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Young people have always been in a weaker position 

in the labour market compared to other age groups. 
According to Statistics Estonia, in 2020, the overall 
unemployment rate was 5.4%, among 15-24 
approximately 12%. Though Estonia has made 

substantial progress in bringing young people to the 
labour  market over the past years, there is evidence 

that due to an outbreak of COVID-19, unemployment 
among youth is rising. 

An upper secondary qualification (ISCED 3) is 
considered the minimum qualification for successful 

participation in the labour market and for integration 

in society1. Low levels of education increase the risk 

of poverty and social exclusion. Moreover, students 
who leave school without an upper secondary 

qualification often have great difficulty in entering 

and remaining in the labour market, are more likely 

to work in low-paid jobs and rely on welfare and other 
social programmes throughout their lives.  In 2019, 

the NEET rate in the 15-24 age group was 6.9% in 
Estonia and 10.1% across the EU. The number of 

young people not in employment, education or 
training has decreased over the years in Estonia. At 
the same time, 9.8% of 18-24 year olds in Estonia had 

completed at most lower secondary education and 

were not in further education or training (10.3% in the 
EU-28).  It is worth noting that being male and living in 

a rural area in Estonia is a stronger predictor of 
becoming a school dropout than in other EU 
countries. 
 

ახალგაზრდები ყოველთვის უფრო სუსტ 

მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ შრომის ბაზარზე სხვა 

ასაკობრივ ჯგუფებთან შედარებით. ესტონეთის 

სტატისტიკის თანახმად, 2020 წელს უმუშევრობის 

საერთო მაჩვენებელმა 5.4% შეადგინა, 15-24 ასაკობრივ 

ჯგუფში კი დაახლოებით 12%. მიუხედავად იმისა, რომ 

ესტონეთმა ბოლო წლებში მნიშვნელოვან პროგრესს 

მიაღწია შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების მოზიდვაში, 

არსებობს მონაცემები, რომ ახალგაზრდობის 

უმუშევრობის დონე იზრდება COVID-19– ის 

გავრცელების გამო. 

საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (ISCED 3) 

ითვლება მინიმალურ კვალიფიკაციად შრომის ბაზარზე 

წარმატებული მონაწილეობისა და საზოგადოებაში 

ინტეგრაციისთვის.1 განათლების დაბალი დონე ზრდის 

სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის რისკს. 

უფრო მეტიც, სტუდენტებს, რომლებიც საშუალო  

განათლების ატესტატის გარეშე ტოვებენ სკოლას, 

ხშირად უჭირთ შრომის ბაზარზე შესვლა და მუშაობის 

გაგრძელება, უფრო ხშირად მუშაობენ 

დაბალანაზღაურებად სამუშაოებში და მთელი 

ცხოვრების განმავლობაში დამოკიდებულნი არია 

სოცალურ დაცვასა და სხვა სოციალურ პროგრამებზე. 

2019 წელს NEET-ის მაჩვენებელი 15-24 წლამდე 

ასაკობრივ ჯგუფში შეადგენდა 6.9% ესტონეთში, ხოლო 

ევროკავშირის მასშტაბით 10.1%. წლების 

განმავლობაში ესტონეთში შემცირდა ახალგაზრდების 

რაოდენობა, რომლებსაც არ აქვთ სამსახური, 

განათლება და არც სწავლობენ (NEET). ამავდროულად, 

ესტონეთში 18-24 წლის ბავშვების 9,8%–მა მიიღო 

ძირითადად არასრული საშუალო განათლება და არ  

გააგრძელა განათლების შემდგომი საფეხური ან 

პროფესიული სწავლება (10,3% ევროკავშირის 28 

ქვეყანაში). აღსანიშნავია, რომ ესტონეთში მამრობითი 

სქესის წარმომადგენლები ისევე, როგორც სოფლად 

მაცხოვრებლები წარმოადგენენ სკოლის მიტოვების  

უფრო მეტ კატეგორიას, ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან 

შედარებით. 

 

1 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/69096873-en/index.html?itemId=/content/publication/69096873-en 
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YOUNG PEOPLE AND THE LABOUR MARKET 

ახალგაზრდები და შრომის ბაზარი 

The success of youth in the labour market depends on 

the quality of their education, the level of education 

they have aquired and their skills. Measures 

supporting young people‘s preparation for work and 

coping with the labour market in Estonia are aimed at: 

1. improving the quality of education, supporting 

successful study experiences and reintegrating 

those who have dropped out of education; 

2. improving young people‘s skills and knowledge 

through youth work; 

3. systematically developing career services; 

4. offering labour market services to unemployed 

young people2. 
 

In order to support the development and coping of 

students at school, the Basic Schools and Upper 

Secondary Schools Act3 guarantees the adjustment of 

the studies according to the individual needs and 

abilities of students. If necessary, students are 

guaranteed educational support services, such as 

psychological counselling, speech therapy and study 

counselling. Besides, linking vocational training and 

vocational higher education to professional practise, 

focusing on professional preparation and learning 

about future working life are also important. 

To support the preparation of young people for 

working life and increase their activity rate in 

entrepreneurship and the labour market, important 

reform initiatives, such as the implementation of the 

Youth Guarantee and the work ability reform, have 

been introduced. The Estonian Youth Guarantee 

Implementation Plan was presented in April 2014 with 

the aim to ensure that young people under the age of 

25 receive a good-quality offer of employment, 

continued education, an apprenticeship or a 

traineeship within a period of four months of 

becoming unemployed or leaving formal education4. 

Implementation of the programme is the 

responsibility of the Ministry of Social Affairs and the 

Ministry of Education and Research. 

შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების წარმატება 

დამოკიდებულია მათი განათლების ხარისხზე, მათ 

მიერ მიღებული განათლების დონესა და უნარ-

ჩვევებზე. ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს 

ახალგაზრდების მომზადებას სამუშაოსათვის და 

შრომის ბაზრის დაძლევას ესტონეთში, მიზნად ისახავს: 

1. განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, 

წარმატებული სასწავლო გამოცდილების 

მხარდაჭერასა და მათ რეინტეგრაციას, ვინც სწავლა 

მიატოვა; 

2. ახალგაზრდების უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის 

გაუმჯობესებას ახალგაზრდული მუშაობით; 

3. კარიერული მომსახურების სისტემატურ 

განვითარებას; 

4. უმუშევარი ახალგაზრდებისთვის შრომის ბაზრის 

მომსახურების შეთავაზებას. 

სკოლებში მოსწავლეთა განვითარებისა და დაძლევის 

ხელშეწყობის მიზნით, დაწყებითი სკოლებისა და 

სრული საშუალო სკოლების აქტი   უზრუნველყოფს 

სწავლების კორექტირებას მოსწავლეების 

ინდივიდუალური საჭიროებებისა და 

შესაძლებლობების შესაბამისად. საჭიროების 

შემთხვევაში, სტუდენტებს გარანტირებული აქვთ 

საგანმანათლებლო დახმარების ისეთი სერვისები, 

როგორიცაა ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, 

ლოგოპედია და სასწავლო კონსულტაცია. გარდა ამისა, 

მნიშვნელოვანია პროფესიული სწავლებისა და 

უმაღლესი პროფესიული განათლების დაკავშირება 

პროფესიულ პრაქტიკასთან, პროფესიულ მომზადებასა 

და სამომავლო სამუშაო ცხოვრების შესახებ სწავლაზე 

ყურადღების გამახვილებით. ახალგაზრდებისთვის 

სამუშაო ცხოვრების მომზადების ხელშეწყობისა და 

მეწარმეობის და შრომის ბაზარზე მათი აქტივობის 

გაზრდის მიზნით, განხორციელდა მნიშვნელოვანი 

რეფორმების ინიციატივები, როგორიცაა 

ახალგაზრდობის გარანტიის განხორციელება და 

შრომისუნარიანობის რეფორმა. 2014 წლის აპრილში 

გაიმართა ესტონეთის ახალგაზრდობის გარანტიის 

განხორციელების გეგმის პრეზენტაცია, რომლის 

მიზანია 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისთვის 

ხარისხიანი სამუშაო შეთავაზების უზრუნველყოფა, 

შემდგომი განათლება, შეგირდობა ან სტაჟირება 

სამუშაოს მიღებიდა ან ფორმალური განათლების 

დამთავრებიდან ოთხი თვის განმავლობაში. პროგრამის 

განხორციელება ეკისრებათ სოციალურ საქმეთა 

სამინისტროსა და განათლებისა და კვლევის 

სამინისტროებს. 

