesmärgiks on noore kokkuviimine tööandja või õppeasutuse esindajaga ja tema 
tööl või õppimas püsimise toetamine.

Nõustamisel kasutatakse erinevaid kogemuse läbitöötamise ja eesmärgistamise 
meetodeid (n analüütiline, tegevuslik jt).

NÕustamiNe:
• põhineb vastastikusel kokkuleppel

• eeldab nõustaja professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi

• eeldab nõustaja vastavat suhtumist (konstruktiivsust, võrdväärsust, noore 
enesemääramisõiguse tunnustamist, enese ja teise aktsepteerimist, kriitikavaba 
hoiakut, ausust, empaatiat, konkreetsust)

• põhineb kindlate ja samas mitmekülgsete meetodite kasutamisel

• teostub osapoolte dialoogilise suhtlemise kaudu

• rajaneb noore ja nõustaja usalduslikul koostööl

• toimub kokkulepitud aja piires

• eeldab alustamist olukorrast, kus noor tegelikult on, mitte sealt, kus ta ise arvab 
end olevat

• on noore abistamine otsustamaks, mida noor vajab

• lubab noorel endal diagnoosida probleeme iseenda jaoks

• aitab noort informatsiooni tõlgendamisel ja otsuste langetamisel

• aitab noort otsuste elluviimisel

• jätab vastutuse noorele

• ei muuda noort nõustajast sõltuvaks

• suurendab noore isiklikku vabadust

NÕUSTAJA PEAMISED TEGEVUSED NOORE MOTIVATSIOONI JA 
VASTUTUSTUNDE TOETAMISEKS ON:

 — väärtuste, unistuse ja eesmärkide sõnastamine
 — programmi tööpõhimõtete selgitamine
 — eneseanalüüsi käivitamine, tugevustele toetumise õpetamine,
 — arenguruumi teadvustamine ja konkreetsete sammude kavandamine
 — tööintervjuuks ettevalmistamine
 — hinnanguvaba ausa tagasiside andmine; noore tagasiside vastuvõtmine ja analüüs

NõustaJa 
tÖÖtaB mitte 
Noore heaKs, 
vaiD Koos 
Noorega
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hea NõustaJa 
oN see, Kelle 
Nõustatav 
ÜtleB, et ta 
ise leiDis 
võimalusi Ja 
laheNDusi.

Nõustamine on hea, kui nõustaja tegevus toob nõustatavale kaasa selgust 
ja toetust. Hea nõustaja on see, kes räägib vähe, aga kuulab hoolikalt, oskab 
mõistmist väljendada ning kelle nõustatav ütleb, et ta ise leidis võimalusi, 
lahendusi.

NÕUSTAMISSUHTE ALUSEKS ON:
AKTSEPTEERIMINE - Erinevad seisukohad, vaatenurgad, tunded on aktsepteeritavad
HOOLIVUS - Inimesed väärivad austust oma isiksuse ainulaadsusele
EMPAATIA - Nõustaja kogeb noore maailma läbi noore silmade
EHEDUS - Nõustaja on eelkõige kooskõlaline inimlik inimene ja ei mängi nõustaja rolli
AUSUS - Nõustamisprotsessi tulemuslikkus sõltub osapoolte tahtest ja valmidusest

NÕUANNETE JAGAMINE ON RISKANTNE TEGEVUS JA SELLEST SAAB 
HOIDUDA ARUKA MÕTTESEISUNDI ABIL, MIDA TOETAVAD:

• tegevuslike ja nõustatavat aktiveerivate võtete kasutamine

• uuele infole tähenduse loomine nõustatava isikuruumis

• mitmete võimaluste olemasolu tunnistamine

• konteksti tundmaõppimine

• protsessi väärtustamine tulemuse ees

• dialoogilise põhimõtte rakendamine

• nõustatava vastutuse võtmise soodustamine

NÕUSTAJA VÄLDIB NÕUSTAMISEL:
 — enda arvamuse pealesurumist
 — vanemliku tasandi kasutamist
 — noorega liigset samastumist
 — suhtlustõkete kasutamist
 — liigse vastutuse võtmist
 — ebarealistlike lootuste andmist

Noore NÕustamiNe programmis
Programmi nõustamisteenus noorele koosneb järgmistest sammudest:

1. Noore poolt avalduse ja elektroonilise ankeedi täitmine programmi kodulehel  või 
paberkandjal ning saatmine programmi koordinaatorile. 

2. Koordinaatori poolt noore hindamine programmi sobivuse kriteeriumidest 
lähtuvalt. Programmi sobivuse kriteeriumidele mittevastamise korral pakub 
koordinaator koostöös projektimeeskonnaga noorele teisi toe saamise võimalusi, 
näiteks Töötukassa erinevad teenused, Tallinna Perekeskus, MTÜ RuaCrew, 
Avatud Noortekeskused, Tugilad, MDFT-programm, psühhiaatriakliinik jmt

3. Nõustaja poolt ankeedi vastuvõtmine programmi koordinaatorilt.

4. Nõustaja poolt ühenduse võtmine noorega nõustamise aja ja koha 
kokkuleppimiseks.

osa 01
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5. 1,5-tunnise poolstruktureeritud nõustamisintervjuu ja 1,5-tunnise 
nõustamiskohtumise läbiviimine noore vajaduste, soovide ja probleemide 
kaardistamiseks ning motivatsiooni tugevdamiseks, tagasiside andmiseks 
ja edasise tegevuskava tutvustamiseks ning kokku leppimiseks (suuliselt ja 
vajadusel kirjalikult). Nõustamine võib sisaldada rollitreeningut tööintervjuuks.

6. Esimesel kohtumisel nõustamisintervjuu käigus täidab ja allkirjastab noor 
nõusolekuavalduse ja andmekorje ankeedi. Alaealise puhul allkirjastab 
nõusolekuavalduse noore eestkostja.

7. Töö- või õppimiseelse nõustamise optimaalse ja maksimaalse kordade arvu 
kavandamine ja kokku leppimine. Maksimaalselt on võimalik ühe noorega 
läbi viia kuni 5 nõustamiskohtumist. Soovitavalt kestab töö- või õppimiseelne 
nõustamisperiood kuni 2 kuud.

8. Vajadusel ettepaneku tegemine noorele vabal tahtel narkotesti tegemiseks ja 
tulemuste esitlemiseks.

9. Kokkulepete sõlmimine kõikide osapooltega noore tööle või õppima mineku 
protseduuri läbiviimiseks.

10. Nõustaja osalemine (vajadusel) tööintervjuul/õppima asumise intervjuul (noore, 
tööandja/õppeasutuse esindaja ja mentori osalusel)

11. Regulaarne järelkontakt seire ja vastutuse hoidmise eesmärgil noore ja 
mentoriga 6 kuu jooksul pärast tööle või õppima minekut vastavalt kokkulepitud 
intervallile ja ennetades kriitilisi perioode 1. päeval, 1. nädalal, 3. kuul. 
Järelkontakti algatavad noor ja mentor, kes võtavad nõustajaga ise telefonitsi 
ühendust.

12. Noore kohta e-päeviku vormis juhtumiplaani ja sellega seotud tegevuskava 
täitmine ja seiramine.

13. Vajadusel noore nõustamine tagasilanguse vältimiseks.

14. Pärast programmi läbimist seirab programmi koordinaator noore olukorda ja 
toimetulekut tööle või õppima asumisest alates 6. ja 12. kuul.

15. Kui nõustamisteenuse käigus selgub, et noor ei sobi programmi (näiteks 
sõltuvuskäitumise puhul), siis teevad nõustaja ja projekti meeskond koostööd 
projektipartneritega ja suunab noore sobivaima partneri juurde. Kui noor on oma 
probleemidega toime tulnud ja need kontrolli alla saanud, on ta programmi 
nõustamisteenusesse alati tagasi oodatud. 

16. Nõustaja osaleb regulaarsetel meeskonnakogunemistel ja grupisupervisioonidel 
programmi tagasisidestamise ja arendamise ning tööressursi hoidmise ja 
taastamise eesmärgil.

iga Noor oN 
eriliNe Ja iga 
teKKiv suhe 
NõustaJa Ja 
Noore vahel 
uNiKaalNe
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tööaNDJa/Õppeasutuse 
esiNDaJa toetamiNe 
programmis
Eelduseks on, et tööandja/õppeasutuse esindajal on soov ja tahe aidata kaasa 
programmi sihtgrupi noorte tööle ja õppima asumisele ning seal püsimisele.

Programmi nõustamisteenus tööandja/õppeasutuse esindajale koosneb 
järgmistest sammudest:

1. Tööandjate nõustaja aktiivne tegutsemine tööandjate suunal programmi ja 
sellega ühinemise võimaluste tutvustamiseks.

2. Koostöökokkuleppe sõlmimine ettevõtte ja programmi esindajate vahel.

3. Noortenõustaja algatusel kokkulepete sõlmimine noore tööle või õppima võtu 
protseduuri läbiviimiseks.

4. Tööandja esindaja koostöö nõustajaga ettevõtte mentori valikul (nõustaja võib 
jagada soovitusi või osaleda valikuprotsessis)

5. Noortenõustaja osalemine (vajadusel) tööintervjuul/õppima asumise intervjuul 
(noore, tööandja/õppeasutuse esindaja ja mentori osalusel).

6. Programmi koordinaatori poolt algatatud regulaarne järelkontakti hoidmine seire 
ja suhte hoidmise eesmärgil 6 kuu ja 12 kuu pärast tööle või õppima minekut.

7. Vajadusel nõustajalt või projektimeeskonnalt nõu ja abi saamine 6 kuu jooksul 
pärast noore tööle või õppima võtmist (telefonivestlused, kohtumised).

8. Kui noor lõpetab lepingu enne 6 kuu möödumist, võib ta uuesti avaldada soovi 
STEP-programmi sisenemiseks.

meNtori toetamiNe programmis
Eeldus:

 — Mentoril on soov ja tahe programmis osaleda ning aidata kaasa sihtgrupi noorte 
kutsekindlusele.

 — Valmisolek osaleda mentorite väljaõppeprogrammis ja grupinõustamistel.

Programmi  nõustamisteenuse tugi mentorile koosneb järgmistest 
sammudest:

1. Nõustaja osalemine tööintervjuul/õppima asumise intervjuul noore, tööandja/
õppeasutuse esindaja ja mentori osalusel.

2. Nõustajaga ühenduse hoidmine noore edu tutvustamiseks ja vajadusel nõu ja 
abi saamiseks 6 kuu jooksul pärast noore tööle või õppima minekut mentori 
initsiatiivil.

steP-Programm 
toetaB 
tÖÖaNDJat Ja 
Noore meNtorit 
Nõu Ja aBiga
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3. Mentorite grupinõustamisel osalemise võimaldamine tööressursi hoidmise ja 
taastamise ning programmi tagasisidestamise ja arendamise eesmärgil.

4. Vajadusel nõustajalt või projektimeeskonnalt laiemalt nõu ja abi saamine 6 kuu 
jooksul pärast noore tööle või õppima võtmist (telefonivestlused, kohtumised).

kriteeriumiD programmis 
osaleVale NÕustaJale
Programmi noortenõustaja on:

• kõrgharidusega (eelistatult kasvatus- või sotsiaalvaldkonnas)

• läbinud nõustamiskoolituse või samaväärse väljaõppe

• töökogemusega nõustamise valdkonnas töös noortega

• motiveeritud töötama sihtgrupi noortega

• valmis tegema meeskonnatööd ning arendama programmi

• valmisolekuga osaleda täismahus programmi nõustaja väljaõppes ning 
regulaarsetes grupirupervisioonides

Ettevõtete suunal tegutsev nõustaja (tööandjate nõustaja) on:

• motiveeritud töötama ettevõtete ja sihtgrupi noorte hüvanguks

• väga hea suhtlemise ja eneseväljendamise oskusega

• valmis ettevõtteid värbama ja nende programmis püsimist toetama

• kõrge stressitaluvusega

• valmis tegema meeskonnatööd ja arendama programmi

• valmis osalema programmi väljaõppes ja regulaarsetes grupisupervisioonides
NõustamiNe oN 
Dialoog
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LISA 1
Nõustamisintervjuu

NÕustamisiNterVJuu struktuur

isiKliKuD aNDmeD

Nimi

Isikukood

Praeguse elukoha aadress

Telefoninumber

Rahvus

Tervislik seis

Kuritarvitab/on kuritarvitanud alkoholi, narkootikume, tubakatooteid

Peamine toetaja

Perekond (sugulased):  abikaasa, elukaaslane, lapsed, ema, isa, vennad-õed, teised olulised lähisugulased

hariDus Ja tÖÖKogemus:

Haridus/Kool

Koolitused

Töökogemus

Muud kogemused

tÖÖKoha sooviD

Praegused töökoha soovid

Pikaaegsed töö- või õppimise soovid:

 isiKliK areNg

Milline oli sinu elu 3-5 aastat tagasi?

Millest sa tänasel päeval unistad?

Kui sa oleksid kindel, et see sul õnnestuks, siis mida sa oma elus teeksid?

Kes on inimesed sinu suhtlusringkonnas, kellele saad loota (kes moodustavad sinu tugivõrgustiku)?

Olulised raskused sinu igapäevaelus:
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muu oluliNe teave :

Juhiload jm  kvalifikatsioonitunnistused:

Aeg, mida sa oled valmis kulutama päevas tööle/õppeasutusse sõitmisele:

Mitu töötundi sa oled valmis nädalas/päevas töötama?

Mis kellast mis kellani on võimalik töötada?

Kas oled valmis vahetustega tööks?

