Noortegarantii tugisüsteem
tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab STAR-i
vahendusel saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja
mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge
haridustee jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks.

1. KOVide taotlused
NGTS kasutamiseks
(1.märts ja 1.oktoober)

Töötukassa
Noorte
Tugilad

Koolid

4. NIMEKIRI: 16-26
isikud, kontaktid jm

3. Päringud:
KOV 16-26
noorte
isikukoodid

(ankeedid e-mail, SMS, posti teel)

5. NOORTE TEAVITUS

STAR

Teenused,
programmid

EHIS

JT RIIKLIKUD
REGISTRID

(soovib/ei soovi tuge, ei luba
edasist andmetöötlust) JA STAR
ANDMEKOGUSSE KANDED

Kohalik
omavalitsus

6. NOORTE VASTUSED

noortega, kes soovivad tuge

7. JUHTUMIKORRALDUS

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) 16–26
vanuses nootele, kes ei tööta, ei õpi jne

SKAIS jne
TÖR TK

2. Seire (päringud
käivitatakse15.märts ja
15.oktoober)

RAHVASTIKU
REGISTER

TULEMUSED
• Esimeses seires (1.06.18–14.10.18) 36 KOV-i, nimekirjas noori 6952
• Teises seires (15.10.18–14.03.19) 39 KOV-i, nimekirjas noori 8407
• Esimese seire nelja kuu jooksul:
• otsiti ühendust 47% nimekirjas olnud noorega (3295 noort said e-kirjad),
• ühendust saadi ja täpsem abivajadus selgitati välja 19% (612) noorega,
• abi haridustee jätkamisel või töö leidmisel vajasid 26% (162) nendest
noortest, kellega ühendust saadi.

• JK mudel töötab eesmärgipäraselt ja NGTS toimib, kui seda kasutada ..
• Loodud on võimalus, kas on ka tahet seda kasutada ..

TULEMUSI MÕJUTAVAD:
• KOV-ide ebaühtlane võimekus, motiveeritus ja järjepidevus NGTS-i kasutamisel
• Kui on esitatud taotlus seires osalemiseks, kuid puudub tegevusplaan, pole
osatud hinnata ressursivajadust, tööjaotus ebaselge (puudub konkreetne
tegevuse täitmise/tulemuste eest vastutaja)
• Registriandmete kvaliteet (elukohaandmed tihti ebatäpsed, e-posti aadressid ja
telefoninumbrid on küll olemas ca 98%-il nortest, kuid võivad olla muutunud)
• Kui viivitada kaua enne nimekirja alusel teavituse alustamist:
- nimekirja adekvaatsus ajaga muutub ebatäpsemaks
- ei jõuata sisulise koostööni nimekirjas olnud noortega

SHS annab võimaluse, kuid andmete kasutamisega
kaasneb kohustus teha seda eesmärgipäraselt
• Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) § 151 annab seadusliku aluse andmete
töötlemiseks ja kirjeldab andmetöötluse eesmärgi:
• Seire raames ei töödelda kõikide noorte andmeid, ainult taotlusega seotud KOV-ide
noorte andmeid,
• abivajaduse väljaselgitamise ja abi osutamise eesmärgil.

• Päringuvõimaluste väärkasutamise korral võib nõuda registrile juurdepääsu
piiramist, peatamist või lõpetamist ning teha ettepanekuid vastutavale
töötlejale avastatud rikkumises süüdi olevate isikute väljaselgitamiseks ja
vastutusele võtmiseks (STAR PM § 20)
• SHS § 157 alusel võib SKA alustada järelevalvemenetlust.

Mida rohkem võimalik panustada, seda suurema tõenäosusega jõutakse noorega koostööni (JK mudelit
piloteerivate KOV-ide I seire tulemuste näitde):
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Tugisüsteemiga liitumine
• Tugisüsteemiga on kohalikul omavalitsusel võimalik liituda, esitades
taotluse STAR infosüsteemi kaudu
• Taotlused esitatakse enne iga andmepäringu teostamist kas 1.
märtsiks või 1. oktoobriks. Päring käivitatakse vastavalt kas 15.
märtsil või 15. oktoobril
• Järgmine taotluste esitamise tähtaeg – 1. märts!

Avatud taotlusvoor „Tööalast konkurentsivõimet
suurendavad teenused“
• Toetust antakse projektile, mille raames osutatakse noortegarantii
tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele
juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või
haridussüsteemi lõimimiseks*
• Taotleja ja partner võib olla
• Juriidiline isik
• Valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus
• Kohaliku omavalitsuse üksus

*Antud tegevuse puhul, kui toetuse taotleja ei ole KOV üksus, peab
projekti partnerina olema kaasatud kohalik omavalitsus, mille elanikuna
mitteaktiivne noor rahvastikuregistri andmetel on registreeritud

Taotlemine
• Taotleja esitab taotluse Innovesse struktuuritoetuste e-keskkonnas:
https://etoetus.struktuurifondid.ee või elektrooniliselt digitaalselt
allkirjastatult
• Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva taotluse esitamise
tähtpäevast
• Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000
eurot projekti kohta
• Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude
maksumusest

Rohkem infot leiab
• Noortegarantii tugisüsteem: www.tooelu.ee - alaleht noortele ja
alaealistele
• Tugisüsteemiga liitumise taotluse esitamise juhised!
• Juhtumikorralduse juhend!
• STAR infosüsteemi kasutamise juhend!

• Noortegarantii tugisüsteemi õiguslikud alused on kirjeldatud
sotsiaalhoolekande seaduse § 151
• Avatud taotlusvoor: www.innove.ee
• E-maili teel: kaisa.lohmus@sm.ee või lii.parg@sm.ee

AITÄH!
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nõunik | Tööhõive osakond
6269 278 | Lii.Parg@sm.ee
Sotsiaalministeerium
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nõunik | Tööhõive osakond
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