2 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf 

3 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/501022018002/consolide 

4 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf 
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Youth work contributes to the development and 
learning of young people so that they become active 
citizens in society. In 2019, about 33% of the young 
population participated in hobby schools in Estonia, 
offering development possibilities to match different 

interests of youth. Youth work make it possible to 
increase young people‘s contacts with working life 
and develop their social skills. In addition, young 
people have the opportunity to volunteer in the 
activities of different youth organizations. Each year, 

more than 4,000 young people aged 13 to 26 have the 
opportunity to participate in youth work brigades, 
gaining practical work experience and developing 

their social skills. In addition to youth work in Estonia, 

every year several dozen young people have the 

opportunity to work with youth organisations outside 
Estonia through European Voluntary Service5. 
 

Career services (career information, individual and 

group counselling) enable young people to make 

informed career choices and increase their readiness 
for active and long-term participation in the labour 

market. In all Estonian counties, information and 

counselling centres provide free career services 

targeted at young people. The aim of these services is 

to guarantee that young people have access to timely 

and appropriate information about the education and 
labour market, and to support young people in 

decision- making to develop their skills. The primary 
target of career services are senior students of basic 
schools, upper secondary schools and vocational 

schools. Career information is also available online at 

the Rajaleidja portal (“Pathfinder” 6 ). Students can 

also obtain career-related guidance and 
employment services through the Tudengiveeb 
information portal (“Student Web”7), which links 

Estonian higher education institutions and 

employers8. 

 
 
 

 

 

ახალგაზრდული სამუშაო ხელს უწყობს 

ახალგაზრდების განვითარებასა და სწავლას, იმისათვის 

რომ ისინი გახდნენ აქტიური მოქალაქეები 

საზოგადოებაში. 2019 წელს, ახალგაზრდა მოსახლეობის 

დაახლოებით 33% მონაწილეობდა ესტონეთის ჰობის 

სკოლებში, რომლებიც სთავაზობდა განვითარების 

შესაძლებლობებს ახალგაზრდების სხვადასხვა 

ინტერესების შესაბამისად. ახალგაზრდული სამუშაო 

საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ახალგაზრდების 

კონტაქტი სამუშაო ცხოვრებასთან და განვითარდეს მათი 

სოციალური უნარები. გარდა ამისა, ახალგაზრდებს 

საშუალება აქვთ მიიღონ მონაწილეობა მოხალისეებად  

სხვადასხვა ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

საქმიანობაში.  ყოველწლიურად  13-დან 26 წლამდე 4000-

ზე მეტ ახალგაზრდას აქვს შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღოს ახალგაზრდულ სამუშაო 

ბრიგადებში, შეიძინოს პრაქტიკული სამუშაო 

გამოცდილება და განავითაროს სოციალური უნარები. 

ესტონეთში ახალგაზრდული მუშაობის გარდა, 

ყოველწლიურად რამდენიმე ათეულ ახალგაზრდას აქვს 

შესაძლებლობა იმუშაოს ესტონეთის ფარგლებს გარეთ 

ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში ევროპული 

მოხალისეობრივი სამსახურის მეშვეობით.5 

კარიერული მომსახურება (კარიერული ინფორმაცია, 

ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაცია) 

საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს გააკეთონ 

ინფორმირებული კარიერული არჩევანი და გაზარდონ 

მზაობა შრომის ბაზარზე აქტიური და გრძელვადიანი 

მონაწილეობისთვის. ესტონეთის ყველა რეგიონში, 

ინფორმაციისა და საკონსულტაციო ცენტრები უწევენ 

უფასო კარიერულ მომსახურებას ახალგაზრდებს. ამ 

მომსახურების მიზანია ახალგაზრდების დროული და 

სათანადო ინფორმაციის მიღების უზრუნველყოფა 

განათლებისა და შრომითი ბაზრის შესახებ და 

ახალგაზრდების დახმარება გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მათი უნარების განვითარებისთვის. 

კარიერული სერვისების ძირითადი სამიზნეა დაწყებითი, 

საშუალო და პროფესიული სკოლების უფროსი კლასის 

მოსწავლეები. კარიერის შესახებ ინფორმაცია ასევე 

ხელმისაწვდომია  Rajaleidja პორტალზე (”Pathfinder”6). 

სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ მიიღონ კარიერასთან 

დაკავშირებული მითითება და დასაქმების მომსახურება 

Tudengiveeb საინფორმაციო პორტალიდან (”Student 

Web”7), რომელიც აკავშირებს ესტონეთის უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და 

დამსაქმებლებს8. 

 
5 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf 

6 www.rajaleidja.ee 

7 https://www.test.tudengiveeb.ut.ee/et/ 

8 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf 

 

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf
http://www.rajaleidja.ee/
https://www.test.tudengiveeb.ut.ee/et/
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/sisekomm/noortegarantii_uus_tegevuskava_english.rtf
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Labour Market Services is offered to young people 

aged 16 and over by The Estonian Unemployment 
Insurance Fund. Personalized labour market 
services are offered to young people to help them 
find work.  The most commonly used services are job-

related training, career counselling, job search 

workshops and job practices. In 2020, the youth 
participated in active labour market services at 
20801 times9.  The  youth can also receive job testing, 

loan counselling, employment practice, 
psychological counselling, volunteering, 

entrepreneurship start-up support, substitution 
care, job interview support, mentoring, public work, 

support person and other personalised solutions10. 

 

 

 
 

 
 

შრომის ბაზრის მომსახურებას უზრუნველყოფს 

ესტონეთის უმუშევრობის დაზღვევის ფონდი 

ახალგაზრდებისთვის 16 წლის ასაკიდან. ახალგაზრდებს 

სთავაზობენ შრომის ბაზრის პერსონალურ 

მომსახურებას სამუშაოს პოვნაში. ყველაზე ხშირად 

გამოყენებული მომსახურებაა სამუშაოსთან  

დაკავშირებული ტრენინგი, კარიერული კონსულტაცია, 

სემინარები სამუშაოს ძებნაზე და სამუშაო პრაქტიკა. 

2020 წელს ახალგაზრდებმა 20801-ჯერ მიიღეს 

მონაწილეობა შრომის ბაზრის აქტიურ 

მომსახურებებში9. ახალგაზრდებისთვის ასევე 

უზრუნველყოფილია დასაქმების ტესტირება, 

საკრედიტო კონსულტაცია, დასაქმების პრაქტიკა, 

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია, მოხალისეობა, 

დამწყებთათვის მხარდაჭერა, ალტერნატიული ზრუნვა, 

ინტერვიუების მხარდაჭერა, სწავლების მეთოდი, 

საზოგადოებრივი მომსახურება, ასისტენტი და სხვა 

პერსონალური გადაწყვეტილებები10.   