Transport, mida saad tööle/õppeasutusse minekuks kasutada:

NõustaJa isiKliKuD märKmeD:

Noore õigusrikkumised:

Materiaalsed toimetulekuvahendid:

Isiklikud toimetulekuvahendid (ressursid):

Õigusrikkumise otsus/kohtuotsus/vangistus:

Töö/haridusalased oskused:

Toimepandud õigusrikkumine sisaldab:

Sotsiaalsed oskused:

Hobid:

Religioossed vm piirangud või eelistused seoses tööga

Sotsiaaltöötajad vm ametnikud, kes on noorega seotud:

Töötukassa ja omavalitsuse toetus:

KoKKulePPeD: lePPisime KoKKu, et:

Soovitav on kasutada poolstruktureeritud intervjuud, mis on kombineeritud kindlatest küsimustest ja vabast vestlusest ning 
vajadusel kasutada lisaks projektiivtehnikaid vmt,  et saavutada noorega usalduslik kontakt ja hea dialoog.
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LISA 2
Juhtumiplaani ja sellega seotud tegevuskava e-päevik

e-pÄeVik VÕi logiraamat
Sisaldab juhtumiplaani ja sellele põhinevat dünaamilist, muutuvat tegevuskava.

e-PäeviKu PõhiKomPoNeNDiD:

 — Nimi
 — Isikukood
 — Teenusesse sisenemise algus
 — Teenusest lahkumise aeg
 — Nõustaja nimi ja kontaktandmed
 — Tööandja kontaktisik ja kontaktandmed
 — Mentori nimi ja kontaktandmed
 — Õigusrikkumiste liik
 — Kohtumiskuupäevad
 — Andmed tervise kohta
 — Psüühilised probleemid
 — Andmed narkootikumide/alkoholi tarvitamise kohta
 — Elukoht (aadress, tingimused, kellega koos)
 — Rahaline olukord (sissetulek, võlad, laenud)
 — Perekond või eestkostja
 — Lähim võrgustik (kes on veel olulised inimesed)
 — Sõbrad
 — Töökogemus
 — Töösoovid (1.eelistus ja 2.eelistus ja muud); soovitav töövaldkond, asukoht
 — Oskused
 — Ressurss (tugevad küljed, kasulikud uskumused)
 — Barjäärid (piiravad uskumused)
 — Arenguruum (oskuste puudumine, enesehinnangu „augud“)
 — Nõusolek (olemas või ei)
 — Töö- või õppesobivus/lepe
 — Positiivne väljalangevus
 — Negatiivne väljalangevus
 — Seire tulemused 3 kuu, 6 kuu, 12 kuu pärast

Noorega kohtumise:
 — Järjekorranumber
 — Kuupäev
 — Kohtumise algus
 — Kohtumise lõpp
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 — Järgmise kohtumise aeg
 — Kohtumise sisumärkmed (teemad, kokkulepped)

E- päevik ja seal sisalduvad kaustad on loodud Google Drive keskkonnas

E- päeviku täitmine tugineb e- päeviku täitmise juhendile, mis on nõustamisjuhendile lisatud eraldi failina 
ning sisaldab nõustajale:

 — e-päeviku kaustade kirjeldust
 — e-päevikuga seotud mõisteid
 — täitmise juhiseid koos näidetega



  

Projekt "Noorte tööturule kaasamise programm" 
Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 vahenditest. 

STEP-PROGRAMMI ANKEET  

Palun täida kõik lahtrid. Kui sa milleski kahtled, siis kirjuta, et ei oska vastata, või võta ühendust STEP-programmi 
koordinaatoriga, kes aitab sul ankeeti täita, e-kirja teel kristina@ami.ee või helistades numbril 53434741. 
Täidetud ankeet saada aadressil: 
     SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus 
     STEP-programm 
     Veski 69 
     Tartu 50409 

Isiklik informatsioon 
Ees- ja perekonnanimi :______________________________________________________________ 

Isikukood: ________________________________________________________________________ 
 
Kriipsuta alla enda puhul kehtivad väited.  

O Olen 15-26-aastane  

O Olen toime pannud õigusrikkumise 

O Soovin töötada Tallinnas või Harjumaal  

O Ma ei käi hetkel koolis  

O Ma ei käi hetkel tööl  

O Mul on püsiv elukoht  

Püsiv elukoht 
Elukoha aadress:___________________________________________________________________ 

Postiindeks, linn/maakond:___________________________________________________________ 

Elukohas olen: 
Kriipsuta alla enda puhul kehtiv rida.  

O Üksi  

O Koos vanematega  

O Elukaaslasega  

O Sõbraga  

O Muu (palun täpsusta):_______________________________________________________ 

Telefoninumber:_________________________________________________________________ 

E-posti aadress:__________________________________________________________________ 

Suhtluskeel:_____________________________________________________________________ 

Kes sulle soovitas programmiga liituda? Näiteks mõni organisatsioon, omavalitsuse 

töötaja, politseinik, kriminaalhooldaja, teised noored inimesed või leidsid meid ise? 

Soovitaja nimi ja kontaktandmed:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



   

Projekt "Noorte tööturule kaasamise programm" 
Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 vahenditest. 

АНКЕТА STEP-ПРОГРАММЫ 
Пожалуйста заполни все графы в анкете. Если в чем-то сомневаешься, то напиши «затрудняюсь ответить», или 
свяжись с координатором STEP-программы, который поможет тебе заполнить анкету, по электронной почте 
kristina@ami.ee или по номеру 53434741. 
Отправьте заполненный вопросник по адресу: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus 
       Veski 69 
       Tartu 50409 

Личная информация 
Имя и фамилия: ______________________________________________________________ 

Личный код: _________________________________________________________________ 
 
Подчеркни утверждения, которые к тебе относятся.  

O Мне от 15 до 26 лет  

O Я совершил правонарушение 

O Я хочу работать в Таллинне или Харьюмаа  

O Я на данный момент не хожу в школу 

O Я на данный момент не хожу на работу  

O У меня есть постоянное место жительства 

Постоянное место жительства 
Адрес места жительства:____________________________________________________________ 

Почтовый индекс, город/уезд:_______________________________________________________ 

По месту жительства проживаю: 
Подчеркни строчку, которая к тебе относится.  

O Один 

O С родителями  

O С сожителем  

O С другом  

O Другое (пожалуйста, уточни):________________________________________________________ 

Номер телефона:__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________________________ 

Язык общения:____________________________________________________________________ 

Кто посоветовал тебе присоединиться к программе? Например, какая-либо 

организация, работник муниципалитета, полицейский, сотрудник службы пробации, другие молодые люди или нашел 

нас сам? 

Имя рекомендателя и контактные данные:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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programmi 
tööaNDJate
JuHeND
STEP-programmi edu sõltub tööandjate pühendumisest, 
samas aitab STEP  leida ettevõttesse motiveeritud ja lojaalse 
töötaja, kes hindab talle antud võimalust.
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sisseJuHatus
STEP- programmi üheks eesmärgiks on teenida tööandjate huve sotsiaalse 
vastutuse võtmisel ning õigusrikkumise taustaga noortele töökohtade ja õppimise 
võimaluste loomisel. Edu selles vallas sõltub paljus tööandjate motivatsioonist ja 
pühendumise tahtest.

STEP-programmi tegevused toetavad ja tugevdavad tööandjate sotsiaalset panust 
ning annavad võimaluse leida ettevõttesse motiveeritud ja lojaalse töötaja, kes 
hindab talle antud võimalust. Teiselt poolt suurendavad programmi tegevused 
ühiskonna haavatavasse gruppi kuuluvate noorte võimalusi uue, täisväärtusliku elu 
loomiseks. STEP- programmi elluviimine edendab sotsiaalset vastutustundlikkust 
laiemalt ning sellest tõuseb kasu nii üksikisikule kui ka ühiskonnale tervikuna.

Õigusrikkumise taustaga noortel võib tööle ja õppima saamine ning seeläbi 
seaduskuuleka eluga edasiminek osutuda keeruliseks. Tihti on see põhjustatud 
ühiskonnas levinud teadmatuse, eelarvamuste ja hirmu ning arvamuse tõttu, et see 
grupp noori on „kellegi teise probleem“.

STEP- programmi meeskond usub, et meist igaühel on vastutus panustada heasse 
ühiskonda. Ühiskonna loodud seaduste rikkumisi tuleb karistada, kuid samuti on 
ühiskonna kohustus inimest peale karistuse kandmist kohelda võrdsena võrreldes 
kõigi teistega. Kui õigusrikkumise taustaga noored inimesed ei saa võimalust 
minna tööle või õppima, siis jäävad nad mingil moel ühiskonda koormama. Seega 
on oluline, et ühiskond tervikuna võtaks vastutuse selle noortegrupi suhtes.

Tööandjad on programmi õnnestumises väga oluline osapool, seetõttu on 
juhendisse koondatud mõtted, miks on tööandjale kasulik  STEP- programmiga 
koostööd teha, kuidas tutvustada STEP- programmi kasulikkust nii oma ettevõtte 
sees kui ka väljapool. Ära toodud on ka enamlevinud küsimused, mis tööandjatel 
on seoses STEP- programmiga tekkinud.

tÖÖaNDJaD oN 
steP-Programmi 
õNNestumises 
väga oluliNe 
osaPool
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siHtrÜHma Noorte 
tööleVÕtmise olulisus
Õigusrikkumise taust võib osutuda noore inimese jaoks tööle või õppima minekul 
takistuseks. Minevikus toime pandud õigusrikkumise tõttu võidakse teda näha 
erinevates asutustes mittesobilikuna või tal võivad puududa oskused, kuidas 
enda motivatsiooni tööle või õppima minnes reaalselt rakendada. Seetõttu on 
noore inimese tuleviku jaoks määrava tähtsusega, et meie ühiskonnaliikmetena 
avaksime end õigusrikkumise taustaga noorte suhtes ja pakuksime neile võimaluse 
astuda seadusvastaselt teelt kõrvale. Vastasel juhul jäävad nad mingil moel 
ühiskonda koormama, näiteks pöördudes tagasi seadusvastasele teele, leidmata 
enda senisest elukorraldusest väljapääsu või jäädes oma toimetulekus sõltuma 
erinevatest majandusliku toetuse süsteemidest.

MIDA ÕIGUSRIKKUMISE TAUST TEGELIKULT TÄHENDAB?

STEP- programmiga liitunud noorte inimeste puhul tähendab õigusrikkumise taust, 
et ta on süüteo toimepanemise eest karistusõiguslikult vastutusele võetud või talle 
on STEP-programmis osalemist soovitatud mõjutusvahendina karistuse asemel. 
Programmiga liitumisel viib programmi meeskond läbi noore taustauuringu ja 
jagab vajalikku informatsiooni noore nõusolekuavalduse alusel tööandjaga.

õigusriKKumise 
taust võiB 
saaDa Noore 
iNimese JaoKs 
tÖÖle  miNeKul 
taKistuseKs
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siHtrÜHma Noorte 
tööleVÕtmise kasulikkus
STEP- programmi meeskond pakub tööandjale tõhusat ja turvalist koostööd ning 
tulemusele orienteeritust noorte inimeste tööle võtmisel. Programmimeeskonna 
tugevuseks on kompetentsus teha eesmärgi nimel koostööd erinevate riigi- ja 
eraasutustega. 

STEP- programmi meeskond on võimeline vastavalt tööandja vajadustele ja 
ootustele leidma tööandjale sobiliku ning ettevõttes töötamisest huvitatud ja 
motiveeritud noore ning osapooled omavahel kokku viima. Lisaks on programmi 
meeskonnal vajalik aeg ja oskused, et noore ettevõttes töötamise ajal tööandjat 
nõu ja abiga toetada.

STEP- programmi üheks eesmärgiks on teenida tööandjate huve ja toetada neid 
sotsiaalse vastutuse võtmisel õigusrikkumise taustaga noortele töökohtade 
ja õppimise võimaluste loomisel. Edu selles vallas sõltub paljus tööandjate 
motivatsioonist ja pühendumise tahtest.

Noorte inimeste töölevõtmine läbi STEP- programmi võib tööandja jaoks viia 
järgnevate kaasnevate kasudeni:

• Tööandja saab motiveeritud ja lojaalse töötaja, kes hindab võimalust, mis talle 
antud on

• Programmi kaudu valitakse noor inimene hoolikalt, arvestades tema sobivust 
tööandjaga ja tööandja nõuetega

• Kuna programm pakub tööandjale välja sobivaid töötajaid, siis ei pea tööandja 
kulutama aega töötajate otsingule. Lisaks teeb programm osaliselt ära töötaja 
hindamise valitud töökohale

• Sotsiaalne vastutustundlikkus toob kaasa väärtuslikkuse tunde. Tööandja saab 
luua olulise muutuse iga üksikisiku elus ja aidata kaasa mõtteviisi muutustele 
ühiskonnas

• Teised tööandja töötajad tunnevad ennast turvaliselt ja võivad mõelda: „Kui 
tööandja võtab vastu haavatava isiku, siis hoolitseb tööandja ka minu eest, kui mul 
tekib probleeme“. Seega on selline tööandja tööle kandideerimiseks atraktiivne ja 
töötajad soovivad seal oma töökohta säilitada

• Programmi raames pakume noorte töötajate mentoritele tasuta väljaõpet ja 
grupinõustamisi

• Sotsiaalne vastutustundlikkus on seotud hea maine ja positiivse reklaamiga. 
Tööandja muutub läbi oma sotsiaalse profiili rohkem nähtavaks ja seega 
suurendab võimalust positiivseks meediakajastuseks

• Positiivne meediakajastus võib põhjustada käibe suurenemist, kuna igaüks tahab 
olla edus osaline: rohkem kliente, tarnijaid ja teisi huvitatud osapooli vaatab 
tööandjat positiivselt, mis võib viia kasumlikule tulemusele. STEP- programm 
pakub tööandjate positiivsete kogemuste kajastamisel toetust.

steP-Programm 
leiaB 
tÖÖaNDJale 
soBiva 
loJaalse 
tÖÖtaJa
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MILLISEID TÖÖANDJAID STEP- PROGRAMM VAJAB?

Programmiga liituma on oodatud kõik tööandjad, kes on huvitatud:
 — noorte töölevõtmisest ja nende toetamises töökohal
 — seeläbi sotsiaalse vastutuse suurendamisest

 — koostööst STEP- programmiga

Ainukene piirang on programmi 1. etapi rakendamise piirkond – programmiga 
liituvad tööandjad peavad olema registreeritud Tallinnas või Harjumaal.

meist igaÜhel 
oN vastutus 
PaNustaDa hea 
ÜhisKoNNNa 
loomisesse
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Noorte Ja tööaNDJate 
programmiga liitumiNe NiNg 
kokkuViimiNe
NOORE INIMESE REGISTREERIMINE

Enne noore vastuvõtmist programmi 

• täidab noor programmi astumise sooviavalduse ja ankeedi

• allkirjastab nõusolekuavalduse

Ankeedis annab noor informatsiooni enda varasema töökogemuse, hobide, 
õpingute ja kõige muu olulise kohta, mis on oluline töökoha taotlemisel mõne 
tööandja juures. Ankeedi põhjal teostab programmi koordinaator noore esitatud 
andmete suhtes taustakontrolli ja täiendab vajadusel noore esitatud andmeid. 
Järgneb programmi nõustamisteenus noorele, mille käigus nõustaja kohtub 
reaalselt noorega, täpsustab tema huvisid ja motivatsiooni, hindab tema võimeid ja 
oskusi ja kogub muud noort puudutavat olulist informatsiooni.

