KELLELE ON STEP-PROGRAMM MÕELDUD?
STEP-programm on mõeldud õigusrikkumise taustaga noorele üle Eesti,
kes otsivad võimalust leida endale töökoht või minna õppima.
Meie sihtrühma noor:
➢ On 16-29-aastane
➢ Ei õpi ega tööta
➢ On toime pannud õigusrikkumise
STEP-programmiga liitunud noorele pakutakse grupitöid ning
individuaalset nõustamisteenust 8-l erineval teemal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sotsiaalsed oskused ja eneseesitlus
Taustprobleemide kaardistus ja tugi
Õpimotivatsioon ja karjäärinõustamine
Inspiratsiooni kohtumised huvide ja hobide teemal
Sõltuvusprobleemidega tegelemine
Finantskirjaoskusega tegelemine
Enesetõhusus ja motivatsioon
Lahenduskeskne coaching- kui noor on asunud tööle või õppima

Teemad sisaldavad endas nii dokumentide korda tegemist (CV, isikut tõendavad dokumendid jm),
vajalike kontode loomist (Euroopa pass, GoWorkaBit, CVKeskus jm) kui ka eneseanalüüsi ning
õppimise mõtestamist. Teenuste lõppeesmärgiks on noore tööle või õppima suundumine ja seal
püsimine. STEP-iga on liitunud üle 180 erineva tööandja.
SIHTGRUPI TÄPSEM SELGITUS:
➢ Vanglast vabanenud noored, sh pole oluline, millal ta vanglast vabanes
➢ Nii kehtiva kui ka mittekehtiva kriminaalse karistusega noored, sh kriminaalhooldusel hetkel
olevad noored või kunagi kriminaalhooldusel viibinud noored
➢ Kinnise lasteasutuses õppinud noored, sh pole oluline, kui kaua aega tagasi ta seal õppis
➢ Väärteo toime pannud noored
➢ Noored, kes on alaealisena korda saatnud õigusrikkumise (alaealisena toime pandud
rikkumisi karistusregistrisse ei kanta)
➢ Noored, kes on alaealisena nt suitsetanud, alkoholi joonud vm õigus-või korrarikkumisi korda
saatnud ning neil ei ole kunagi olnud kehtivaid karistusi, kuid spetsialisti hinnangul, ennetava
meetmena võiksid nad osaleda STEP programmis
Tuleb silmas pidada, et kui noorel on elu jooksul olnud mingil moel seos õigusrikkumisega, siis ta
kuulub STEP-programmi sihtrühma!
Kui tekib küsimus, kas noor kuulub programmi võib ühendust võtta programmi arendusjuhi Liis
Seemega: step@step.ee, tel 5860 2686

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

KUIDAS NOORELE STEPI SOOVITADA?
⮚ Selgitada välja, kas noor kuulub programmi sihtrühma ning kas ta soovib minna tööle või
õppima
⮚ Kui noor soovib minna tööle või õppima suunata ta STEP-programmi kodulehele:
https://step.ee/noorele-info/ ning soovitab tal täita STEP-programmi ankeedi. Ankeet
koosneb 17 peamiselt valikvastusega küsimusest, mille täitmine võtab aega 2-5 minutit.
⮚ Parim viis ankeedi täitmiseks on teha seda koos programmi soovitajaga (KOV töötaja,
noorsootöötaja, politsei, kriminaalhooldaja vm), sest siis on kindel, et soovitaja andmed
saavad samuti ankeeti. See annab võimaluse STEP-programmi nõustajal anda soovitajale
tagasisidet, kui noor jõudis programmi või kui noorega pole võimalik ühendust saada.
TÖÖ STEPis:
⮚ 2-päeva jooksul võtab koordinaator noorega ühendust (helistab, saadab sõnumi või e-kirja)
ning uurib veelkord üle, kas noor vastab tingimustele ja suunab noore nõustajale
⮚ Nõustaja lepib kokku noorega kohtumise:
o olenevalt kokkulepetest ja noore vajadustest on kohtumised kas näost-näkku
(nõustaja tuleb ise kohale või tuleb noor kohale), Zoomis või FB messengeri video
vahendusel
⮚ Esimesel kohtumisel täidab noor ka nõusoleku avalduse, millega ta annab loa suhelda teiste
vajalike organisatsioonidega, tema tööle saamise eesmärgil
o peale esimest kohtumist annab nõustaja 5-tööpäeva jooksul teada noore jõudmisest
programmi
⮚ Algavad nõustamised, kus selgitatakse välja noore huvid ja võimed, valitakse
tööandja/õppeasutus ning valmistutakse intervjuuks
⮚ Otsus, kas noor on valmis
⮚ Tööintervjuu
⮚ Algab töö või õppimine
⮚ Tugi vähemalt 6 kuu vältel tööandja või õppeasutuse mentori ning STEP-nõustaja poolt
LÜHIDALT VEELKORD, KUIDAS SAAB NOOR STEP-iga LIITUDA?
Noorel tuleb täita ankeet kodulehel www.step.ee. Ankeeti võib täita koos soovitajaga või
STEP-koordinaatori abiga, tel 5343 4741.
KONTAKT JA TÄPSEM INFORMATSIOON:
step@step.ee; Liis Seeme, programmi arendusjuht, tel 5860 2686.

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