 

9 https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tooturuteenused 

10  https://www.tootukassa.ee/eng/content/services/youth 

11 https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf 

 

CAREER AND ENTRENEURSHIP EDUCATION IN ESTONIA 

კარიერული და სამეწარმეო განათლება ესტონეთში 
 
 

In Estonia, career and entrepreneurship education 

play a key role in the education system. According to 

Estonian Lifelong Learning Strategy 2020, approved 

by Estonian Government, there are five strategic 
educational goals at national level, two of which are 
related to entrepreneurship and career education:  

1. implementing a learning approach that supports 

the individual and social development of each 
learner, the acquisition of learning skills, 

creativity and entrepreneurship at all levels and 
in all types of education,            and  

2. matching lifelong learning opportunities with the 

needs of the labor market11. Therefore, since 
2010,        Estonia has made great efforts to provide 
lifelong learning opportunities and 
entrepreneurship and career services to all 

people in Estonia that are tailored to their needs 
and skills and are diverse, flexible and of good 
quality. 

 

 
 
 

 
 

ესტონეთში კარიერული და სამეწარმეო განათლება 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს განათლების 
სისტემაში. ესტონეთის მთავრობის მიერ დამტკიცებული 
ესტონეთის სიცოცხლის მანძილზე სწავლის სტრატეგია 
2020-ის თანახმად, ეროვნულ დონეზე არსებობს ხუთი 
სტრატეგიული საგანმანათლებლო მიზანი, 
რომელთაგან ორი დაკავშირებულია მეწარმეობასა და 
კარიერულ განათლებასთან:  
1. სწავლის მიდგომის განხორციელება, რომელიც ხელს 

უწყობს თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალურ და 
სოციალურ განვითარებას სწავლის უნარ-ჩვევების, 
კრეატიულობისა და მეწარმეობის შეძენაში ყველა 
დონეზე და ყველა ტიპის განათლებაში და  

2. სიცოცხლის მანძილზე სწავლის შესაძლებლობების 
შესაბამისობა შრომის ბაზრის საჭიროებებთან11. 
ამიტომ, 2010 წლიდან ესტონეთმა დიდი ძალისხმევა 
გასწია, იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს 
ცხოვრების მანძილზე სწავლის შესაძლებლობები და 
მეწარმეობა და კარიერული მომსახურება ესტონეთში 
მყოფი ყველა ადამიანისთვის, და რომელიც 
მორგებულია მათ საჭიროებებსა და უნარებზე და 
არის მრავალფეროვანი, მოქნილი და მაღალი 
ხარისხის. 

 
 

 

 
 

http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tooturuteenused
http://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tooturuteenused
http://www.tootukassa.ee/eng/content/services/youth
http://www.tootukassa.ee/eng/content/services/youth
http://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
http://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
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Since 2010, career and entrepreneurship education 

have been included in national curricula. Both 
entrepreneurship and career education are 

recognized as cross-curricular objectives at all school 

levels. Entrepreneurship and career-related 
competences are among the essential competences 
that should be acquired at all school levels.  In general 
education, the subjects of career and 

entrepreneurship studies are found from in the 
national curriculum for primary schools as well as in 
the national curriculum for upper secondary schools. 

Career education in schools focuses on developing 

students’ readiness for better employment in the 

labour market, increasing their independent decision-
making and learning to value lifelong learning. The 

career education curriculum for both for primary and 
secondary schools aims to help students become 
aware of their interests, abilities and skills, and 

develop learning, communication, teamwork, 

decision-making and information processing skills. 

Students also have the opportunity to improve their 
skills, set aspirations and goals and work 
systematically to achieve them. In addition, students 

are introduced to a variety of careers to familiarize 

them with educational and vocational possibilities, 

legislation that governs employment relationships, 

and the local business environment. 

Entrepreneurship education concentrates on the 

roles and responsibilities of entrepreneurs, 
executives and employees and teaches the 
importance of entrepreneurship in daily life and 

society. Through entrepreneurship studies, students 

receive information about the requirements of 
various professions, learn about the roles of 
employees and entrepreneurs, learn problem-solving 

and research skills, financial writing, and digital 
competencies. The course provides students with 

opportunities to set goals, take responsibility for 

implementing ideas, and apply teamwork 
techniques, as well as learn their rights and 
responsibilities as consumers, employees and future 

entrepreneurs. 

Estonia’s goal is to move toward an innovative 
knowledge-based economy, and to adapt its 
economic structure accordingly. The updating of the 
economy presumes the existence of educated leaders 
and a labour force with up-to-date training. 

 

 

 

 

სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მიერ შემოთავაზებულია 

სხვადასხვა პროგრამები და სერვისები ახალგაზრდულ 

მეწარმეობასა და დასაქმებაზე. ძირითადად, სამი 

სექტორი გვთავაზობს პროგრამებსა და მომსახურებებს 

ახალგაზრდულ მეწარმეობასა და დასაქმებაზე: 

ფორმალური განათლება, არაფორმალური განათლება 

და კერძო სექტორი. 

2010 წლიდან კარიერული და სამეწარმეო განათლება 

შედის ეროვნულ სასწავლო გეგმებში. მეწარმეობა და 

კარიერული განათლება  აღიარებულია ცენტრალურ  

მიზნებად სასკოლო განათლების ყველა საფეხურზე. 

მეწარმეობა და კარიერასთან დაკავშირებული 

კომპეტენციები ძირითადი ის კომპეტენციებია, რომელთა 

შეძენა უნდა განხორციელდეს სკოლის ყველა საფეხურზე. 

ზოგადი განათლების სისტემაში კარიერული და 

მეწარმეობის საგნები შედის დაწყებითი სკოლის 

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და საშუალო სკოლის 

ეროვნულ სასწავლო პროგრამაში. 

სკოლებში კარიერული განათლება მიზნად ისახავს 

სტუდენტთა მზადყოფნის განვითარებას შრომის 

ბაზარზე უფრო წარმატებული დასაქმებისათვის, მათი 

დამოუკიდებლობის გაზრდას გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში და მთელი ცხოვრების მანძილზე 

სწავლის მიმართ ღირებულებითი დამოკიდებულების 

დანერგვას. როგორც დაწყებითი, ასევე საშუალო სკოლის 

კარიერული სასწავლო გეგმა შექმნილია იმისთვის, რომ 

მოსწავლეებმა გააცნობიერონ თავიანთი ინტერესები, 

შესაძლებლობები და უნარები და განავითარონ სწავლის, 

კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის, გადაწყვეტილების 

მიღების და ინფორმაციის დამუშავების უნარები. 

სტუდენტებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა გააუმჯობესონ 

თავიანთი უნარები, დაისახონ მისწრაფებები და მიზნები 

და სისტემურად იმუშაონ მათ მისაღწევად. 

მეწარმეობის განათლება ყურადღებას ამახვილებს 

მეწარმეების, მენეჯერებისა და თანამშრომლების 

როლებსა და პასუხისმგებლობაზე და ასწავლის 

მეწარმეობის მნიშვნელობას ყოველდღიურ ცხოვრებასა 

და საზოგადოებაში. მეწარმეობის შესწავლით 

სტუდენტები მიიღებენ ინფორმაციას სხვადასხვა 

პროფესიის მოთხოვნების შესახებ, ეცნობიან 

თანამშრომლებისა და მეწარმეთა როლებს, იძენენ 

პრობლემების გადაჭრისა და კვლევის, ფინანსური 

დოკუმენტაციისა და ციფრული კომპეტენციების 

შემუშავების უნარებს. კურსი სტუდენტებს საშუალებას 

აძლევს დასახონ მიზნები, აიღონ პასუხისმგებლობა 

იდეების განხორციელებაზე, გამოიყენონ გუნდური 

მუშაობის მეთოდები, ასევე, შეისწავლონ თავიანთი 

უფლებები და მოვალეობები, როგორც მომხმარებლებმა, 

თანამშრომლებმა და მომავალმა მეწარმეებმა.  
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The education system is expected to empower every 
individual and support the development of their skills 

to ensure equal opportunities for self-fulfillment and 
to cope with different roles in society and the labour 
market. As Estonia aims to move towards an 

innovative, knowledge-based economy, close 

cooperation between different stakeholders is 
required. Therefore, the entrepreneurship and career 
education programmes and career services in Estonia 

are also provided by different sectors in order to work 
for the same goals – improving the quality of 

education and increasing young people’s success in 
life. 
 