TÖÖANDJA REGISTREERIMINE

Tööandja liitub STEP- programmiga vaba tahte alusel. Oluline informatsioon, mis 
talletatakse, lähtub tööandja vajadustest, ootustest ja nõuetest noore suhtes. 
Tööandja puhul on STEP- programmi meeskond ühenduses ettevõttes töötava 
kontaktisikuga, tööandjaga sõlmitakse koostöölepped. Informatsiooni lisab ja 
uuendab programmis töötav vastutav isik. Sellisel moel on STEP- programmi 
meeskonnal ajakohastatud ülevaade kõigist partneriks olevatest tööandjatest ja 
nii saab tõhusalt kokku viia noore töösoovi ja tööandja poolt pakutava töökoha 
võimaluse. Tööandjat puudutavat informatsiooni jagatakse ainult STEP- 
programmiga otseselt seotud isikutele vahel.

TÖÖANDJA JA NOORE KOKKUVIIMINE

Kui STEP- programm viib noore ja tööandja või õppeasutuse kokku, siis see 
informatsioon talletatakse ka STEP- programmi andmetes. Programmi töötaja 
hoiab ennast kursis noore töölevõtmise protsessiga ja noore arenguga tööandja 
juures või õppeasutuses, et vajadusel oleks võimalik toetada noort, mentorit või 
tööandjat. Sellele infole tuginedes analüüsitakse andmeid tegevuste ja nende 
tulemuslikkuse osas. Lisaks kasutatakse kogutud informatsiooni süstemaatiliste 
järelkontaktide võtmiseks tööandjate ja noortega.

tÖÖaNDJa 
liituB steP-
Programmiga 
vaBa tahte 
alusel
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siHtrÜHma Noorte 
tööleVÕtmise kÄik
Kui tööandja kaalub koostööd STEP- programmiga, siis korraldab programmi 
meeskond kohtumise, kus tööandja saab täpsemat informatsiooni STEP- 
programmi, sihtrühma ja meetodite kohta. Kui tööandja otsustab, et soovib STEP- 
programmiga koostööd teha ja programmi kaudu noori inimesi palgata, siis esitab 
tööandja omapoolsed ootused ja nõuded, mis tööandjal on STEP- programmi ja 
noore inimese suhtes. Tööandjale pakutakse programmi kaudu tööle ainult neid 
noori, kes vastavad tööandjapoolsetele tingimustele.

Tööandja koostöö STEP- programmiga toimub üldjuhul järgmiste sammudena:

1. STEP- programmi nõustajad valivad välja kandidaadi, kes vastab tööandja 
vajadustele, ootustele ja tingimustele

2. Tööandjale saadetakse kogu oluline informatsioon noore kohta- tööle 
kandideerimise avaldus, CV, taustainformatsioon ja nõustaja hinnang 
kandidaadile

3. Kui tööandja on kandidaadi töölevõtmisest huvitatud, pakub ta noorele välja 
ettevõttes töötava mentori

4. Tööandja korraldab noorega tööintervjuu, millel osaleb ka mentor ja STEP-
programmi nõustaja

5. Tööandja otsustab, kas noor sobib tema pakutavale töökohale

6. Kui tööandja otsustab noore palgata, siis lepitakse töölevõtmise ja töö 
alustamise tingimused kokku koos STEP- programmi esindajaga

7. Tööandja võimaldab mentoril osaleda STEP- programmi tasuta mentorluse 
väljaõppel ja grupinõustamistel programmis osalemise jooksul

8. STEP-programmi töötajad toetavad tööandjat ja mentorit noore tööleasumisel 
ja tööl oleku ajal seni, kuni noor inimene, mentor või tööandja seda vajavad 
(vähemalt 6 esimest kuud)

EDUKUSE TINGIMUSED

Selleks, et luua noore töölevõtmiseks ja tööl püsimiseks parimad tingimused, on 
STEP- programmi töötajad tööandjale toeks informatsiooni ja nõuga nii kaua kui 
vaja.

On tähtis, et kogu oluline teave oleks vahetatud õigeaegselt ja tööleminekuga 
seotud detailid paika seatud enne, kui noor alustab oma esimest tööpäeva. Selliselt 
on noorel võimalik ennast tunda oodatud ja teretulnuna. Noort inimest teavitatakse 
ja juhendatakse töö suhtes, mida ta tegema peab hakkama ja talle tutvustatakse 
tööandja igapäevarutiine. Tööandja kontaktisik võib ette valmistada noorele 
inimesele kirjaliku leppe, mis puudutab eesmärke, reegleid ja tööraamistikku. 
Info liikumise eest vastutab STEP- programmi noore nõustaja, kes tagab, et kogu 

tÖÖaNDJa saaB 
Kogu olulise 
iNFo Noore 
Kohta
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vajalik teave on nooreni jõudnud ning on tööandjale toeks noore tööletuleku 
ettevalmistamisel.

STEP- programmi meeskond teavitab tööandjat põhjalikult inimese suhtes, kes 
neile tööle asub. Taustainformatsioon ja ettevalmistus on oluline ja samas võib 
eeldada, et noor, kes tööle asub, osutub lojaalseks ja pingutab töökohal, sest 
ta oskab olla tänulik antud võimaluse eest. Samuti võib eeldada, et tööandja 
väljakutsed noore töölevõtmisel kujunevad väiksemateks, kui ettevalmistuse põhjal 
arvata võis.

Tööandja sotsiaalselt vastutustundlik tegutsemine võib mõjuda ka teistele 
töötajatele, kes võivad end tööandjaga tugevamini siduda seoses uhkuse ja 
kindlustundega tööandja suhtes. Samuti võivad teised tööandjad, kliendid ja 
tarnijad tunnustada tööandja sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist. Kui tööandja 
peab seda heaks reklaamiks, siis toob STEP- programm tööandja positiivse 
sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse meeleldi välja oma kodulehel ning jagab 
teavet tööandjast ja edulugudest seoses STEP- programmiga.

KES ON TÖÖANDJA MENTOR JA MILLISED ON TEMA ÜLESANDED SEOSES 
PROGRAMMIGA?

Mentor on ettevõttes juba töötav inimene, kes toetab noore tööalast arengut ja kelle 
poole noor võib pöörduda nõu saamiseks. Mentor võtab enda peale tööandja juurde 
tööle tulnud noore sulandamise organisatsiooni ja talle töökoha igapäevarutiinide 
tutvustamise. Mentor juhendab ja nõustab noort tema tööprotsessis, annab talle 
regulaarset tagasisidet ning abistab teda tööga seotud probleemide lahendamisel.

Mentori rolli täpsem kirjeldus ja mentori ülesanded STEP- programmiga seoses on 
kirjas mentorlusjuhendis.

STEP- programmi käigus toimuvad mentoritele 
 — tasuta mentorluskoolitus, mille eesmärk on mentori ettevalmistamine ja toetamine
 — võimaluse ja huvi korral regulaarsed grupinõustamised kogemuste jagamiseks, 

tööressursi hoidmiseks ja programmi arengus kaasarääkimiseks

sotsiaalNe 
vastutus-
tuNDliKKus 
tooB Kaasa 
KiNDlustuNDe
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JÄrelkoNtakti HoiDmiNe tööle 
lÄiNuD Noorega Ja tööaNDJaga
Järelkontakte hoitakse noorega, noore mentoriga ning tööandja ja õppeasutusega.

Järelkontakti hoidmine noorega toimub läbi noore nõustaja, kes loob tööandja või 
õppeasutusega kontakti, kavandades noore tööle või õppima võtmise protseduuri 
läbiviimist, osaleb koos nendega noore tööle või õppima asumise intervjuul ning 
hoiab regulaarset järelkontakti noore arengu toetamise ja tagasiside saamise 
eesmärgil. Regulaarne järelkontakt toimub noore ja mentoriga 6 kuu jooksul pärast 
tööle või õppima minekut vastavalt kokkulepitud intervallile ja ennetades kriitilisi 
perioode 1. päeval, 1. nädalal, 3. kuul. Järelkontakti algatavad soovitavalt noor ja 
mentor, kes võtavad nõustajaga ise telefonitsi ühendust.

Järelkontakt tööandjaga toimub läbi programmi töötaja, kelle poolt algatatakse 
regulaarne järelkontaktis osalemine seire ja suhte hoidmise eesmärgil 6. kuu ja 12. 
kuu möödumisel noore tööle või õppima minekust.

sotsiaalNe 
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tegeVusJuHiseD Noorega 
suHtlemiseks
ENNETUSTÖÖ

Võib juhtuda, et tööle võetud noortel inimestel esineb tagasilangusi mõne aja 
möödudes. 

Kui tundub, et mõni olukord või tegevus noore suhtes vajab tähelepanu või nõu, 
siis on igati soovitav kas tööandjal, mentoril või noorel endal STEP- programmi 
töötajatega ühendust võtta nõu saamiseks. Tööandjale, mentorile ja noorele 
tutvustatakse ka ennetavalt, millist tuge ning nõu kriisi ilmnemisel STEP- 
programmi töötajatelt on võimalik saada. 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED SEOSES NOORE TÖÖLE VÕTMISEGA

Mõnedel tööandjatel võib olla kahtlusi seoses õigusrikkumise taustaga noorte 
töölevõtmisega. Seda võib põhjustada ebakindlus selle suhtes, kas noor inimene 
sobib tööandjaga, kas ta on võimeline tööl püsima, kas ta on tõesti jätnud 
õigusrikkumistega seotud elu minevikku või kuidas ettevõtte töötajad, kliendid 
ja koostööpartnerid reageerivad õigusrikkumise taustaga noore töölevõtmisele. 
On igati loomulik, et tööandjatel on kahtlusi õigusrikkumise taustaga noore 
töölevõtmisega ja seetõttu on oluline, et STEP- programm saab pakkuda selles 
osas teavet ning luua tööandjas kindlustunnet. Selle tõttu arutab programmi 
töötaja STEP- programmist huvitatud tööandjatega avatult kõike sihtrühma, 
tööandjate võimaluste, nõuete, ootuste ja kahtlustega seonduvat.

Tööandjatega avatud suhtluse toetuseks on loodud „tööriistakast“ korduma 
kippuvatest küsimustest.

Kirjeldatud olukorrad, mis võivad tööandja juures ilmneda seoses nii STEP- 
programmi kaudu tööle tulnud noore inimesega kui ka teiste töötajatega. Samas 
on oluline rõhutada, et me eeldame, et selliste väljakutsete ilmnemine seoses 
STEP-programmi kaudu ettevõttesse tööle tulnud noortega on erandid, mitte 
reeglid.

Kas noor võib soovida saada palka sularahas?

Selline soov võib inimestel olla tingitud erinevatest motiividest. STEP-programmi 
sihtrühma puhul võib see olla tingitud näiteks kogunenud võlanõuetest. Kui noor 
liitub STEP-programmi, siis muuhulgas tegeleb programmi meeskond ka sellega, 
et noore majanduslik olukord oleks planeeritud ning lahendustele orienteeritud 
ja võimaldaks seadustele vastavat käitumist. STEP- programmi eesmärk on, et 
noorel on võimalik elada programmi toel tööle või õppima minekul igakülgselt 
seaduskuulekat elu.

Mida teha, kui, et noor ei tule kokkulepitud päeval tööle?

Ilmselt on kõik inimesed kogenud ärevust, mis tekib seoses suurte elumuutustega, 
kogenematuse või ebamugavusega mingis uudses olukorras. STEP- programmi 

miDa teha; Kui 
KõiK ei lähe 
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läbinud noored on küll mitmekülgsete elukogemustega, aga tööleminek võib 
äratada neis ebakindlust ja ärevust, millest nad varem teadlikud ei olnud. 

Muutus võib olla raske ja vahel võib ebaõnnestumise hirm ületada 
muutumisvajaduse. Selle ennetamiseks on hea, kui tööandja võtab päev enne 
noore tööle asumist temaga ühendust ja annab talle teada, et tööandja, mentor ja 
teised töötajad ootavad teda ning et kõik on tema tööleasumiseks valmis. Lisaks 
on kasulik noore esimest tööpäeva võimalusel ette valmistada selliselt, et uuele 
töötajale jääks sellest hea tunne.

Kui noor ei tule esimesel tööpäeval kohale hoolimata ennetavatest pingutustest, 
siis tuleb kas tööandjal või STEP-programmi töötajal võtta noorega kohe ühendust 
ja põhjus välja selgitada. Noorega ühendust võtmise jooksul on oluline meeles 
pidada, et esimese sammu astumine võib noorele tunduda ületamatult raske. 

Mida teha, kui noor kokkulepitud päeval tööle kohale ei ilmu?

Tuleb noorega kontakteeruda ja julgustada; tuleb aru saada, et noore jaoks on see 
väga suur muutus ja ta vajab alguses, eriti 1. päeval rohkem toetust. Võimalik, et 
programmi esindaja võiks teda vajadusel tööle saata ning eelnevalt positiivselt 
häälestada.

Kas noore töötegemise motivatsioon võib langeda?

Kui uue töö alustamise elevus ja väljakutsete uudsus muutuvad aegamööda 
rutiiniks, siis võib igal inimesel tekkida probleeme töömotivatsiooni säilitamisega. 
Uued ülesanded, töökorralduse muutus ja teistsugused väljakutsed toetavad 
töömotivatsiooni säilimist. See toimib samamoodi ka STEP-programmi noore 
puhul.

Tööandjal on mõistlik planeerida ette, milliseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke peab 
noor inimene töökohal täitma. Kui mõni eesmärk või tulemus on saavutatud, 
siis on hea seda noorega koos mingil moel tähistada ja teda tunnustada. Lisaks 
on kasulik jätkata eesmärkide ja tulemuste kavandamist, sest olukorrad ning 
võimalused muutuvad ajas pidevalt. Sellised tegevused aitavad noorel säilitada 
töömotivatsiooni.

