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Projekti iseloomustus  
 

Projekt “Pärnumaa Kodanikuühiskond  

aktiviseerimas tööotsijaid - põlvkondade-

vaheline koostöö tandemmeetodil” on loodud 

selleks, et suurendada noorte ja vanemaealiste 

töötute ning tööotsijate aktiivsust ühiskonnas 

ja nende valmisolekut tööle rakenduda.  

Meie eesmärgid  
Suurendada töötute ja tööotsijate suhtlemist 

kogukondlike kodanikeühendustega. 

Ei ole teie ja mina, vaid oleme MEIE!  
Suurendada töötu ja tööotsija enesekindlust.  

Laiendada erialaseid teadmisi ja oskusi.  

Avardada osavõtjate nii rahvusvahelist kui 

ka kogukondlikku silmaringi.  

Kasvatada töötute ja tööotsijate üldist  

informeeritust.  

Meie ootused tandemprojektis 
osalejatele  

Eesti keele seletavas sõnaraamatus 
kirjeldatakse tandemit kui kahekohalist  
jalgratast, kaheliikmelist meeskonda või 
kahte järjestikku rakendatud hobukaarikut.  
Meie projektis tähendab tandem 
osapooltevahelist koostööd, kus üks 
partner toetab teist.  

 
Meie suurimaks ootuseks on, et osalejad 
töötaksid tandemina ehk  
 mõlemad osapooled töötavad kui 

õppija ja õpetaja;  
 koos hoitakse korras kõik vajalikud 

dokumendid;  
 jagatakse oma oskusi ja teadmisi;  
 koos analüüsitakse õpitut;  
 osaletakse kõikides tööklubides ja   

koolitustel.  
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Mis meid liidab? 
 

 Ausus nii iseenda kui ka teiste 
vastu!  

 Avatus!  
 Iga algus on raske!  
 Igale murele ja probleemile on 

lahendus!  
 Keegi meist ei ole üksi!  
 Korrektsus ja täpsus!  
 Mõistmine ja teineteisega 

arvestamine!  
 Oleme meeskond!  
 Tegevuste järjepidevus!  
 Tugev koostöö!  
 Usk iseendasse ja projekti!  
 Ükski raskus ei ole ületamatu! 

Projekti töörühm 
Piia Karro, projektijuht - vanemaealiste 
koordinaator, tel 58453331, tel 4440054, 
piia@raekylavanakool.ee; 
 

Piret Paat, assistent - koolituskoordinaator, tel 
56953004, piret@raekylavanakool.ee; 
 

Liivi Kaasik, raamatupidaja, tel 53325745, 
liivi@raekylavanakool.ee;  
 

Ester Haas, noorte koordinaator, tel 56873339, 
ester@raekylavanakool.ee; 
 

Tiiu Leis, tööandjate tugiisik, tel 56816668, 
tiiu@raekylavanakool.ee; 
 

Marina Mesipuu, mentorite koordinaator - 
metoodik, tel 55671766, esf@raekylavanakool.ee  
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www.innove.ee 

Projektis osalejate arenemist ja 
õppimist soodustavad meetodid  
 
Kogu projekti vältel korraldatakse osa-
lejatele mitmekülgseid arenemist ja õppi-
mist soodustavaid tegevusi: 
 osalemine erinevates tööklubides;  
 võimalus osaleda mitmesugustel 

üldharivatel koolitustel - nn 
suhtlemistreening, ettevõtlikkuse 
arendamine, arvutiõpe; 

 keeleoskuse parandamine võõrkeelte 
klubides - nn inglise, soome, vene jt 
keeled; 

 erialased ümber– ja täiendõpped;  
 kuni neli tööpraktikat, millest üks  

toimub MTÜs ja kolm ettevõtetes;  
 tutvumis– ja õppereisid maakonnas, 

teistesse Eesti piirkondadesse ning 
Läti ja Leedu Vabariiki.  
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I grupp motivatsiooniseminaril Maria talus    Foto Riho Valdner  