Future trends include globalisation, climate change, 

demographic change, and rapid technological 
development, all of which have a major impact on the 

future of work. New skills will be required, such as 
excellent interpersonal and human relations, a high 

levels of IT skills, critical analysis and interpretation 

capacities and the ability to be innovative and 

entrepreneurial. As a close link between education 
and the labour market becomes increasingly 
necessary, private sector institutions can be very 

valuable cooperation partners in the provision of 

services where the development of so-called future 
competencies is required.     Over the last decade there 
has been a growing number of private sector 

institutions successfully providing entrepreneurial 

and career services to young people in Estonia. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ესტონეთის მიზანია ინოვაციური ცოდნის საფუძველზე 

დამყარებული ეკონომიკისკენ სვლა და მისი 

ეკონომიკური სტრუქტურის ადაპტირება. ეკონომიკური 

განახლება გულისხმობს განათლებული ლიდერების 

არსებობას და სამუშაო ძალის თანამედროვე 

სტანდარტების შესაბამისად გადამზადებას.  

განათლების სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს თითოეულ 

ადამიანს მათი უნარების განვითარებაში თანაბარი 

შესაძლებლობების თვითგანვითარებისა და  

საზოგადოებაში და შრომის ბაზარზე სხვადასხვა 

როლთან გამკლავების მიზნით. იმის გამო, რომ 

ესტონეთი ცდილობს ინოვაციური ცოდნის საფუძველზე 

ეკონომიკაზე გადასვლას, საჭიროა მჭიდრო 

თანამშრომლობაა სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს შორის. ამიტომ, ესტონეთში მეწარმეობისა და 

კარიერული სწავლების პროგრამებსა და კარიერულ 

მომსახურებებს უზრუნველყოფს სხვადასხვა სექტორი, 

რათა იმუშაონ ერთი და იგივე მიზნების მისაღწევად - 

განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და 

ახალგაზრდების ცხოვრებაში წარმატების გაზრდისთვის.  

სამომავლო ტენდენციები მოიცავს გლობალიზაციას, 

კლიმატის ცვლილებას, დემოგრაფიულ ცვლილებებს და 

სწრაფ ტექნოლოგიურ განვითარებას, რაც მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს სამუშაოების მომავალზე. საჭირო 

იქნება ახალი უნარები, როგორიცაა შესანიშნავი 

პიროვნული და ადამიანური ურთიერთობები, IT უნარების 

მაღალი დონე, კრიტიკული ანალიზისა და 

ინტერპრეტაციის შესაძლებლობები და ინოვაციური 

მოდგომისა და მეწარმეობის უნარი. მას შემდეგ, რაც 

უფრო მჭიდრო კავშირი ჩამოყალიბდება განათლებისა 

და შრომის ბაზარს შორის, კერძო სექტორის 

ინსტიტუტები შეიძლება იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი 

პარტნიორები თანამშრომლობის მომსახურებაში, სადაც 

საჭიროა ე.წ. სამომავლო კომპეტენციების განვითარება. 

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, იზრდება კერძო 

სექტორის ინსტიტუტების რიცხვი, რომლებიც 

წარმატებით უზრუნველყოფენ სამეწარმეო და კარიერულ 

მომსახურებებს ახალგაზრდებისთვის ესტონეთში. 
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The low cost of starting a business and the ease of 
complying with taxes means that the regulatory 
environment for entrepreneurship is among the most 

favourable in the EU12. The main responsibility for the 

development of entrepreneurship in Estonia lies with 
the Ministry of Economic Affairs and Communications. 
At the same time, most of the disadvantaged target 

groups of inclusive entrepreneurship fall under the 

policy responsibility of the Ministry of Social Affairs. 
The Enterprise Growth Strategy 2014- 202013 

emphasises support for innovative start-ups and is 
mainly fostering high-growth businesses. Thus, in 

recent years, the main focus in the economic sphere has 
also been on increasing productivity, stimulating 
entrepreneurship and promoting innovation. 

There are several key actors supporting the 
implementation of the Growth Strategy, including 

Enterprise Estonia (EAS), which is responsible for 
implementing much of the strategy, as its mandate is 

to support innovation and entrepreneurship. 
Therefore, it offers several entrepreneurship support 

programmes, including business advice and training 
for entrepreneurs, as well as some grants and activities 

to promote innovation and export by Estonian 
companies. In addition, KredEx (a public financing 

institution) provides government-backed loans and 
guarantees and makes public investments in the 

venture capital market. Some of the support 

programmes (e.g. start-up grants and regional support 
programmes) have recently been moved from 

Enterprise Estonia to State Support Service Center 
(RTK), which acts under the Ministry of Finance. 

Enterprise support programmes related to 

environment and resource efficiency are administered 
by the Center for Environmental Investments (KIK), 
which is part of the Ministry of Environment. Finally, 
the start-up programmes for the unemployed are 

administered by the Unemployment Insurance Fund, 
which is part of the Ministry of Social Affairs14. 
 
 

 

 

 

 

 

             YOUNG PEOPLE AND ENTREPRENEURSHIP IN ESTONIA 

ახალგაზრდები და მეწარმეობა ესტონეთში 

 

 

 
 

ბიზნესის დაწყების დაბალი ღირებულება და 

გადასახადების შესრულების სიმარტივე ნიშნავს, რომ 

მეწარმეობის მარეგულირებელი გარემო ყველაზე 

ხელსაყრელია ევროკავშირში12  ესტონეთში  მეწარმეობის 

განვითარებაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა  ეკისრება 

ეკონომიკურ საქმეთა და კომუნიკაციების სამინისტროს. 

ამავე დროს, ინკლუზიური მეწარმეობის არახელსაყრელი 

სამიზნე ჯგუფების უმეტესობა ექვემდებარება 

სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის 

პასუხისმგებლობას. საწარმოთა განვითარების 

სტრატეგია 2014-202013 ორიენტირებულია ინოვაციური 

დამწყები ორგანიზაციების მხარდაჭერაზე და 

ძირითადად ხელს უწყობს სწრაფად მზარდი ბიზნესის 

განვითარებას. ამრიგად, ბოლო წლებში ეკონომიკის 

სფეროში ძირითადი ყურადღება გამახვილდა 

პროდუქტიულობის გაზრდაზე, მეწარმეობის 

სტიმულირებასა და ინოვაციების განვითარებაზე. 

ზრდის სტრატეგიის განხორციელებას მხარს უჭერს 

რამდენიმე ძირითადი მოქმედი აქტორი, მათ შორის 

Enterprise Estonia (EAS) 'აწარმოე ესტონეთში', რომელიც 

პასუხისმგებელია სტრატეგიის დიდი ნაწილის 

განხორციელებაზე, რადგან მისი მანდატი წარმადგენს 

ინოვაციებისა და მეწარმეობის მხარდაჭერას. ამიტომ, ის 

ახორციელებს მეწარმეობის მხარდაჭერის რამდენიმე 

პროგრამას, მათ შორის ბიზნეს რჩევებსა და ტრენინგებს 

მეწარმეებისთვის, ასევე რამდენიმე საგრანტო 

პროგრამას და საქმიანობას ესტონური კომპანიების 

ინოვაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით. გარდა 

ამისა, KredEx (საჯარო დაფინანსების ინსტიტუტი) 

უზრუნველყოფს მთავრობის მიერ დაფინანსებულ 

სესხებსა და გარანტიებს და ახორციელებს 

საზოგადოებრივ ინვესტიციებს სარისკო კაპიტალის 

ბაზარზე. დახმარების ზოგიერთი პროგრამა (მაგ. საწყისი 

გრანტები და რეგიონალური დახმარების პროგრამები) 

ახლახანს გადავიდა 'აწარმოე ესტონეთში'-დან 

სახელმწიფო დახმარების სერვისულ ცენტრში (RTK), 

რომელიც ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. 