Samuti võib olla vajalik arvestada noore hetkevõimetega töökohal ja temalt 
mitte oodata üle oma võimete sooritusi. Sellisel juhul võib olla oht, et noor heitub 
ülesande raskusest, mis võib talle tunduda ületamatuna. Seda probleemi aitavad 
vältida avameelne suhtlus ja kinnitamine, et noor inimene võib vajadusel küsida 
abi.

Mida teha, kui noor käib tööl ebaregulaarselt?

Mõnede noorte puhul, kes STEP-programmis osalevad, võib juhtuda, et nad pole 
varem tööl käinud või peavad märkimisväärselt muutma enda elurutiini, et tööl 
käia. Selle tõttu võib neil võtta aega, et hommikul vara tööle jõuda ning sellega võib 
kaasneda ebaregulaarset tööle jõudmist või tööl käimist.

tulemuste 
KavaNDamiNe Ja 
tuNNustamiNe 
aitavaD 
säilitaDa tÖÖ-
motivatsiooNi



osa 02

30

Sellises olukorras on oluline, et kas tööandja või STEP-programmi töötajad 
selgitaksid välja, kas seda põhjustavad näiteks kohanemisraskused või noore 
vähene pühendumine. STEP-programmi nõustajad on valmis noorega kohe 
ühendust võtma, kui tööandja poolt tuleb teade, et noore töölkäimise suhtes on 
tekkinud probleeme. Kui vähene pühendumine põhjustab töölkäimise suhtes 
probleeme, siis on vaja sellega tegeleda, et seda muuta. Esimeseks sammuks selle 
osas on noore mentori või STEP-programmi nõustaja motiveeriv vestlus noorega.

Pühendumise ja käitumise muutmise osas võib STEP-programmi kaudu saada abi 
ka noort ümbritsevalt võrgustikult (näiteks perekond, toetavad organisatsioonid või 
KOV-ide töötajad). Sammud, mis selles suunas STEP- programmi poolt astutakse, 
põhinevad iga noore individuaalsel hindamisel.

Mida teha, kui noorel on halb keelekasutus (släng, ropendamine vm)?

Mõned STEP-programmi läbinud noored on elanud lühemat või pikemat aega 
kultuurikeskkonnas, mis erineb märkimisväärselt sellest, kuidas inimesed üldiselt 
töö- või eraelus üksteisega suhtlevad ning üksteise suhtes käituvad. Tuleb aru 
saada, et nad on harjunud suhtlema omavahelises slängis või ropendavalt ja ei 
pruugi osata ennast ametlikumas keskkonnas väljendada. Noorel inimesel võib 
minna aega, enne kui ta suudab oma keelekasutust muuta, aga tööandja, mentor 
ja STEP-programm saavad seda protsessi kiirendada, jäädes väärikaks, andes 
noorele vahetut ja selget tagasisidet tema keelekasutuse mõju kohta ja jätkata 
ise suhtlemist täiskasvanulikult tasandilt. Mittesoovitava keelekasutusega tuleb 
vahetult vastanduda ja põhjendada, miks seda tehti, samuti seletada noorele, et 
tema kasutatavad väljendid mõjuvad teistele  inimestele solvavalt ja tekitavad 
halbu suhteid.

Kas noor võib käituda tööl agressiivselt?

Inimesed õpivad käituma sellisel viisil, mis on neile kasulik selles keskkonnas, kus 
nad elavad. 

Noor võib tulla keskkonnast, kus agressiivne käitumine oli „kõige parem relv“ ja 
selle abil on ta saanud sageli, mida tahab. Tal ei pruugi olla häid rollimudeleid, 
selge eneseväljenduse oskust ning võimalust saada tagasisidet. 

Puutudes kokku noorepoolse agressiivse käitumisega on oluline sellega 
vastanduda, juhtida tema tähelepanu sellele, mida ta hetkel teeb, kuidas teised 
seda tajuvad ja mis on negatiivse käitumise tulemus. Tal tuleb mõista seda, et 
agressiivne käitumine pole lubatav ja see ei too töökohal kaasa talle soovitud mõju. 
Tähtis on noort aktiivselt kuulata, tegelda tema tunnetega, neid maandada, et oleks 
võimalik rääkida tema positiivsest kavatsusest ja tegelikust eesmärgist sellises 
olukorras ning võimalikest konstruktiivsetest lahendustest. Noorele saab selgitada, 
et ümbritsevad inimesed märkavad tema käitumist, mõistavad selle hukka ja see 
võib viia tema eemale tõrjumisele teiste hulgast, mitte selle saavutamiseni, mida ta 
soovis (näiteks kuulumine teiste hulka).

vahetu 
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Kas võib juhtuda, et noor tarbib narkootikume?

STEP-programmi üks põhimõttelisi nõudeid noortele on, et me toetame neid 
tööle või õppima minemisel vaid siis, kui nad ei tarbi sõltuvusaineid. Programmi 
meeskond kõik endast sõltuva, et veenduda, kas noor on narkootikumide 
tarbimisest vaba. Kui on põhjust arvata, et noor on narkootikumidest sõltuvuses, 
siis ei soovitata teda ühelegi tööandjale. Kõigist pingutustest hoolimata võib 
juhtuda, et mõni narkootikumide tarvitamise probleemiga noor jääb märkamata. 
Selle tõttu julgustab programmi meeskond  ka tööandjaid olema tähelepanelikud 
märkide suhtes, mis võivad viidata narkosõltuvusele. Sellisteks märkideks on 
äkilised muutused iseloomus, käitumises või temperamendis, märkimisväärne 
energiapuudus, ülemäära suured või vähenenud pupillid, aga võib esineda ka 
teistsuguseid tagajärgi. Kui tööandja kahtlustab, et noor tarvitab narkootikume, siis 
on väga oluline võtta ühendust STEP- programmi töötajatega, et leida probleemile 
lahendus.

STEP-programmiga liitudes teab noor inimene teadma, et programmis on nõue 
mitte tarvitada sõltuvusaineid. Kui peale töösuhte algust tuleb välja, et noor on 
narkootikumidest sõltuvuses, siis see on tõsine usalduse rikkumine nii tööandja 
kui ka STEP-programmi suhtes. Tööandja otsustab inimeste töölevõtmise ja 
vallandamise üle, aga üldjuhul on STEP- programmi vaatenurgast lähtuvalt 
mõistlik narkootikumidest sõltuvuses olevast noorest loobuda ja suunata ta 
võimalusel teiste organisatsioonide teenustesse.

Kas võib juhtuda, et noor varastab tööandjalt?

STEP-programmi üks põhimõttelisi nõudeid noortele on, et programm toetab 
neid tööle või õppima minemisel vaid siis, kui nad on otsustanud enda 
õigusrikkumistega seotud elu minevikku jätta ja õigusrikkumisi enam mitte toime 
panna. Kui STEP- programmi töötajal on põhjust arvata, et noor on selles suhtes 
valetanud või tema õigusrikkumised on laialdasemad, kui ta  nimetanud on, siis 
STEP- programm ei soovita teda ühelegi tööandjale.

STEP- programmi ei saa garanteerida, et programmiga liitunud noor inimene ei 
jätka kunagi ühegi õigusrikkumisega seotud tegevusega, kuid selle vältimiseks 
teeb programmi meeskond kõik enda poolt võimaliku kuni noore tausta uurimiseni. 
STEP- programm peab võimalust, et noor inimene varastab tööandjalt, kus talle on 
antud töötamise võimalus, väga väikeseks.

Kas endised sõbrad võivad hakata segama noore töötegemist?

Inimesel on üldjuhul olemas sõprade võrgustik, kellega ta rohkem või vähem 
suhtleb. STEP- programmi noorte puhul võib olla, et need sõbrad on olnud 
minevikus halbadeks mõjutajateks või et nad ei ole ise veel otsustanud elada 
õigusrikkumistevaba elu. 

On väga vähetõenäoline, et STEP- programmi läbinud noore vanad sõbrad ilmuvad 
tööandja juurde vaatama, kuidas ja kus noor töötab. Kui see aga peaks juhtuma, 
siis tuleb noorele selgelt öelda, et tema vanade sõprade selline käitumine mõjub 
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negatiivselt tööandjale, mentorile ja teistele töötajatele ning et kui tal on vaja, siis 
võib ta oma sõpradega kohtuda vabal ajal.

STEP- programmi eesmärk on, et noor inimene muudaks enda elustiili, oleks 
võimeline ise ennast toetama, kuigi see võib tähendada vanade sidemete 
läbilõikamist. Ei ole mõistlik eeldada, et vanade sidemete katkestamine juhtuks 
kohe, kuna noor ei kujuta veel ette, mille või kellega neid sidemeid asendada. 
Inimesed ei tule üldjuhul hästi toime tundega, et nad on üksi. Siin saab toeks olla 
tööandja, mentor ja teised töökaaslased. Mida enam kaasatakse noort ettevõtte 
ühistesse üritustesse ja sotsiaalsesse ellu, seda kergem on tal leida uusi tuttavaid ja 
vähem suhelda vanade sõpradega. 

Lisaks ei ole mõistlik eeldada, et kõik noore endised sõbrad on ebasobilikud. Noorel 
on kasulik loobuda nendest sõpradest, kes mõjuvad talle negatiivselt ja säilitada 
sõbrad, kes teda toetavad. Kui mentorile tundub, et vanad sõbrad hakkavad noorele 
mõju avaldama, siis saab mentor noorega arutada, kas kõik sõbrad tema elus on 
tema suhtes hästi meelestatud või üritab mõni neist noort ära kasutada, miks need 
sõbrad nii teevad ja kas see on miski, mida noor enda ellu tahab ning kas tõelised 
sõbrad niimoodi käituvad. 

Kõikide sidemete läbilõikamine endiste sõpradega ei ole vajalik, küll aga on oluline 
noorele rõhutada, et tal on võimalus paremale elule ja negatiivsetel mõjutajatel 
ei tohi lasta seda ära rikkuda. Küsimused, mida mentor selliste kaalutluste 
tekkimisel esitada, võiksid olla: „Kuhu sa oled praegu jõudnud oma eluga? 

Millised võimalused sul on? Kuhu sa suundud oma eluga? Kui kaugele sa oled 

sellel teel jõudnud? Kui sa valid ühte või teist moodi, millised tagajärjed sellel 

võivad olla sinu jaoks?“ Otsuse sõprade suhtes peab vastu võtma noor ise, mitte 
STEP- programm, mentor või tööandja, aga teda saab aidata arutlema erinevate 
võimaluste vahel. 

Juhul, kui noor küsib nõu, kuidas tulla toime sõpradega enda töölkäimise suhtes, 
siis on mõistlik talle anda lühikesi selgelt sõnastatud lahendusi. Näiteks „minu 

töökoha külastamine sõprade poolt ei ole lubatud“; „ma ei lähe kunagi nädala 

sees peole, sest ma tahan hommikul puhanud olla“ on head vastused, mida saab 
noorele soovitada vastamiseks oma sõprade pärimistele.

KAS NOOR TEEB TÖÖANDJA MAINELE KAHJU?

Kui tööandja soovib olla sotsiaalselt vastutustundlik, siis on STEP- programmil 
teadmine, et see toob tööandjale kasu nii klientide, tarnijate, oma töötajate kui 
teiste huvitatud osapoolte poolt. Erinevad kaasnevad kasud on loetletud alateemas 
„Sihtrühma noorte töölevõtmise kasulikkus“. STEP- programm on suunatud 
tööandjate rahulolule, ilma selleta pole STEP- programm mõeldav ning üks selle osi 
on tööandja hea maine. 

STEP- programmi läbivad noored on teadlikud, et tööandja andis neile võimaluse, 
mida nad on kaua oodanud ja nad oskavad seda hinnata.
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KORDUVAD KÜSIMUSED SEOSES STEP- PROGRAMMIGA

Kõikidele küsimustele, mis tööandjatel seoses STEP-programmiga üles kerkivad, 
vastab programmi meeskond hea meelega ja ausalt. STEP-programmi läbipaistvus, 
kasulikkuse mõistmine ja huvi STEP-programmi vastu on programmi teostamisel 
olulised. Mõned küsimused, mida tööandjad STEP-programmi kohta on esitanud, 
on kordunud erinevate tööandjate puhul. Need küsimused ja vastused on siin välja 
toodud.

KAS NOORE PUUDUV VÄLJAÕPE VÕIB SAAB TÖÖANDJA JUURES TÖÖTAMISEL 
TAKISTUSEKS?

STEP- programmi meeskond on noorte võimete suhtes aus. Noore nõustaja 
kirjeldab peale noore ametlike õpete ja koolituste ka võimeid ja omadusi, mis 
on antud noore puhul tema tugevusteks, aga mida ei ole võimalik vastavate 
paberitega näidata. STEP- programm soovitab tööandjale ainult noori, kes on 
motiveeritud tööks selle tööandja juures ja kindlal töökohal, arvestades tööandja 
nõudeid. Kui noorel puudub vajalik väljaõpe, siis on mitmeid töökohti, kus saab 
noorele kohapeal töö selgeks õpetada. Kas ja millist noort STEP- programmi kaudu 
palgata, otsustab tööandja, arvestades enda huvi, vajadusi ja võimalusi.

KAS NOORE ÕIGUSRIKKUMISE TAUST VÕIB TULLA TÖÖANDJALE 
ÜLLATUSENA JA SEADA PIIRANGUID NOORE TÖÖLERAKENDAMISELE?

STEP- programmi meeskond väga aus noore tausta suhtes, keda tööandjale 
töölevõtmiseks soovitab, nagu ka noore suhtes üleüldiselt. Programmi meeskond 
näeb eelnevalt vaeva, et miski noore minevikust ei valmistaks tööandjale 
ebameeldivaid üllatusi ja soovitab tööandjale ainult noori, kes vastavad tööandja 
nõuetele ja vajadustele.

KES TOETAB TÖÖANDJAT, MENTORIT VÕI NOORT, KUI NOORE VÕI TÖÖANDJA 
NÕUSTAJA POLE MINGIL PÕHJUSEL KÄTTESAADAV?

Selleks, et programmiga liitunud noortest inimestest ja partneriteks olevatest 
tööandjatest oleks ülevaade, loob STEP- programmi meeskond erinevate 
osapooltega individuaalsed kontaktid. Lisaks on kaardistatud kõik noorte tööle- ja 
õppima asumised. Vajadusel täiendavad olemasolevat informatsiooni tööandja 
ja noore nõustajad. Informatsiooni jagatakse ainult STEP- programmiga otseselt 
seotud isikutele vahel. Sellisel moel on programmi meeskonna teistel liikmetel 
võimalik saada vajalikku informatsiooni, et vastata tööandja, mentori või noore 
küsimustele ja ootustele, kui nõustaja ei saa mingil põhjusel seda teha. Programmi 
meeskonnas on kokkulepitud, et asendusliikmeteks on vajadusel programmi 
arendusjuht ja koordinaator.

