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Lp. Karin Kuum ja kolleegid!
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) toetab tugevalt noortegarantii võimalikult
kiiret juurutamist Eestis ja teisi meetmeid noorte tööpuuduse vähendamiseks.
Leiame, et noortegarantii on eriti sobilik just Eesti tingimustes, kus tööpuudusega
paralleelselt on ka arvestatav tööjõupuudus ning noortel töötutel on enamasti
võrreldes töötavate noortega tunduvalt madalam haridustase.
Juhime tähelepanu, et noortegarantii edukaks teostamiseks on vajalik
mitmekülgne ja laiahaardeline süsteem tööturumeetmed, mis võimaldavad seni
erinevatel põhjustel töötu olnud noortel senisest edukamalt tööle kandideerida
ja ka tööl püsida.
Soovitame Komisjoni ettepanekute täiendamisel ja noortegarantii teostamisel
pöörata tähelepanu vajaduspõhistele tööturuteenustele, mis aitavad ületada
spetsiifilisi raskusi, mis takistavad konkreetsel noortel tööturule edukat
integreerumist (nii tööle kandideerimist kui ka seal püsimist).
Lisaks juba paketis mainitud ITK oskuste arendamisele on paljudel noortele
kriitilise tähtsusega probleemiks võõrkeele oskus suhtlustasandil, eriti
teenindustöödele
kandideerides.
Tööpuuduse
vähendamine
noorte
lapsevanemate seas on seotud tihti otseselt sobiva lastehoiuteenuse
olemasoluga, mis võimaldaks valida ka väikelapse vanemal enda tööl, kus esineb
õhtuseid või öiseid vahetusi. Euroopa Komisjon on enda läbirääkimiste
positsioonis Eesti järgmise perioodi vahendite kohta toonud esile
lastehoiuteenuste arendamise olulisust sh maininud konkreetselt alla
kolmeaastaste laste hoiuvõimalusi. Tegemist on olulise võrdõiguslikkuse
küsimusega. Üheks võimaluseks on lastehoiu teenusete osutamiseks rohkem

kaasata ja koolitada eakaid, kelle aktiivsena hoidmine on ka hetkel vägagi
aktuaalne teema.
Paljud noored vajavad nö „tööturule sisenemise koolitust“ või sarnast
tugiteenust (nt klubilist tegevust), mis sisaldab lisaks tööle kandideerimise
alastele teadmistele ka üldist karjääriplaneerimist (sh enesetundmist, mis minu
tugevused, huvid ja eelistused), enesekindluse ning suhtlemis- ja
igapäevaoskuste tõstmist.
Tihti põhjustavad pikaajalist töötust juba enne või töötuse ajal tekkinud
psühholoogilised probleemid nagu näiteks madal enesehinnang, depressioon,
sõltuvused, impusikontrolli- ja ärevushäired (sh sotsiofoobia). Ilma neid
probleeme kontrolli alla saamata on vähetõenäoline, et noor suudab
pikemaaegselt töökohal püsida.
Meil on väga hea meel, et olete pöördunud ENLi poolt arvamuste saamiseks.
Loodame ja oleme valmis Teiega tööturuteenuste arendamiselt tihedat koostööd
tegema sh eriti alanud aastal, mil toimub järgmise perioodi ESF vahendite
planeerimine.
Oleme teinud ja teeme jätkuvalt koostööd ka Töötukassa keskkontoriga
erinevate noortele suunatud teenuste arendamisel. Oleme tutvunud ja toetame
üldjoonte ka nende poolt antud dokumendile tehtud ettepanekuid.
Lugupidamise ja eduka koostöö soovidega,
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