გარემოს დაცვისა და რესურსების ეფექტურობასთან 

დაკავშირებული საწარმოს დამხმარე პროგრამებს 

ახორციელებს გარემოს დაცვის ინვესტიციების ცენტრი 

(KIK), რომელიც შედის გარემოს დაცვის სამინისტროს 

შემადგენლობაში. და ბოლოს, უმუშევრებისთვის 

სტარტაპ პროგრამების ადმინისტრირებას ახორციელებს 

უმუშევრობის დაზღვევის ფონდი, რომელიც სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ნაწილია14.  

 

 

12 https://www.oecd.org/cfe/smes/Estonia-IE-2020.pdf 

13 https://kasvustrateegia.mkm.ee/index_eng.html 

14 https://www.oecd.org/cfe/smes/Estonia-IE-2020.pdf 
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One of the objectives of Estonian Enterprise Growth 
Strategy 2014-2020 is also to awaken the 

entrepreneurial spirit among young people and other 
target groups, which is related to Youth Field 
Development Plan 2014-2020 and its aim to support 

creative, entrepreneurial and proactive lifestyles. 

Therefore, special efforts have been made to promote 
entrepreneurship among young people. With regard      to 
measures promoting entrepreneurship among young 

people, special programs for young people have been 
offered (e.g. Start-up Estonia, ENTRUM, Junior 

Achievement, Enterprising School etc.). 
 

There were  4, 425  young entrepreneurs in Estonia in 
2019 and the number is continuously growing. Besides, 

over the period 2015-19, young people were the most 
active population group in Estonia in starting a 

business or operating a new business (22.6%). To 
certain extent this is the result of the implementation 

of the policies focused to a great extent on start-ups by 
youth15. When it comes to getting started in 
entrepreneurship, the main obstacles for young 

people include a lack of good ideas and not having the 
required knowledge. 
 

No specific strategies for inclusive entrepreneurship or 
other policy documents will be developed in Estonia for 
the new funding period of 2021-27. All 

entrepreneurship-related issues will be embedded in 
the Program for Research, Development, Innovation 

and Entrepreneurship Strategy, prepared jointly by the 

Ministry of Education and Research and the Ministry of 
Economic Affairs and Communications (“TAIES” in 
Estonian). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

15 https://www.oecd.org/cfe/smes/Estonia-IE-2020.pdf 

 

 

2014-2020 წლების ესტონეთის საწარმოთა განვითარების 

სტრატეგიის ერთ-ერთი მიზანი ასევე არის 

ახალგაზრდებსა და სხვა სამიზნე ჯგუფებში სამეწარმეო 

სულისკვეთების გაღვიძება, რაც ეხება ახალგაზრდული 

სფეროების განვითარების გეგმას 2014–2020 და მისი 

მიზანია შემოქმედებითი, სამეწარმეო და პროაქტიული 

ცხოვრების სტილის მხარდაჭერა. ამიტომ, 

განსაკუთრებული ძალისხმევა გაკეთდა ახალგაზრდებში 

მეწარმეობის განვითარებისთვის. რაც შეეხება 

ახალგაზრდებში მეწარმეობის პოპულარიზაციის 

ღონისძიებებს, შემოთავაზებულია სპეციალური 

პროგრამები ახალგაზრდებისთვის (მაგ., Start-up Estonia, 

ENTRUM, Junior Achievement, Enterprising School და ა.შ.).  

2019 წელს ესტონეთში იყო 4,425 ახალგაზრდა მეწარმე 

და მათი რიცხვი მუდმივად იზრდება. გარდა ამისა, 2015-

19 წლების განმავლობაში ესტონეთში ახალგაზრდები 

წარმოადგენდნენ ყველაზე აქტიურს ჯგუფს ბიზნესის 

წამოწყების ან ახალი ბიზნესის მართვის მხრივ (22,6%). 

გარკვეულწილად, ეს არის იმ პოლიტიკის 

განხორციელების შედეგი, რომელიც ძირითადად 

მიმართულია ახალგაზრდების მიერ ახალი ბიზნესის 

წამოწყებაზე15. როდესაც საქმე ეხება მეწარმეობის 

დაწყებას, ახალგაზრდებისთვის მთავარ დაბრკოლებებს 

წარმოადგენს კარგი იდეების ნაკლებობა და საჭირო 

ცოდნის არქონა. 

2021-27 წლების დაფინანსების ახალი პერიოდისთვის 

ესტონეთი არ შეიმუშავებს ინკლუზიური მეწარმეობის ან 

სტრატეგიის სხვა სპეციფიკურ სტრატეგიებს. 

მეწარმეობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი შედის 

კვლევის, განვითარების, ინოვაციებისა და მეწარმეობის 

სტრატეგიის პროგრამაში, რომელიც ერთობლივად 

მომზადებულია განათლებისა და კვლევის სამინისტროსა 

და ეკონომიკური საქმეთა და კომუნიკაციების 

სამინისტროების მიერ (ესტონურად "TAIES"). 

 

http://www.oecd.org/cfe/smes/Estonia-IE-2020.pdf
http://www.oecd.org/cfe/smes/Estonia-IE-2020.pdf
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2. YOUTH PROGRAMMES ON EMPLOYMENT/ახალგაზრდების დასაქმების 

მხარდამჭერი პროგრამები 
 

 

SUPPORT PROGRAMME “YOUTH PROP UP“16 | is 

supporting young people in need, who may have 

been made redundant or have not completed their 

education and are not currently studying. The 

programme attempts to assist them in realising their 

potential and return to being a productive member of 

society as quickly as possible, raising their confidence 

and self-esteem. 

• The programme is targeting young people aged 
from 15 to 26 who are not in employment, 

education or training (NEET). 
 

• The Ministry of Education and Research 

launched the programme under the ESF project 

“Inclusion  of youth at risk of social exclusion 
and improvement of youth employability“ 

implemented by the Estonian Youth Work 
Centre. Other stakeholders involved include: 

- The youth centres, which offer various 
acitivites and establish contacts with 
institutions 

- Unemployment Insurance Fund, which 

help young people to find a job or an 
internship, as well as offer training 
courses. 

• The centres implementing Youth Prop Up are 

located throughout various regions within 

Estonia. The country is divided into zones, and 

within each zone are several local 
municipalities. 

• The programme is offered mostly in all 
Estonian counties. 

 

 

 

 

 

 

2.1 State Programmes /სახელმწიფო პროგრამები  
 

 

 
 პროგრამა “YOUTH PROP UP“16| მხარს უჭერს ისეთი 

საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებს, რომლებიც 

გარიცხეს სკოლიდან, ან არ დაუსრულებიათ სწავლა,  ან 

ამჟამად არ სწავლობენ. პროგრამა ცდილობს დაეხმაროს 

მათ თავიანთი პოტენციალის გაცნობიერებაში და რაც 

შეიძლება სწრაფად დაუბრუნდნენ საზოგადოებაში 

პროდუქტიულ ცხოვრებას მათი თავდაჯერებულობისა და 

თვითშეფასების გაზრდის გზით. 

• პროგრამის სამიზნეს წარმოადგენენ 15-დან 26 
წლამდე ახალგაზრდები, რომლებიც არც 
მუშაობენ და არც სწავლობენ (NEET). 

• ესტონეთის  განათლებისა და კვლევის 
სამინისტრომ დაიწყო პროგრმა  ESF პროექტის 
ფარგლებში ” სოციალური გარიყულობის რისკის 
ქვეშ მყოფი ახალგაზრდების ჩართვა და 
ახალგაზრდების დასაქმების გაუმჯობესება”,  
რომელიც ხორციელდება ესტონეთის  
ხალგაზრდული სამუშაო ცენტრის მიერ. სხვა 
დაინტერესებული მხარეებს შორის არის: 

- ახალგაზრდული ცენტრები, რომლებიც 
სხვადასხვა აქტივობას გვთავაზობს და 
ამყარებს კონტაქტებს ინსტიტუციებთან 

- უმუშევრობის დაზღვევის ფონდი, 
რომელიც ახალგაზრდებს ეხმარება 
სამსახურის ან სტაჟირების პოვნაში, 
აგრეთვე სთავაზობს სასწავლო კურსებს. 