KAS STEP-PROGRAMMI TUGI VÕIB ÄRA KADUDA JA JUURDE TULLA 
LISAKOHUSTUSI, KUI TÖÖANDJA NOORE TÖÖLE VÕTAB?

STEP-programmi tugi ei kao ära, programmi meeskonna poole võib alati 
pöörduda nii tööandja, mentor kui ka noor ise. Tööandjale jäävad ettevõtte 
nõustaja kontaktid, noorele ja mentorile noore nõustaja kontaktid, sellisel moel on 
programmi töötaja, kes saab anda nõu, tuge ja lahendada probleeme, alati ühe 
kontaktivõtmise kaugusel. 

steP-Programmi 
meesKoND oN 
aus Noore 
tausta Ja 
võimete suhtes
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Tööandjate rahulolu STEP- programmiga ja programmi läbinud noortega on 
programmi meeskonnale väga olulised, selle tõttu on STEP-programmi töötajad 
tööandjatele pidevalt  kättesaadavad ja igausgusele tagasisidele avatud.

MIS SAAB TÖÖANDJALE PAKUTAVAST TOEST PROJEKTI LÕPPEDES 2020. 
AASTA LÕPUS?

Kui tööandjad, noored ja Eesti ühiskond STEP- programmi vastu võtavad, on 
ta aastaks 2020 jätkusuutlik. Kuna programmi toetusel saavad sotsiaalselt 
vastutustundlikud tööandjad motiveeritud töötajaid, noored lähevad tööle või 
õppima ja jätavad seadusevastase tegevuse minevikku ning ühiskond saab 
moraalset, majanduslikku ning praktilist kasu (sotsiaalse vastutustundlikkuse 
tõusu, õigusrikkumiste vähenemise ja noorte majandusliku toimetuleku kasvu 
kaudu), siis on programmi jätkumine vajalik ja mõistlik. Programmi käigus 
teostatakse kaks mõjuhindamist, mis annavad vajaliku hinnangu ja põhjenduse 
programmi jätkamisele.

KUIDAS TUTVUSTADA KOLLEKTIIVILE NOORT, KES PROGRAMMI KAUDU 
TÖÖLE TULEB?

Siin pole kindlat reeglit, kuidas käituda, kuna nii tööandjad kui ka noored on 
erinevad. STEP- programmi eelduseks on, et teiste ettevõtte töötajate turvalisus 
võib haavatavast sihtrühmast noore töölevõtmisel suureneda. 

STEP-programmi nõustajad on tööandjale igakülgselt toeks, et leida parim 
lahendus, kuidas programmi kaudu töölevõetavat noort teistele ettevõtte töötajatele 
tutvustada. Programmi meeskond on arvamusel, et ausus on STEP-programmi 
noore töölevõtmisel ja tutvustamisel oluline ning samas teadvustab, et mõnel juhul 
võib teistel töötajatel turvalisuse asemel esile kerkida hoopiski eelarvamused ja 
ebasõbralik suhtumine, mis mõjutavad noort ebasoodsalt. Kuna tööandja tunneb 
kõige paremini oma organisatsiooni kultuuri, siis on ettepanek arutada noore 
kaasamist kollektiivi iga tööandjaga individuaalselt läbi. Programmi meeskond on 
valmis pakkuma välja konkreetseid lahendusi, mille sobivuse üle saab tööandja ise 
otsustada.

https://highfive.net ja STEP-programmi kogemuse põhjal

kui sooViD tööaNDJaNa 
roHkem teaDa
Tööandjad on alati teretulnud STEP- programmiga kontakti võtma. 

STEP- programmi kodulehel www.step.ee on tööandjate nõustajate ja programmi 
arendusjuhi kontaktid.

MIS KASU ON TÖÖANDJALE STEP- PROGRAMMIGA ÜHENDUSE VÕTMISEST?

STEP- programmi töötajad on kogenud nõustajad, kes töötavad tööandja jaoks 
tasuta. STEP- programmi meeskonnal on aastatepikkuseid kogemusi piiri peal 
olevate noortega töötamisel, meeskond oskab hinnata, kas ja millise tööandja 

tÖÖaNDJa 
rahulolu steP-
Programmiga 
oN meesKoNNa 
JaoKs oluliNe
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juurde noor inimene tööle sobib.

KUNA STEP- PROGRAMM TUGINEB NOORE PÕHJALIKULE 
ETTEVALMISTUSELE, SIIS VÕIB TÖÖANDJA PROGRAMMILT OODATA 
JÄRGNEVAT:

• Faktipõhist ausat informatsiooni noorte inimeste kohta

• Uut töötajat, kes tahab selles ettevõttes töötada

• Töötajat, kes on jätnud oma õigusrikkumised minevikku ning on narkootikumidest 
puhas

• Head ja lojaalset töötajat, sest noored oskavad olla tööandjale tänulikud saadud 
uue võimaluse eest

• Kogemusi, mida saab kasutada ka teistes tööalastes olukordades (n. head 
ettevalmistust ettevõtte töötajatele erinevate olukordadega toimetulekuks seoses 
STEP- programmi kaudu noore töölevõtmisega, mentorite ja mentorluse arengu 
toetamist ettevõttes)

• Tasuta professionaalset nõu ja tuge

• Sotsiaalselt vastutustundlikust käitumisest tõusvat kasu

STEP- programmi meeskond soovitab tööandjatele ainult neid noori, keda oleks 
valmis ka ise tööle võtma.

STEP- programmi meeskond otsib pidevalt uusi koostööd teha soovivaid 
partnertööandjaid Tallinnas ja Harjumaal. Et õigusrikkumise taustaga noortel 
õnnestuks minna edasi oma eluga töötades või õppides, on vajalik, et nad saaksid 
võimaluse enda elu muuta. Loodame,  et STEP- programmiga liitub võimaikult 
palju erinevate valdkondade tööandjaid  ja erinevaid asutusi ning et STEP- 
programm laiendab oma koostööd olemasolevate partneritega. 

steP-Programm 
soovitaB 
tÖÖaNDJatele 
aiNult NeiD 
Noori, KeDa 
oleKsiD Nõus 
Ka ise tÖÖle 
võtma
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step-
programmi 
meNtorlus-
JuHeND
Mentor on nimene, kelle toel saab noor 
end hakata teostama tööturul ühiskonna 
täisväärtusliku liikmena.
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sisseJuHatus
Käesolev mentorlusjuhend on tegevuste ja juhiste komplekt, milles on kirjeldatud 
mentori tegevuse alused, soovitav mentorluse käik, antud vastused enim 
esilekerkinud küsimustele ja tegevusjuhised noorega suhtlemiseks tööl. Koostatud 
materjalidest saab mentor lähtuda sihtrühma noore toetamisel tööprotsessis. 

Mentor/juhendaja on õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamise 
programmis vajaliku väljaõppe saanud isik, kes tööandja juures juhendab ja 
nõustab noort tema tööprotsessis, annab talle regulaarset tagasisidet ja abistab 
teda tööga seotud probleemide lahendamisel. Mentori roll eeldab erapooletut 
avarat vaatenurka, et vaadelda noore tööalast arengut tervikuna ja pikemas 
perspektiivis.

Mentee/juhendatav on mentorlussuhte teine osapool, alustav töötaja, kes on 
huvitatud oma tööalase arengu toetamisest mentori poolt 

Mentorlus on antud programmis olulisimaid tegevusi, kuna mentor on peamine 
inimene, kelle toel saab noor hakata ennast teostama tööturul ühiskonna 
täisväärtusliku liikmena. Hea mentorsuhe on ainulaadne, aus ja avatud. Mentori 
võimalus on luua noorega suhe, mida mõlemad pooled tajuvad turvalise ja 
motiveerivana- kus ei pea kartma alandamist, kadedust, karjäärivõitlust, kriitikat, 
süüdimõistmist ega karistamist. Eesmärk on mõlema osapoole areng, noore 
töötaja kutsekindluse suurenemine ning koos sellega kogu organisatsiooni ja 
ühiskonna kasu. 

Mentor saab vastava ettevalmistuse tööks programmi sihtgrupi noorega STEP-
programmi poolt pakutava koolituse käigus. Mentorit toetavad tema vastutusrikkas 
tegevuses teised võrgustikuliikmed: programmimeeskond eesotsas noore 
nõustajaga, tööandja ja teised mentorid.

Mentori võimalus on veel laiem- ta panustab sotsiaalselt vastutustundlike 
mentorite ja nende tööandjate võrgustiku kujunemisse, levitamaks õigusrikkumise 
taustaga noorte suhtes positiivseid hoiakuid ühiskonnas laiemalt. Parimat 

eneseteostust!

hea meNtorsuhe 
oN aiNulaaDNe, 
aus Ja avatuD
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meNtorluse olemus Ja 
meNtori tegeVuse aluseD
Mentorluse mõiste ulatub Kreeka mütoloogiasse – kui kuningas Odüsseus läks 
Trooja sõtta, nimetas ta poeg Telemachosele kaitsjaks jumalatar Athena, kes võttis 
endale aga Odüsseuse vana sõbra Mentori kuju, ühendades naiseliku ja meheliku 
tarkuse. Mentori vastutada jäi nooruki arendamine, kasvatamine ja kaitsmine.

Mentor on inimene, kes oma tegevuse ja eeskujuga aitab teisel inimesel- menteel- 
saavutada organisatsioonis tulemusi ja arendada oma potentsiaali. 

Mentorlus sisaldab juhendamist, konsulteerimist, tagasisidestamist, tugiisikuks 
olemist, suhtevõrgustiku loomist organisatsioonis. Mentorlus toetab uut töötajat 
organisatsiooni sisseelamisel ja organisatsiooni kultuuri õppimisel ning aitab toime 
tulla barjääridega, mis on olnud takistusteks inimese varasemal tööle asumisel.  

Toimiv mentorlus tugineb mittedirektiivse ja humanistliku nõustamise 
põhiseisukohtadele:

• Inimeses endas on ressursid enese mõistmiseks ja aitamiseks

• Nende kasutamist saab toetada

Menteekeskne mentor
 — alustab sealt, kus mentee on (mitte sealt, kus ta ise on)
 — laseb menteel otsustada, mida ta tahab, võimaldab tal eesmärke püstitada
 — laseb menteel oma probleeme leida ja sõnastada
 — laseb menteel saadud informatsiooni tõlgendada
 — laseb menteel tulevikuks otsuseid langetada
 — annab menteele võimalikult palju vastutust
 — jätab probleemi menteele, ei jäta teda endast sõltuvaks
 — tuleb toime arengutakistuste ja vastupanuga

 — usub, et inimesel on arenguvajadus ja võimalus areneda suurendab tema rahulolu

MENTORI ROLLID ERINEVATES OLUKORDADES:

• Teejuht- tutvustab organisatsiooni korraldust, tavasid, liikmeid

• Kontaktilooja- juhatab mentee organisatsioonis õigete inimeste ja teadmiste 
juurde; annab oma suhtevõrgustiku mentee käsutusse

• Esilekutsuja, algataja- innustab menteed looma oma suhtevõrgustikku 
organisatsioonis

• Konteksti looja- julgustab menteed turvaliselt pakkuma erinevaid ideid plaanide 
teostamiseks ja kaalub koos menteega erinevaid vaatekohti

• Kuulaja- juhatab kuulates menteed analüüsima oma arengut, käitumist vm

• Kriitiline sõber- annab tagasisidet ausalt, võimaldades analüüsida nii õnnestumisi 
kui ebaõnnestumisi ning kavandada edasist

• Tunnustaja – märkab ja toob selgelt välja mentee edusammud, aitab tal teadlikuks 
saada oma tugevustest

meNtor aitaB 
oma tegevusega 
areNDaDa 
teisel 
iNimesel oma 
PoteNtsiaali
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• Vaidlustaja- ei rahuldu mentee vabandustega, innustab arutama põhjuste ja 
tagajärgede üle, et jõuda asja tuumani

• Koostööpartner-töötab koos menteega eesmärkide sõnastamisel ja nende 
saavutamise kavandamisel, annab tagasisidet soorituste parandamiseks

• Eeskuju- mentor käitub eeskujuna, räägib enda eesmärkidest ja nende 
saavutamise õnnestumistest ning keerukustest; on lihtsalt inimene

E.Tõnismäe, H.Gern „Mentorlus- jagatud areng“

MENTORI TEGEVUSE ALUSED:

Hea mentor oskab luua usalduslikku suhet, ta on tasakaalukas, vastutustundlik ja 
suurte kogemustega inimene.

Hea mentor on see, kes ei ütle ette vastuseid ega paku välja omapoolseid lahendusi.

Hea mentor suunab arengut küsimusi esitades. Mingis mõttes on küsimused alati 
tähtsamad kui vastused. 

Hea mentor jätab vastutuse juhendatavale.

Hea mentor peab tähtsaks dialoogi.

Hea mentor on abimees iseseisvaks saamisel.

Hea mentor käitub eeskujuna, keda on innustavjärgida.

Hea mentor võimaldab juhendataval endaga kõrvuti töötada.

Hea mentor peab oluliseks omandatavaid kogemusi ja nende piiramatut hulka. 

Hea mentor peab loomulikuks, et vigade tegemine kuulub õppimise juurde.

Hea mentor julgustab juhendatavat vastu võtma ka keerukamaid ülesandeid tema 
arengu toetamiseks. 

Hea mentor õpetab probleeme iseseisvalt lahendama. 

Hea mentor näitab, et ta hoolib juhendatavast ning on samas aus tagasisidestaja, et 
mentee mõistaks, kui oluline on iseseisvus ning vastutus.

Koostööd võib käsitleda kui imet, mis sünnib inimeste, ülesannete 

ja eesmärkide kaudu alati kordumatult ainulaadsena.

MENTORLUSSUHTE KRIITILISED KOHAD:

• Mentor ei tohiks olla mentee otsene juht- rollid lähevad segi.

• Mentori ülesandeks on suurendada mentee iseseisvust, mitte sõltuvust mentorist.

• Mentorlus ei ole subjekt-objekt suhe, vaid mõlemad on subjektid, arenevad 
inimesed.