• Youth Prop Up-ის განმახორციელებელი ცენტრები 
მდებარეობს ესტონეთის სხვადასხვა რეგიონში. 
ქვეყანა დაყოფილია ზონებად და თითოეულ 
ზონაში შედის რამდენიმე ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტი. 

• პროგრამა წარმოდგენილია ესტონეთის 
თითქმის ყველა ოლქში. 

 

 
 

 

 

 

 

16 https://tugila.ee/support-program-youth-prop/, https://ank.ee/youth-prop-up-programme-description/ 

 

 

 

https://tugila.ee/support-program-youth-prop/
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- Youth Prop Up activites are not carried out 
only in Hiiu county, which is being the 
smallest county both in terms of area and 
populaton (in 2017 there were 9550 people 

living in the county). The county consists 

of Hiiumaa, the second largest island of 
Estonia, and several smaller islands near 
it. 

 

- In Harju county, which is situated in 
Northern Estonia and where the capital 
and largest city of Estonia, Tallinn, is 

situated, the programme is offered only in 

Tallinn and by Tallinn Education 

Department. 
 

 

- The geographical reasons mainly affect 

where and how the programme is 

implemented. 
 

• There are 24 youth centres implementing 

Youth Prop Up. One youth centre work with 
young people from different local 

municipalities. In addition, one youth centre 
usually work with 30 youth  in one month. 

 

• The activities of Youth Prop Up concentrate on 
four main phases: 

- Identification of the youths through 

mobile youth work (e.g. outreach, 
internet, youth work services in open area) 
or networking. 

- Establishing a trusting contact with 
individuals in order to help them to come 

to terms with  their wishes and ambitions. 

- Empowering the participants through the 

possibilities of youth work, in order to 
assist in developing their practical 
knowledge and skills, and facilitating 

their entry into labour market (coaching, 

group councelling, developing the contact 
between the youth and institutions). 

- Keeping in regular contact with the 

participants. A youngster can be in the 
programme up to 6 months, in difficult 
cases even longer. After the program the 
youngster is being monitored for 6 more 

months. Youngsters will also be supported 
after the programme if they want to. 

 

 

 

 

- Youth Prop Up-ის აქტივობები არ 
ხორციელდება მხოლოდ ჰიიუს ოლქში, 
რომელიც ყველაზე მცირეა როგორც 
ტერიტორიის, ასევე მოსახლეობის მხრივ 
(2017 წელს ამ ოლქში ცხოვრობდა 9550 
ადამიანი). ოლქი შედგება ესტონეთის 
სიდიდით მეორე კუნძულ ჰიუმიაასა და მის 
მახლობლად მდებარე რამდენიმე პატარა 
კუნძულისგან. 

- ჰარჯუს ოლქში, რომელიც მდებარეობს 
ჩრდილოეთ ესტონეთში და სადაც 
მდებარეობს ესტონეთის დედაქალაქი და 
უდიდესი ქალაქი, ტალინი, პროგრამა 
ხორციელდება მხოლოდ ტალინში  
ტალინის განათლების დეპარტამენტის 
მიერ. 

- გეოგრაფიული არეალი და მდებარეობა 
ძირითადად აისახება იმაზე, თუ სად და 
როგორ ხორციელდება პროგრამა. 

• Youth Prop Up ხორციელდება 24 ახალგაზრდული 
ცენტრის მიერ. ერთი ახალგაზრდული ცენტრი 
მუშაობს სხვადასხვა ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებთან. გარდა 
ამისა, ერთი ახალგაზრდული ცენტრი, 
ძირითადად, ერთ თვის განმავლობაში 3 
ახალგაზრდასთან მუშაობას ახორციელებს. 
 

• Youth Prop Up-ის საქმიანობა ოთხ მთავარ ფაზას 
მოიცავს: 

- ახალგაზრდების იდენტიფიკაცია 
მობილური ახალგაზრდული მუშაობით 
(მაგ., აუთრიჩი, ინტერნეტი, 
ახალგაზრდული სამუშაოები ღია 
სივრცეში) ან ქსელის საშუალებით. 

- ადამიანბთან სანდო კონტაქტის 
დამყარება თავიანთი სურვილებისა და 
მისრაფებების გაცნობიერებაში 
დახმარების გაწევის მიზნით. 

- მონაწილეების გაძლიერება 
ახალგაზრდული მუშაობის 
შესაძლებლობების საშუალებით, მათი 
პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების 
განვითარებაში და შრომის ბაზარზე მათი 
შესვლის ხელშეწყობის მიზნით (ქოუჩინგი, 
ჯგუფური კონსულტაციები, 
ახალგაზრდობასა და ინსტიტუციებს 
შორის კონტაქტის განვითარება). 
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• The support programme is founded on the 

principles of social pedagogy, with the aim of the 
supporting activities involve children and young 

people in a way that their well-being, freedom and 
self-esteem can thrive. This approach is centred 

around relationships. Therefore, important 
factors of integrating active listening, expression, 

creativity, teamwork and supportive networks as 
part of the young person’s environment is a main 
consideration. 

• To find the youngsters, mobile youth work 

(MoNo) is applied. A lot of young people join 

because of a friend’s recommendation. 

• Youngsters, who are in risk of dropping out from 
the school or who don’t fit into the age criteria, can 
also take part in the programme. The youth prop 

up programme has to find these youngsters and 

motivate them using different youth work 

methods, including local co-operation network, 
so they’ll do something with their lives. 

• The youth prop up programme supports 
youngsters’ own initiative – young people have an 

idea to do something, and youth workers help to 
do it. 

• To expand youngster’s world view youth workers 

go camping orienteering and cooking together, 

as well as to theatre. 

• With cooperation partners from Unemployment 
fund, youth centre Noortejaam started with Work 

club, where youngsters get a gist of working and 
the challenges they will face. 

• Funding comes from public sector: The 
programme is approved by the Ministry of 
Education and Research and co-financed by 

European Social Fund. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

• მხარდაჭერის პროგრამა ემყარება სოციალური 
პედაგოგიკის პრინციპებს, რომლის მიზანია 
ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩართვა დამხმარე 
საქმიანობაში ისე, რომ განვითრდეს მათი 
კეთილდღეობა, თავისუფლება და თვითშეფასება. 
ურთიერთობები ამ მიდგომის საფუძველს 
წარმოადგენს. ამრიგად, აქტიური მოსმენის, 
გამოხატვის, კრეატიულობის, გუნდური მუშაობისა 
და დამხმარე ქსელების ინტეგრირება, როგორც 
ახალგაზრდის გარემოს ნაწილი, განხილვის 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 

 

• მობილური ახალგაზრდული სამუშაო (MoNo) 
გამოიყენება მოზარდების მოსაძებნად. ბევრი 
ახალგაზრდა ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია 
მეგობრების რეკომენდაციით. 

 

 

• პროგრამაში ასევე მონაწილეობენ მოზარდები, 
რომლებიც სკოლის დატოვების რისკის წინაშე 
დგანან ან არ აკმაყოფილებენ ასაკობრივ 
კრიტერიუმებს. ახალგაზრდობის მხარდაჭერის 
პროგრამამ უნდა მოიძიოს ეს ახალგაზრდები და 
განახორციელოს მათი მოტივირება 
ახალგაზრდული მუშაობის სხვადასხვა მეთოდის 
გამოყენებით, მათ შორის ადგილობრივი 
თანამშრომლობითი ქსელის ჩათვლით, იმისათვის 
რომ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება 
უკეთესობისკენ. 