• Mentorluse aluseks on usaldus- kui pole usaldust, pole ka mentorlust.

hea meNtor 
oN aBimees 
iseseisvaKs 
saamisel
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meNtorluse sooVitaV 
kÄik programmis
EELDUS: 

 — Mentoril on soov ja tahe programmis osaleda ning aidata kaasa sihtgrupi noorte 
hakkamasaamisele ja töölpüsimisele oma organisatsioonis.

 — Valmisolek osaleda mentorite väljaõppeprogrammis ja grupinõustamistel

MENTORI TEGEVUSTE KÄIK:
1. Mentor võtab vastu ettevõtja poolt pakutud mentori rolli.

2. Arutab läbi koos ettevõtte juhiga mentori rollile esitatud ootused ja võimalused.

3. Osaleb mentorite väljaõppeprogrammis ja mõtestab mentori rolli ning vajalikud 
hoiakud ja oskused.

4. Osaleb noore tööintervjuul/õppima asumise intervjuul koos noore, tööandja/
õppeasutuse esindaja ja programmi nõustajaga (vajadusel).

5. Loob noorega kontakti ja hoiab seda noorega tööl kohanemiseks ja seal 
püsimiseks vähemalt 6 kuu vältel, pöörates eriti suurt tähelepanu kriitilistele 
perioodidele 1. päeval, 1. nädalal, 3. kuul.

6. Valmistab ette esimene kohtumise, kuna see määrab sageli kogu protsessi 
edukuse. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku

• koos töötamise reeglistik 

• mõlema vastutus

• vajalik keskkond koostöösuhteks

Mentor selgitab, missuguste ülesannetega noor tegeleb, missugused oskused ja 
suhted on selle jaoks olulised ning missugune on noore praegune positsioon ning 
arengu- ja karjäärivõimalused. 

Esimesel kohtumisel peaksid vastuse saama järgmised küsimused:
 — Mida soovitakse üksteiselt õppida?
 — Millised kohustused kaasnevad mentorlusega ja kust jookseb piir (millega me ei 

tegele, kas on valdkondi, mida ei soovita arutada)?
 — Millised kohustused on seotud teiste osapooltega (ettevõtte juht/juhid, 

töökaaslased)?
 — Kus ja kui tihti kohtutakse? Kui pikalt iga kord?
 — Kust jookseb konfidentsiaalsuse piir?
 — Kuidas olla kindel, et suhte alustalaks on usaldus ja avameelsus?
 — Kas ollakse valmis andma ja vastu võtma õiglast ja õigeaegset tagasisidet? 

Kuidas?
 — Millistesse asjadesse võidakse pühendada ka teisi osapooli?
 — Kui reglementeeritult või spontaanselt soovitakse kohtumisi läbi viia?
 — Kuidas mõõdetakse arengut?

igas iNimeses 
oN ressursiD 
eNese 
mõistmiseKs Ja 
aitamiseKs
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 — Kuidas toimitakse mentorlussuhte lõpetamisel?

LISAKS MENTOR:
 — annab ja saab tagasisidet kogu mentorlusprotsessi käigus noore kutsekindluse 

tugevdamise ja tagasilangusest hoidumise eesmärgil
 — teeb koostööd tööandja, noore nõustaja ja teiste projektimeeskonna liikmetega nõu 

ja abi saamise eesmärgil suhtluses noorega
 — osaleb grupinõustamisel tööressursi hoidmise ja taastamise ning programmi 

tagasisidestamise ja arendamise eesmärgil
 — panustab sotsiaalselt vastutustundlike mentorite ja nende tööandjate võrgustiku 

kujunemisse, levitamaks õigusrikkumise taustaga noorte suhtes positiivseid 
hoiakuid ühiskonnas laiemalt

hea meNtor 
PeaB 
loomuliKuKs, 
et vigaDe 
tegemiNe 
KuuluB 
õPPimise 
JuurDe
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meNtori toetamiNe programmis
Mentor osaleb programmi koolitus- ja nõustamisteenuses ja tema toetamine 
koosneb järgmistest sammudest:

1. Mentorite väljaõppeprogrammis osalemine.

2. Programmi nõustajaga koostöö kavandamine ja kokkulepete sõlmimine.

3. Nõustajaga ühenduse hoidmine noore edu tutvustamiseks ja vajadusel nõu ja 
abi saamiseks 6 kuu jooksul pärast noore tööle või õppima minekut mentori 
initsiatiivil.

4. Mentorite grupinõustamisel osalemine tööressursi hoidmise ja taastamise ning 
programmi tagasisidestamise ja arendamise eesmärgil.

5. Vajadusel nõustajalt või projektimeeskonnalt laiemalt nõu ja abi saamine 6 kuu 
jooksul pärast noore tööle või õppima võtmist (telefonivestlused, kohtumised).

hea meNtor 
hooliB Noorest 
Ja oN aus 
tagasi-
siDestaJa
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kriteeriumiD programmis 
osaleVale meNtorile
Programmi mentor

• on programmiga liitunud sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte töötaja, kes 
on vabatahtlikkuse alusel motiveeritud töötama sihtgrupi noortega nende tööl 
püsimise ja toimetulemise toetamise eesmärgil 

• on valmis tegema meeskonnatööd tööandjaga, projekti meeskonnaga ja teiste 
mentoritega ning arendama programmi ja ühiskonnas soodsaid hoiakuid

• on valmis osalema täismahus programmi mentorite väljaõppes ning mentorite 
grupinõustamistel.

hea meNtor 
KäituB 
iNNustava 
eesKuJuNa
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kkk- korDuma kippuVaD 
kÜsimuseD Ja VÕimalikuD 
VastuseD meNtorluses
MIDA TEHA, KUI NOOR KOKKULEPITUD PÄEVAL TÖÖLE KOHALE EI ILMU?

Tuleb noorega kontakteeruda, selgitada välja põhjus ja teda julgustada; tuleb aru 
saada, et noore jaoks on see väga suur muutus ja ta vajab alguses, eriti 1. päeval 
rohkem toetust.

STEP- programmi läbinud noored on küll mitmekülgsete elukogemustega, 
aga tööleminek võib äratada neis ebakindlust ja ärevust, millest nad varem 
teadlikud ei olnud. Muutus võib olla raske ja vahel võib ebaõnnestumise hirm 
ületada muutumisvajaduse. Selle ennetamiseks on hea, kui tööandja esindaja 
või  mentor võtab päev enne noore tööleasumist temaga ühendust ja annab talle 
teada, et tööandja, mentor ja teised töötajad ootavad teda ning et kõik on tema 
tööleasumiseks valmis. On võimalik, et programmi esindaja võiks teda vajadusel 
tööle saata ning eelnevalt positiivselt häälestada.

Lisaks on kasulik noore esimest tööpäeva võimalusel ette valmistada selliselt, et 
uuele töötajale jääks sellest hea tunne.

KUI PALJU VASTUTAB MENTOR SELLE EEST, ET NOOR SAAB OMA TÖÖGA 
HAKKAMA JA PÜSIB TÖÖL?

Mentor vastutab oma tegevuse eest ja noor vastutab ma tegevuse eest (n
mentor ei pea noorele hommikuti helistama, et kindlustada tema
töölejõudmine, küll aga võib temaga peale hilinemist arutada, kuidas see
nii läks ja millist toetust saab noor endale kindlustada, et järgmine kord
seda ei juhtuks). 

KAS MENTOR PEAB NOOREGA IGAPÄEVASELT KÜLG KÜLJE KÕRVAL 
TÖÖTAMA?

Tingimata ei pea ja mentoriks võib olla kogenud töötaja, kes käib noort regulaarselt 
tööprotsessis vaatlemas ning juhib mentorlusprotsessi sellelt pinnalt.

MIDA TEHA, KUI NOOR KÄIB TÖÖL EBAREGULAARSELT?

Paljudel noortel pole rütmilist eluviisi olnud ning nad ei ole pidanud kindlal kellaajal 
magama minema ja üles tõusma. Võib juhtuda, et tal tuleb märkimisväärselt 
muuta enda elurutiini, et tööl käia ning see ei õnnestu kohe. Tuleb uurida, milles 
probleem on, teda kuulata, aru saada,kas seda põhjustavad kohanemisraskused 
või vähene pühendumine ning kelle abi ta vajab ning teha kokkulepped, mille abil 
noore vastutustunne saab kasvada ja areneda. STEP-programmi nõustajad on 
valmis noorega kohe ühendust võtma, kui tööandja poolt tuleb teade, et noore 
töölkäimise suhtes on tekkinud probleeme.

MIDA TEHA, ET NOORE MOTIVATSIOON SÄILIKS?

hea meNtor 
oN teeJuht Ja 
KoNtaKtilooJa
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Kui uue töö alustamise elevus ja väljakutsete uudsus muutuvad aegamööda 
rutiiniks, siis võib igal inimesel tekkida probleeme töömotivatsiooni säilitamisega. 
Uued ülesanded, töökorralduse muutus ja teistsugused väljakutsed toetavad 
töömotivatsiooni säilimist. See toimib samamoodi ka STEP-programmi noore 
puhul.

Ettevõttel koos mentoriga on mõistlik planeerida ette, milliseid lühi- ja pikaajalisi 
eesmärke ning tulemusi peab noor inimene töökohal täitma. Kui mõni eesmärk 
või tulemus on saavutatud, siis on hea seda noorega koos mingil moel tähistada ja 
teda tunnustada. Lisaks on kasulik jätkata eesmärkide ja tulemuste planeerimist, 
sest olukorrad ning võimalused muutuvad ajas pidevalt. Sellised tegevused aitavad 
noorel säilitada töömotivatsiooni.

Samuti võib olla vajalik arvestada noore hetkevõimetega töökohal ja temalt 
mitte oodata üle oma võimete sooritusi. Sellisel juhul võib olla oht, et noor 
heitub ülesande raskusest. Seda probleemi aitavad vältida avameelne suhtlus ja 
kinnitamine, et noor inimene võib vajadusel küsida abi.

MIDA TEHA, KUI NOOREL ON HALB KEELEKASUTUS (SLÄNG, ROPENDAMINE 
VM)?

Mõned STEP-programmi läbinud noored on elanud lühemat või pikemat aega 
kultuurikeskkonnas, mis erineb märkimisväärselt sellest, kuidas inimesed üldiselt 
töö- või eraelus üksteisega suhtlevad ning üksteise suhtes käituvad. Tuleb aru 
saada, et nad on suhelnud omavahelises slängis või ropendavalt ja ei pruugi 
osata ennast ametlikumas keskkonnas väljendada. Mentor ei saa laskuda 
noorega samale tasemele, tuleb anda noorele vahetut ja selget tagasisidet tema 
keelekasutuse mõju kohta ja jätkata suhtlemist täiskasvanulikult tasandilt. 
Mittesoovitava keelekasutusega tuleb vahetult vastanduda ja põhjendada, miks 
seda tehti, samuti seletada noorele, et tema kasutatavad väljendid mõjuvad teistele  
inimestele solvavalt ja tekitavad halbu suhteid.

MIDA TEHA, KUI NOOR KÄITUB AGRESSIIVSELT? 

Inimesed õpivad käituma sellisel viisil, mis on neile kasulik selles keskkonnas, 
kus nad elavad. Noor võib tulla keskkonnast, kus agressiivne käitumine on „kõige 
parem relv“ ja selle abil on ta saanud sageli, mida tahab. Tal ei pruugi olla häid 
rollimudeleid, selge eneseväljenduse oskust ning võimalust saada tagasisidet. 

Puutudes kokku noorepoolse agressiivse käitumisega on oluline sellega 
vastanduda, juhtida tema tähelepanu sellele, mida ta hetkel teeb, kuidas teised 
seda tajuvad ja mis on negatiivse käitumise tulemus. Tal tuleb mõista seda, et 
agressiivne käitumine pole lubatav ja see ei too töökohal kaasa talle soovitud mõju. 
Tähtis on noort aktiivselt kuulata, tegelda tema tunnetega, jahutada neid, et oleks 
võimalik rääkida tema positiivsest kavatsusest ja tegelikust eesmärgist sellises 
olukorras ning võimalikest konstruktiivsetest lahendustest. Noorele saab selgitada, 
et ümbritsevad inimesed märkavad tema käitumist, mõistavad selle hukka ja see 
võib viia tema eemale tõrjumisele teiste hulgast, mitte selle saavutamiseni, mida ta 
soovis (näiteks kuulumine teiste hulka).

meNtor oN 
KriitiliNe 
sõBer Ja helDe 
tuNNustaJa
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KAS ENDISED SÕBRAD VÕIVAD HAKATA SEGAMA NOORE TÖÖTEGEMIST?

Inimesel on üldjuhul olemas sõprade võrgustik, kellega ta rohkem või vähem 
suhtleb. STEP- programmi noorte puhul võib olla, et need sõbrad on olnud 
minevikus halbadeks mõjutajateks või et nad ei ole ise veel otsustanud elada 
õigusrikkumistevaba elu. 

On väga vähetõenäoline, et STEP- programmi läbinud noore vanad sõbrad ilmuvad 
tööandja juurde vaatama, kuidas ja kus noor töötab. Kui see aga peaks juhtuma, 
siis tuleb noorele selgelt öelda, et tema vanade sõprade selline käitumine ei ole 
vastuvõetav ning et kui tal on vaja, siis võib ta oma sõpradega kohtuda vabal ajal.

Kui nad ilmuvad tööintervjuule, siis peab mõistma, et see on märk noore 
ebakindlusest, kuid siiski tuleb paluda neil lahkuda.

STEP- programmi eesmärk on, et noor inimene muudaks enda elustiili, oleks 
võimeline ise ennast toetama, kuigi see võib tähendada vanade sidemete 
läbilõikamist. Ei ole mõistlik eeldada, et vanade sidemete katkestamine juhtuks 
kohe, kuna noor ei kujuta veel ette, mille või kellega neid sidemeid asendada. 
Inimesed ei tule üldjuhul hästi toime tundega, et nad on üksi. Siin saab toeks olla 
tööandja, mentor ja teised töökaaslased. Mida enam kaasatakse noort ettevõtte 
ühistesse üritustesse ja sotsiaalsesse ellu, seda kergem on tal leida uusi tuttavaid ja 
vähem suhelda vanade sõpradega. 