 

• პროგრამა "ახალგაზრდობის მხარდაჭერა" ხელს 
უწყობ ახალგაზრდების საკუთარი  ინიციატივის  
განხორციელებას - ახალგაზრდებს აქვთ იდეა, 
ახალგაზრდული მუშაკები კი ხელს უწყობენ ამის 
გახორციელებაში.  

 

• ახალგაზრდების მსოფლმხედველობის 
გასაფართოვებლად, ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის მუშაკები ერთად დადიან 
ლაშქრობებში, სპორტულ ორიენტაციასა და 
კულინარიაში ჩართულობით, ასევე დადიან 
თეატრში. 

• უმუშევრობის ფონდის თანამშრომლებთან ერთად, 
ახალგაზრდულმა ცენტრმა Noortejaam-მა დაიწყო 
საქმიანობა სამუშაო კლუბის შექმნით, სადაც 
მოზარდები უკეთესად ეცნობიან მუშაობასა და იმ 
გამოწვევებს, რომლის წინაშე შესაძლოა დადგნენ 
მომავალში. 

• დაფინანსება ხორციელდება საჯარო სექტორიდან: 
პროგრამა დამტკიცებულია განათლებისა და 
კვლევის სამინისტროს მიერ და 
თანადაფინანსებულია ევროპის სოციალური 
ფონდის მიერ. 
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• პროგრამა მთავრდება 2021 წელს და წარმოადგენს 
"ახალგაზრდობის გარანტიას" სამოქმედო გეგმის 
ერთ-ერთ ნაწილს (საქმიანობა ხორციელდება 
პროგრამის "სოციალური გარიყვის რისკის ქვეშ 
მყოფი ახალგაზრდების ჩართვა და 
ახალგაზრდების დასაქმების გაზრდა" ფარგლებში 
29.05.2015-31.08.2023). პროგრამას უძღვება 
განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
დეპარტამენტი. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

• The program finishes in 2021 and it is one part of 

Youth Guarantee action plan (The activities take 
place under the “Inclusion of youth at risk of 
social exclusion and improvement of youth 

employability“ programme, 29.05.2015-
31.08.2023). Programme is lead by Education 

and Youth Authority. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

BEST PRACTICE 

 

SUPPORT PROGRAMME “YOUTH PROP UP“ 

❖ Youth Prop-Up (Noorte Tugila) is an action plan 
implemented in Estonia and targeting young 
people aged 15 to 26 years who are not in 

employment, education or training (NEET). 

❖ The Youth Prop-Up action plan has been 

developed for the period 2015–2021 by the 
Association of Estonian Open Youth Centres 

(Estonian OYC) with the aim of providing 
support to approximately 13000 youths. 

❖ The objective of the programme is to identify 
NEET youth (e.g., through mobile youth work, 

networking, etc.), motivate and provide 
individualised support to assist youth in 
returning to school or work. 

❖ Activities are carried out by professional youth 
workers using non-formal and informal 

learning methods. A network of specialists 
guarantee that young people will receive the 
services they need, no matter where first 

contact with the young person was made. 

❖ The awareness of the local municipalities and 
public at large of the target group (i.e., NEET 
youth) has increased. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

საუკეთესო პრაქტიკა 

 

მხარდაჭერის პროგრამა ”YOUTH PROP UP” 

❖ Youth Prop-Up (Noorte Tugila) არის სამოქმედო 
გეგმა, რომელიც განხორციელდა ესტონეთში 15-
დან 26 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც 
არ მუშაობენ და არ სწავლობენ (NEET). 

❖ ახალგაზრდული მხარდაჭერის სამოქმედო გეგმა 
შემუშავდა 2015-2021 წლებისთვის ესტონეთის 
ღია ახალგაზრდული ცენტრების ასოციაციის 

მიერ (Estonian OYC), რომლის მიზანი იყო 
დაახლოებით 13000 ახალგაზრდის მხარდაჭერა. 

❖ პროგრამის მიზანია NEET ახალგაზრდების 
იდენტიფიცირება (მაგალითად, მობილური 
ახალგაზრდული მუშაობის საშუალებით, ქსელის 
საშუალებით და ა.შ.), მოტივირება და 
ინდივიდუალური დახმარების გაწევა 
ახალგაზრდების სკოლაში ან სამსახურში 
დაბრუნებაში დახმარების მიზნით. 

❖ საქმიანობას ახორციელებენ პროფესიონალი 
ახალგაზრდული მუშაკები, არაფორმალური და 
ფორმალური სწავლის მეთოდების გამოყენებით. 
სპეციალისტთა ქსელი უზრუნველყოფს 
გარანტიას, რომ ახალგაზრდები მიიღებენ 
მათთვის საჭირო სერვისებს, არ აქვს 
მნიშვნელობა რა არხით  მოხდა პირველი 
დაკავშირება ახალგაზრდებთან. 

❖ გაიზარდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა 
და ფართო საზოგადოების ინფორმირებულობა 
სამიზნე ჯგუფის (ანუ NEET ახალგაზრდების) 
მიმართ. 
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Youth Prop-Up-მა ახალგაზრდა ქალს შეუქმნა სწავლის გაგრძელების მოტივაცია. 

ახალგაზრდული ორგანიზაციის მუშაკის რეკომენდაციით, Youth Prop-Up-ს დაუკავშირდა 17 წლის გოგონა, რომელიც 

მეცხრე კლასში სწავლის შეწყვეტას აპირებდა. Youth Prop-Up- მა მისცა მას მოტივაცია დაემთავრებინა დაწყებითი 

სკოლა, რის შემდეგაც მან დაიწყო დამატებითი საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შესწავლა Youth Prop-Up- ის 

დახმარებით. 

 ახალგაზრდა ქალს დიდი სურვილი ჰქონდა წასულიყო ტარტუში სასწავლებლად. Youth Prop-Up დაეხმარა მას 

სასწავლო გეგმის არჩევასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში, ასევე სასწავლებელში დაშვებასთან 

დაკავშორებული ინფორმაციის მოძიებაში. Youth Prop-Up ასევე დაეხმარა მას შესაფერისი საერთო საცხოვრებლის 

მოძებნაში, პირველ რიგში გოგონასა და მისი ოჯახისთვის ხელმისაწვდომი რესურსების გარკვევით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youth Prop-Up provided a young woman with motivation for continuing studies. 

At the recommendation of a youth worker, Youth Prop-Up was contacted by a 17-year-old girl who was planning to 

discontinue her studies in ninth grade. Youth Prop-Up gave her motivation to finish basic school, after which she 

started exploring further educational opportunities with the aid of Youth Prop-Up. The young woman had a strong 

desire to leave home and move to Tartu to study. Youth Prop-Up helped her choose a curriculum and prepare the 

necessary documents, as well as sort out information related to admission. Youth Prop-Up also helped her find a 

suitable dormitory, first establishing the available resources of the girl and her family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Success story:  

წარმატების ისტორია: 
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“MY FIRST JOB“ SUBSIDY17| A wage subsidy to 

incentivise employers to recruit more young people 

who lack experience and qualifications, thus reducing 
youth unemployment. 

• Aims to decrease youth unemployment 
due to little or no work experience, and 
to help youth to find a job. The service 

includes salary benefits paid to the 

employer (up to 50% of the salary up to 12 
months of youth employment) and 
reimbursing employer’s training costs 
made during the first two years of 

employment. 

• Target group: Young people aged 16-29-
years old, with primary or secondary 

education, who lack or have little work 
experience, and who have worked less than 
one year in the last 3 years, or have worked 

less than 2 years in total. 

• Estonian Unemployment Insurance Fund is 
a responsible body. The fund provides 

subsidy; the employer can receive 50% of 
the salary of the young person for 12 

months. 70% of the participants are 
employed 6 months after the measure. 