Lisaks ei ole mõistlik eeldada, et kõik noore vanad sõbrad on ebasobivad. Noorel 
on kasulik loobuda nendest sõpradest, kes mõjuvad talle negatiivselt ja säilitada 
sõbrad, kes teda toetavad. Kui mentorile tundub, et vanad sõbrad hakkavad noorele 
mõju avaldama, siis saab mentor noorega arutada, kas kõik sõbrad tema elus on 
tema suhtes hästi meelestatud või üritab mõni neist noort ära kasutada, miks need 
sõbrad nii teevad ja kas see on miski, mida noor enda ellu tahab ning kas tõelised 
sõbrad niimoodi käituvad. 

Kõikide sidemete läbilõikamine vanade sõpradega ei ole vajalik, küll aga on oluline 
noorele rõhutada, et tal on võimalus paremale elule ja negatiivsetel mõjutajatel 
ei tohi lasta seda ära rikkuda. Küsimused, mida mentor selliste kaalutluste 
tekkimisel esitada, võiksid olla: „Kuhu sa oled praegu jõudnud oma eluga? 

Millised võimalused sul on? Kuhu sa suundud oma eluga? Kui kaugele sa oled 

sellel teel jõudnud? Kui sa valid ühte või teist moodi, millised tagajärjed sellel 

võivad olla sinu jaoks?“ Otsuse sõprade suhtes peab vastu võtma noor ise, mitte 
STEP- programm, mentor või tööandja, aga teda saab aidata arutlema erinevate 
võimaluste vahel. 

Juhul, kui noor küsib nõu, kuidas tulla toime endiste sõpradega enda töölkäimise 
suhtes, siis on mõistlik talle anda lühikesi selgelt sõnastatud lahendusi. Näiteks 
„minu töökoha külastamine sõprade poolt ei ole lubatud“; „ma ei lähe kunagi 

nädala sees peole, sest ma tahan hommikul puhanud olla“ on head vastused, 
mida saab noorele soovitada vastamiseks oma sõprade pärimistele.

miDa eNam 
KaasataKse 
Noort 
ettevõtte 
Üritustesse, 
seDa Kergem oN 
tal leiDa uusi 
tuttavaiD
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Noort tuleb suunata suhtlema uute tuttavatega, mentor saab jagada ka oma 
suhtevõrgustikku tööl. Noor peab mingil hetkel valiku tegema, kes tema sõbrad on. 
Kui kaugele mentor selle suhte mõjutamisega läheb, on igaühe puhul ainulaadne.

Mentori sõnal ja suhtumisel võib olla ülisuur mõju. Halvale valikule saab pakkuda 
hea alternatiivi.

MIDA TEHA, KUI NOOR LÕPETAB JÄRSKU TÖÖLKÄIMISE?

Noor ei taha või ei oska sageli tagajärgedega tegelda ja lihtsam on põgeneda. 
Kriis tuleb sageli 1-3 kuu järel, kui töörutiinid on juba selged ja võib tekkida 
motivatsioonipuudus. Noore arengut tuleb järjekindlalt toetada, aga ei saa latti ka 
ebarealistlikult kõrgele seada. Võib olla, et noor on endale ise teise töökoha leidnud, 
aga ei taha haiget teha inimestele, kes on talle toeks olnud ja head teinud. Kindlasti 
tasub otsida noorega kontakti ning võtta ühendust programmimeeskonnaga.

MIDA TEHA, KUI ON KAHTLUS, ET NOOR TARVITAB NARKOOTIKUME?

Programmis osalemise tingimus on, et noor on narkootikumidevaba. Kui on 
kahtlus, et noor tarbib narkootikume (n. nädalavahetuseti) ja tööle ilmudes on tal 
märgatavad muutused käitumises või välimuses, tuleb koheselt kontakteeruda 
programmi meeskonnaga. 

KAS NOOR VÕIB OLLA MENTORILE OHTLIK?

Taani High:Five programmimeeskonna 10-aastane kogemus ütleb, et tegemist on 
noortega, kes on nagu kõik teised noored. Lihtsalt taustal on tal õigusrikkumine. 
Kindlalt ei saa välistada midagi, küll aga saab öelda, et programmi noor on sama 
ohutu kui teised inimesed.

MIDA MENTOR PEAKS TEGEMA, KUI NOOR KÜSIB OMA ERAELU PUUDUTAVA 
KOHTA NÕU VÕI TAHAB ENDA ELU ARUTADA?

Mentor saab avaldada oma arvamust. Mentorist võib saada noore jaoks inimene, 
keda ta austab ja kelle arvamust väärtustab. Vajadusel saab mentor alati 
programmimeeskonnaga (noore nõustajaga) ühendust võtta, et arutada läbi 
sõnumeid, mida noorele edasi anda. 

KELLE POOLE SAAB MENTOR PÖÖRDUDA, KUI TAL TEKIB NOORE SUHTES 
KÜSIMUSI VÕI KAHTLUSI (N NOORE ÕIGUSRIKKUMISE JÄTKAMISES) ?

Programmimeeskonna poole, esimese sammuna noore nõustaja poole.

KELLE POOLE MENTOR PÖÖRDUB, KUI TA TUNNEB, ET EI SOBI NOOREGA VÕI 
TEKIVAD KONFLIKTID?

Programmimeeskonna poole, esimese sammuna noore nõustaja poole.

meNtor aitaB 
toime tulla 
varasemate 
taKistustega 
Ja teha uusi 
valiKuiD
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KUI KAUA PEAB MENTOR NOOREGA TEGELEMA?

Antud programmi raames 6 kuud ja edasi nii kaua, kui mentor vajalikuks peab. 
Eesmärk on, et noor hakkaks töökeskkonnas ennast hästi ja oodatuna tundma, 
tunneks vajalikke töökoha rutiine, reegleid ja tavasid ning oskaks vastavalt 
käituda. Mentorlussuhe peab lõpuks välja jõudma sinna, kus noorel ei ole mentorit 
igapäevaselt vaja, küll ta saab aga tema poole vajadusel pöörduda.

https//:highfive.net ja STEP-programmi kogemuse põhjal

KoostÖÖD võiB 
KäsitleDa 
Kui imet, 
mis oN alati 
aiNulaaDNe
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koolitus-
programmiD 
Ja NeNDe 
lÜHi-
kirJelDus
STEP-programm aitab arendada programmiga seotud 
inimeste teadmisi ja oskusi ning loob hea aluse koostööks



KOOLITUSPROGRAMMID JA 
NENDE LÜHIKIRJELDUS

MÕJUTAMISOSKUSED 
TÖÖS NOORTEGA
Sihtrühm: politseinikud ja abipolitseinikud, kes töötavad 
15-26-aastaste noortega

NOORE MOTIVATSIOONI 
JA VASTUTUSTUNNET 
TOETAV NÕUSTAMINE
Sihtrühm: STEP-programmi nõustajad, kes toetavad 
programmi sisenenud 15-26-aastast noort 
nõustamisteenuse läbiviimise abil

NOORE MOTIVATSIOONI 
JA VASTUTUSTUNNET 
TOETAV MENTORLUS 
TÖÖKOHAL
Sihtrühm: STEP-programmiga liitunud 
ettevõtete mentorid, kes toetavad
noort tööl püsimise ja parema toimetuleku 
eesmärgil 6 kuud peale tööleminekut
töökohal
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PolitseiNiKe Ja aBiPolitseiNiKe KoolitusProgramm

mÕJutamisoskuseD töös Noortega
KOOLITUSE EESMÄRGIKS on luua osalejatele selline motiveeriv ja avatud 
õpikeskkond, kus ta saab:

 — arendada oma professionaalseid suhtlemisoskusi noorte mõjutamisel ja 
konfliktolukordade lahendamisel

 — kujundada välja soodsaid hoiakuid ennetustegevuste suhtes
 — täiustada oma töörolli
 — omandada teadmisi ja vahetada informatsiooni STEP-programmi toimimise ja 

tulemuste kohta

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinud osaleja on:
 — teadlik STEP-programmi eesmärkidest, selle aluseks olevatest väärtustest ja 

tervikprotsessist
 — teadlik noore motivatsiooni mõjutamise viisidest
 — õppinud mõjusate suhtlemisvõtete kasutamiseks määratlema probleemi omanikku
 — teadlikumaks saanud enda suhtlemistasandi valiku ja ebaefektiivse ning efektiivse 

käitumise mõju määrast
 — kogenud selge eneseväljendamise ja aktiivse kuulamise mõju teise ja enda 

käitumisele
 — eesmärgistanud isikliku arengu õpitud suhtlemisoskuste kasutuseshoidmiseks
 — mõtestanud ebakohase käitumise eesmärke ja sellest tulenevaid suhtlemise 

strateegiaid  
 — tutvunud teismelise ja noore aju arengu uuringute tulemustega ning mõtestab 

õigusrikkumiste ealisi põhjuseid ja nende võimalikku mõjutamist
 — teadvustanud positiivse kavatsuse printsiibi rakendamist mõjusa käitumise 

teenistusse
 — harjutanud ebakohase käitumisega noore poole pöördumist tema seisundi ja 

käitumise muutmiseks
 — harjutanud hinnanguvaba kirjeldamist ja kogenud selle mõju käitumisele
 — harjutanud mõjusaid konfliktide lahendamise ja vahendamise meetodeid
 — teadvustanud teaduspõhiste programmide kasulikkust noorte riskikäitumist 

vähendava suhte- ja mõjutamiskeskkonna loomisel
 — mõtestanud politseilise tegevuse väärtusi ja nende ennetuslikku mõju 
 — teadlik võrgustikutöö lähtealustest noore lähivõrgustiku kaasamisel

Lisaks tutvustatakse seoses 2017.aasta seadusemuudatustega alaealiste 
erikohtlemisel mittekaristuslike ja taastava õiguse meetodeid ning käsitletakse 
nende kasutamist politseitöös alaealistega.

KOOLITUSPROGRAMMI ÜLESEHITUS

2+2+2 päeva koolitust kuni 16-liikmelisele grupile (kokku 6 x 8 akad.tundi)

I moodul: Suhtlemine kui professionaalse väärikuse väljendaja 

Koolitusel 
luuaKse avatuD 
Ja motiveeriv 
õPiKesKKoND
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II moodul:  Ebakohase käitumise korrigeerimine 

III moodul:  Nooruki motivatsiooni kaasamine käitumise muutmisele

KOOLITUSEL KASUTATAVAD MEETODID

Koolitus on üles ehitatud osalejakesksele õppele, kus õppijad on aktiivselt 
kaasatud ja toimuvad praktilised grupiarutelud. Kasutatakse lühiloenguid, 
oskuste harjutamist, rollitreeningut, tagasisidestatud simulatsioone, diskussioone, 
grupitöid. Valdavalt tegeldakse koolitusel mõjutamisoskuste praktilise 
harjutamisega, mille vahele selgitatakse nende rakendamise aluseks olevaid 
käsitlusi ja hoiakuid ning ärgitatakse osalejaid oma kogemust reflekteerima. Lisaks 
tutvustatakse mittekaristuslikke ja taastava õiguse sekkumismeetodeid ja nende 
kasutamist.

ÕPPEMATERJALIDE KIRJELDUS

Kõik kursusel osalejad saavad personaalse korrastatud, ühtlustatud ja trükitud 
koolitusmaterjalide komplekti (A4-formaadis info- ja harjutuslehed, grupitööde 
kirjeldused ning muud abimaterjalid ja eneserefleksioonilehed iseseisvate jm 
tööde teostamise hõlbustamiseks), mis komplekteeritakse mapi vahele vastavalt 
täienduskoolituse koolituskavale.

LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Osalemine vähemalt 80% kontakttundidest ning kõikide praktiliste tööde ja 
eneserefleksiooni sooritamine.

KoolituseD oN 
Üles ehitatuD 
osaleJa-
KesKsele 
õPPele, Kus 
õPPiJaD oN 
aKtiivselt 
KaasatuD



• alaealiste erikohtlemise muudatused Eestis: taust ja 
seadusemuudatused

• neuropsühholoogilised uuringud noorte arenguküpsusest ja selle mõju 
süütegude sooritamisele, uuringud riski- ja kaitseteguritest ja nende 
arvestamise võimalustest

• motivatsiooni olemus ja noore motivatsiooni mõjutamise võimalused

• mõjutamise mõiste, karistusliku ja mittekaristusliku lähenemise 
alused noore motivatsiooni ja vastutustunde suurendamisel

• taastava õiguse mõiste, alusväärtused, põhiprintsiibid, eesmärgid ja 
tulemuslikkus

• enesekehtestamine ja selle aluseks olevad hoiakud

• ebakohase käitumise positiivse kavatsuse printsiip ja selle 
rakendamine mõjutamisel

• võrgustikutöö lähtealused ja kaitsetegurite tugevdamine töös 
noortega, lähivõrgustiku kaasamine

• piirkonnas toimivad sotsiaalprogrammid ja nende kasutamise 
võimalused

• suhtlemistasandi kasutuse märkamise ja teadliku vahetamise oskus 
noorega suhtlemisel

• suhtlustõkked ja nende kasutamise kahjustav mõju suhte kvaliteedile

• teise inimese emotsioonide juhtimise ja tema sõnumi 
ümbersõnastamise oskus

• selge eneseväljendamise oskus 

• hinnanguvaba olukorra kirjeldamise oskus

• vahendamisoskused

• tagasisidestamise oskused

• eesmärgistamise ja muutuste stimuleerimise oskus 

• sekkumise valiku oskus ja lapse abivajaduse hindamise oskus

• juhtumiarutelude mudelid (vestlus noorega, vestlus lapse ja tema 
vanematega)

• konfliktivahendus

• kahjuvahendus

VAJALIKUD TEADMISED

VAJALIKUD OSKUSED:

HARJUTATAVAD  MEETODID
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NõustaJate välJaõPPeProgramm

Noore motiVatsiooNi Ja 
VastutustuNNet toetaV NÕustamiNe
VÄLJAÕPPE EESMÄRK

Väljaõppe eesmärgiks on nõustajale sellise motiveeriva õppekeskkonna loomine, 
kus ta saab  teadvustada infot, arendada oskusi ja luua hoiakuid, mis aitavad tal 
programmi sisenenud noort igakülgselt toetada järgnevas:

 — noore programmi kriteeriumidega sobivuse väljaselgitamine
 — struktureeritud nõustamisntervjuu ja sellel järgneva nõustamisprotsessi läbiviimine, 

mis on suunatud noore tööle- või õppimamineku valmiduse väljaselgitamisele ja 
tema vastutusvõime suurendamisele

 — noore olukorrast lähtuvalt talle sobiva töötamise või õppimise võimaluste leidmine 
ja pakkumine, 

 — noore tööle või õppima asumisega seoses tema abistamine nii tööle saamise 
või õppesse tagasipöördumise eel, kui ka vajadusel pärast programmi läbimist, 
töötamise või õppimise ajal

 — vajadusel noore lähivõrgustiku kaasamine 
 — vajadusel noore suunamine teistesse teenustesse

Programmi nõustaja on:
 — kõrgharidusega (soovitavalt sotsiaal- või haridusvaldkonnas)
 — läbinud nõustamiskoolituse või samaväärse väljaõppe
 — töökogemusega nõustamise valdkonnas soovitavalt töös noortega
 — motiveeritud töötama sihtgrupi noortega, tegema meeskonnatööd ning arendama 

programmi
 — valmisolekuga osaleda täismahus programmi nõustaja väljaõppes.

VÄLJAÕPPE ÕPIVÄLJUNDID

Väljaõppe läbinud osaleja on:
 — on teadlik STEP-programmi eesmärkidest, selle aluseks olevatest väärtustest ja 

tervikprotsessist 
 — tunneb programmi nõustamisteenust ning selle ülesehitust
 — oskab läbi viia STEP-programmi tulnud noore hindamiseks struktureeritud 

intervjuud, kasutada juhtumikorraldusplaani ja tunneb muid protsessi osi
 — tunneb noortenõustamise ning coachingu olemust ja põhimeetodeid, oskab neid 

rakendada ja reflekteerida nende tulemuslikkust
 — on teadlik õigusrikkumise taustaga noore arengu toetamise viisidest ja 

tagasilanguse vältimise protsessist
 — on teadlik noore motivatsiooni mõjutamise viisidest 
 — tunneb tööturu- ja noorsoopoliitikat ning teisi asjakohaseid poliitikaid Eestis ning 

erinevate teenuste ja tegevuste võimalusi õigusrikkumise taustaga noore arengu 
toetamisel

 — on orienteeritud koostööle nii ettevõtjate kui teiste teenusepakkujate ning 
koostööpartneritega

 — eesmärgistab ja kavandab oma professionaalse arengu ja rolli programmis

Koolitus 
toetuB 
KogemusõPPele 
Ja Parimatele 
PraKtiKatele
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KOOLITUSPROGRAMMI ÜLESEHITUS

2+2+2 päeva koolitust kuni 16-liikmelisele grupile. 

Väljaõppe kogumaht on 56 akadeemilist tundi, sellest 48 tundi auditoorset ja 8 
tundi iseseisvat tööd.

KOOLITUSEL KASUTATAVAD MEETODID

Koolitus on üles ehitatud osalejakesksele õppele, kus õppijad on aktiivselt kaasatud 
ja toimuvad praktilised grupiarutelud. Teemade käsitlus on praktikapõhine ning 
suunatud otseselt tulevasele nõustamistegevusele programmis. Interaktiivsetes 
grupiaruteludes toimub saadud info ja kogemuse isiklik mõtestamine ja 
võimaluste leidmine selle lõimimiseks oma kujunevasse nõustaja rolli. Kasutatakse 
lühiloenguid, oskuste harjutamist, rollitreeningut, rollimänge, tagasisidestatud sim
ulatsioone,eneserefleksiooniharjutusi, coachingu meetodeid, parimate praktikate 
jagamist jm.  

ÕPPEMATERJALIDE KIRJELDUS

Kõik kursusel osalejad saavad personaalse korrastatud, ühtlustatud ja trükitud 
koolitusmaterjalide komplekti (A4-formaadis info- ja harjutuslehed, grupitööde 
kirjeldused ning muud abimaterjalid ja eneserefleksioonilehed iseseisvate jm 
tööde teostamise hõlbustamiseks), mis komplekteeritakse mapi vahele vastavalt 
täienduskoolituse koolituskavale.

LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Osalemine vähemalt 80% kontakttundidest, kõikide praktiliste tööde ja 
eneserefleksiooni ning moodulite vahepealse iseseisva töö sooritamine.

KasutatavaD 
meetoDiD 
sooDustavaD 
osaleJate 
omavahelist 
suhtlemist Ja 
KoostÖÖD



• STEP-programmi eesmärgid, väärtused ja rakendamise kulg

• STEP-programmi nõustamisteenus,  nõustamise olemus ja selle 
aluseks olevad eetilised põhimõtted programmis

• STEP-programmi nõustamisteenuse logistil ine ülesehitus ja osapoolte 
rollid

• neuropsühholoogilised uuringud noorte arenguküpsusest ja selle mõju 
süütegude sooritamisele, uuringud riski- ja kaitseteguritest ja nende 
arvestamise võimalustest

• õigusrikkumise mõiste ja li igid, teadmised programmi sihtrühmast ja 
nende isiksusliku arengu toetamisest

• motivatsiooni olemus ja noore motivatsiooni ja vastutustunde 
mõjutamise võimalused

• ebakohase käitumise eesmärgid, positiivse kavatsuse printsiip ja noore 
abistamine selle teadvustamisel

• coachingu põhialused ja meetodid

• noorukiea psüühikahäired 

• tagasilanguse mõiste ja selle ennetamise võimalused

• võrgustikutöö lähtealused ja kaitsetegurite tugevdamine töös 
noortega, lähivõrgustiku kaasamine.

• tööturu- ja noorsoopoliitika Eestis, noorte sotsiaalne kaasatus ja 
võrdsed võimalused

• koostöö erinevate programmi osapooltega ja piirkonnas toimivate 
teiste teenuste kasutamise võimalused

• suhtlemistasandi teadliku kasutuse oskus

• teise inimese emotsioonide juhtimise oskus

• aktiivse kuulamise oskused

• selge eneseväljendamise oskus 

• hinnanguvaba kirjeldamise oskus

• tagasisidestamise oskused

• eesmärgistamise ja muutuste stimuleerimise oskus 

• optimistlik seletusstiii l  enesehindamisel

• enesejuhtimise ja enda motivatsiooni hoidmise oskus stressiga 
toimetulekul

• poolstruktureeritud nõustamisintervjuu 

• e-päeviku kasutamine

• GROW-mudel ja –vestlus nõustamisel

• IME-metoodika, skaala-küsimused jt eesmärgistamise metoodikad

• rollitreening noorte ettevalmistamisel tööintervjuuks

• projektiivtehnikate ja metafoorsete vahendite kasutamine nõustamisel

VAJALIKUD TEADMISED

VAJALIKUD OSKUSED:

HARJUTATAVAD  MEETODID
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meNtorite välJaõPPeProgramm

Noore motiVatsiooNi Ja 
VastutustuNNet toetaV meNtorlus 
töökoHal
VÄLJAÕPPE EESMÄRK

Väljaõppe eesmärgiks on STEP-programmiga liitunud ettevõtete mentoritele sellise 
motiveeriva õppekeskkonna loomine, kus ta saab  teadvustada infot, arendada 
oskusi ja luua hoiakuid, mis aitavad tal programmi sisenenud noort toetada 
ettevõttesiseselt vähemalt 6 kuu vältel.

Programmi mentor on:
 — programmiga liitunud sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte töötaja, kes on 

vabatahtlikkuse alusel motiveeritud töötama sihtgrupi noortega nende tööl 
püsimise ja toimetuleku toetamise eesmärgil 

 — valmis tegema meeskonnatööd tööandjaga, projekti meeskonnaga ja teiste 
mentoritega ning arendama programmi ja ühiskonnas soodsaid hoiakuid

 — valmis osalema täismahus programmi mentorite väljaõppes ning mentorite 
grupinõustamistel.

VÄLJAÕPPE ÕPIVÄLJUNDID

Väljaõppe läbinud osaleja:
 — on teadlik STEP- programmi eesmärkidest, selle aluseks olevatest väärtustest ja 

tervikprotsessist 
 — eesmärgistab ja kavandab oma arengu mentorina ja rolli STEP-programmis 
 — tunneb STEP-programmi nõustamisteenust tervikuna ning selle ülesehitust
 — on mõtestanud enda kui mentori rolli, selle aluseks olevad hoiakud, oskused ja 

barjäärid
 — teadvustab mentorlussüsteemi ülesehituse võimalused töökohal ning mentorluse 

edu toetavad tegevused
 — tunneb õigusrikkumise taustaga noore arengu toetamise viise ja tagasilanguse 

vältimise protsessi
 — on teadlik noore eakohasest arengust ja motivatsiooni mõjutamise viisidest 
 — mõtestab enda suhtlemistasandi valiku ja suhtlemistõkete kasutamise mõju 

kontakti efektiivsusele
 — teab 3-faasilise õppimise mudelit
 — harjutab eesmärgistamise, juhendamise ja reflekteerimise meetodeid
 — kogeb selge eneseväljendamise mõju teise ja enda käitumisele
 — harjutab hinnanguvaba kirjeldamist kui tagasisidestamise põhioskust
 — harjutab aktiivse kuulamise oskust ja teadvustab selle mõju teisele osapoolele
 — harjutab mõjusaid konfliktide lahendamise ja vahendamise meetodeid
 — tunneb edasiviiva tagasiside andmise mudeleid
 — on orienteeritud koostööle nõustaja ja teiste programmimeeskonna liikmetega.

Koolitustel 
toimuB  
PraKtiliseKs 
igaPäevatÖÖKs 
vaJaliKe 
osKuste 
harJutamiNe
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KOOLITUSPROGRAMMI ÜLESEHITUS

2+2+2 päeva koolitust kuni 16-liikmelisele grupile. 

Väljaõppe kogumaht on 56 akadeemilist tundi, sellest 48 tundi auditoorset ja 8 
tundi iseseisvat tööd.

KOOLITUSEL KASUTATAVAD MEETODID

Koolitus on üles ehitatud osalejakesksele õppele, kus õppijad on aktiivselt kaasatud 
ja toimuvad praktilised grupiarutelud. Teemade käsitlus on praktikapõhine ning 
suunatud otseselt tulevase mentori tegevusele programmis. Interaktiivsetes 
grupiaruteludes toimub saadud info ja kogemuse isiklik mõtestamine ja 
võimaluste leidmine selle lõimimiseks oma kujunevasse mentori rolli. Kasutatakse 
lühiloenguid, oskuste harjutamist, rollitreeningut, rollimänge, tagasisidestatud sim
ulatsioone,eneserefleksiooniharjutusi, coachingu meetodeid, parimate praktikate 
jagamist jm.  

ÕPPEMATERJALIDE KIRJELDUS

Kõik kursusel osalejad saavad personaalse korrastatud, ühtlustatud ja trükitud 
koolitusmaterjalide komplekti (A4-formaadis info- ja harjutuslehed, grupitööde 
kirjeldused ning muud abimaterjalid ja eneserefleksioonilehed iseseisvate jm 
tööde teostamise hõlbustamiseks), mis komplekteeritakse mapi vahele vastavalt 
täienduskoolituse koolituskavale.

LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Osalemine vähemalt 80% kontakttundidest, kõikide praktiliste tööde ja 
eneserefleksiooni ning moodulite vahepealse iseseisva töö sooritamine.

Koolitusel 
oN ParasJagu 
Kerge, 
Piisavalt 
välJaKutsuv, 
igatahes 
huvitav Ja 
KasuliK



• STEP-programmi eesmärgid, väärtused ja rakendamise kulg

• nõustamise ja mentorluse olemus ning selle aluseks olevad eetilised 
põhimõtted programmis

• STEP-programmi nõustamisjuhend, mentorlusjuhend ja osapoolte 
koostöö

• mentori roll ,  vastutus ja tegevused muutuste püsimise toetamisel 

• õigusrikkumise mõiste ja li igid, teadmised programmi sihtrühmast ja 
nende isiksusliku arengu toetamisest

• neuropsühholoogilised uuringud noorte arenguküpsusest ja selle mõju 
süütegude sooritamisele

• tagasilanguse mõiste ja selle ennetamise võimalused, kriiti l ised 
hetked noore tööleasumisel

• motivatsiooni olemus ja noore motivatsiooni mõjutamise võimalused

• ebakohase käitumise eesmärgid, positiivse kavatsuse printsiip ja noore 
abistamine selle teadvustamisel

• coachingu põhialused ja meetodid

• optimistlik seletusstiii l  enesehindamisel

• suhtlemistasandi teadliku kasutuse oskus

• selge eneseväljendamise oskus 

• hinnanguvaba olukorra kirjeldamise oskus

• tagasisidestamise oskused

• teise inimese emotsioonide juhtimise oskus

• aktiivse kuulamise oskused

• eesmärgistamise ja muutuste stimuleerimise oskus 

• konflikti vahendamise oskus

• enesejuhtimise ja enda motivatsiooni hoidmise oskus stressiga 
toimetulekul

• tagasisidevestlus

• GROW-mudel ja –vestlus 

• IME-metoodika, skaala-küsimused jt eesmärgistamise metoodikad

• konfliktivahenduse mudel

VAJALIKUD TEADMISED

VAJALIKUD OSKUSED:

HARJUTATAVAD  MEETODID
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step-programmi koNtaktiNFo
STEP-programmi viib Siseministeeriumi partnerina ellu SA Omanäolise Kooli 
Arenduskeskus (OK Arenduskeskus), Pärnu mnt. 67, 10135, Tallinn, tel 742 8777, 
e-mail step@step.ee

Programmi arendusjuht Janne Luha

janne@step.ee, tel 5860 2686

Programmi koordinaator Kristina Mentsikainen

kristina@ami.ee

Noortenõustajad:

Mall Tamm mall@step.ee

Merilin Rooba merilin@step.ee

Kaie Toomet kaie@step.ee

Tööandjate nõustaja Endel Pillau

endel@ami.ee

Kommunikatsioonispetsialist Markus Tani

markus@ami.ee

Projekti „Noorte tööturule kaasamise programm“ juht Koidu Tani-Jürisoo

koidu@ami.ee

STEP-programmi koostööpartnerid:

Elluviija: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Strateegilised koostööpartnerid: 

Politsei- ja Piirivalveamet

Eesti Töötukassa

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Programm High:five (Taani) www.highfive.net

Noorte tööturule kaasamise programmi ehk STEP-programmi rahastatakse
Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Koos Jõuame 
Kaugemale
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