• Employers are also compensated for work-
related training to a value of up to 2,500 

euros over two years from the date the 

young employee starts work. The aim is to 

facilitate the development of the young 
person's skills and competitiveness on the 
labour market. 

• State level, public funding. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

“MY FIRST JOB“ SUBSIDY (სუბსიდია "ჩემი 

პირველი სამსახური) 17| სახელფასო სუბსიდია, 

რომელიც ხელს უწყობს დამსაქმებლებს აიყვანონ მეტი 

ახალგაზრდა, გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის 

გარეშე, რაც ამცირებს ახალგაზრდობის უმუშევრობის 

დონეს. 

• მიზნად ისახავს ახალგაზრდების უმუშევრობის 
დონის შემცირებას მცირე სამუშაო 
გამოცდილების ან საერთოდ გამოცდილების 
არარსებობის გამო და ახალგაზრდების 
დახმარებას სამუშაოს პოვნაში. მომსახურება 
მოიცავს დამქირავებლისთვის სახელფასო 
შეღავათების გადახდას (ხელფასის 50%-მდე 
ახალგაზრდების 12 თვემდე დასაქმებით) და 
დამსაქმებლისთვის ტრენინგის ხარჯების 
ანაზღაურებას დასაქმების პირველი ორი წლის 
განმავლობაში.  

• სამიზნე ჯგუფი: 16-29 წლის ასაკის პირები, 
დაწყებითი ან საშუალო განათლებით, 
რომელთაც არა აქვთ ან აქვთ მცირე სამუშაო 
გამოცდილება, და რომლებმაც ბოლო 3 წლის 
განმავლობაში ერთ წელზე ნაკლები იმუშავეს ან 
სულ 2 წელზე ნაკლები იმუშავეს. 

• ესტონეთის უმუშევრობის დაზღვევის ფონდი 
არის პასუხისმგებელი ორგანო. ფონდი 
უზრუნველყოფს სუბსიდირებას; დამსაქმებელს 
შეუძლია მიიღოს ახალგაზრდის ხელფასის 50% 
12 თვის განმავლობაში. მონაწილეთა 70% 
დასაქმებულია ღონისძიებიდან 6 თვის შემდეგ. 

• დამსაქმებლები ასევე მიიღებენ ანაზღაურებას 
სამუშაოსთან დაკავშირებული ტრენინგისთვის, 
2500 ევრომდე ოდენობით, ახალგაზრდა 
თანამშრომლის მუშაობის დაწყებიდან ორი წლის 
განმავლობაში.  მიზანია შრომის ბაზარზე 
ახალგაზრდების უნარ-ჩვევების განვითარებისა 
და კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 

• სახელმწიფო პროგრამა, ცენტრალურ დონეზე, 
სახელმწიფო დაფინანსება. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

17 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20139&langId=en 
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JUVENILE SUBSIDY | for companies who hire youth 

aged 13-16. 

• The aim is to give young people more 
opportunities to gain work experience, as 
well as to improve working habits. 

• Estonian Unemployment Insurance Fund is a 

responsible body. The fund provides subsidy; 
the employer can receive 30% of the salary of 
the young person for 12 months. 

• This subsidy is paid during the first quarter of a 
year for the previous calendar year 
retrospectively. Employers must have paid 

1000 eur taxes (gross) for the child during the 

previous calendar year. 

• The aim is to facilitate the development of the 
young person's skills and competitiveness on 

the labour market. 

• State level, public funding. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

JUVENILE SUBSIDY | (ახალგაზრდული 

სუბსიდია) | კომპანიებისთვის, რომლებიც 13-16 წლის 

ახალგაზრდებს დაიქირავებს. 

• მიზანი არის ახალგაზრდებს მიეცეთ მეტი 
გამოცდილების მიღებისა და სამუშაო უნარების 
გაუმჯობესების შესაძლებლობა. 

• ესტონეთის უმუშევრობის დაზღვევის ფონდი 
არის პასუხისმგებელი ორგანო. ფონდი 
უზრუნველყოფს სუბსიდირებას; დამსაქმებელს 
შეუძლია მიიღოს ახალგაზრდის ხელფასის 30% 
12 თვის განმავლობაში. 

• სუბსიდიის გადახდა ხორციელდება წინა წლის 
პირველ კვარტალში რეტროსპექტიულად 
კალენდარული წლისთვის. წინა კალენდარული 
წლის განმავლობაში დამსაქმებლებმა უნდა 
გადაიხადონ ბავშვზე გადასახადი (მთლიანი) 
1000 ევროს ოდენობით. 

• მიზანია შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების უნარ-
ჩვევების განვითარებისა და 
კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა. 

• სახელმწიფო პროგრამა, ცენტრალურ დონეზე, 
სახელმწიფო დაფინანსება. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

PES (Public Employment Services) workshops| 

aim to raise the awareness of young people about 

labour market, preparation for planning a career or 

looking for a job, and what are the possibilities to get 

labour market-related help if such a need arises 

• Target group: students from grades 8-12. 

• Workshops directed to youth, introducing 
labour market and working life. 

• The workshops are offered at schools and 
youth work institutions. Co-ordinated by 

Estonian Unemployment Insurance Fund. 
The preventive activities mostly aim to raise 

youth awareness about working life, and to 

launch and develop supportive measures 
targeted to NEET youth. 

• State level, public funding. 

 

 

 
 

 

 

 

PES (დასაქმების სახელმწიფო სერვისების) 

სემინარები  | მიზნად ისახავს ახალგაზრდების 

ინფორმირებულობის ამაღლებას შრომის ბაზრის 

შესახებ, კარიერის დაგეგმვისთვის მომზადებას ან 

სამუშაოს ძიებას, აგრეთვე შრომის ბაზართან 

დაკავშირებული დახმარების მიღების შესაძლებლობებს, 

თუკი ეს საჭირო იქნება  

სამიზნე ჯგუფი: 8-12 კლასის მოსწავლეები.  

• სემინარები/ვორკშოპები ახალგაზრდებისთვის, 
შრომის ბაზრისა და დასაქმების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. 

• სემინარები ტარდება სკოლებში და 
ახალგაზრდულ სამუშაო დაწესებულებებში. 
კოორდინირებას უწევს ესტონეთის უმუშევრობის 
დაზღვევის ფონდი. პრევენციული ღონისძიებები 
ძირითადად მიზნად ისახავს ახალგაზრდების 
ცნობიერების ამაღლებას სამუშაო ცხოვრების 
შესახებ და  NEET ახალგაზრდებზე მიმართული 
დამხმარე ზომების დაწყებასა და შემუშავებას. 

• სახელმწიფო პროგრამა, ცენტრალურ დონეზე, 
სახელმწიფო დაფინანსება. 
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Career services 18 |aim to guarantee that youth have 

access to timely and appropriate information 

regarding labour market, and to support youth at 

self-exploration and decision-making to develop their 

skills. 

• Target group: All young people aged 16 and 
over (17 if the person doesn’t have basic 
education). 

• Career guidance is available individually and in 
groups. 

• It is coordinated by Estonian Unemployment 

Insurance Fund and the services are offered 
in Fund’s 

offices around Estonia. 

• State level, public funding. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

18 https://www.tootukassa.ee/eng/node/1668 

 

 

კარიერული მომსახურება 18| მიზნად ისახავს 

უზრუნველყოს ახალგაზრდებისთვის დროული და 

სათანადო ინფორმაციის მიღება შრომის ბაზრის 

შესახებ და ახალგაზრდების დახმარება 

თვითგანათლებისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მათი უნარების განვითარების მიზნით. 

• სამიზნე ჯგუფი: 16 წლის ასაკიდან ყველა 
ახალგაზრდა (17 წლიდან, თუ პირს არ აქვს 
დაწყებითი განათლება). 

• კარიერული მითითებები ხელმისაწვდომია 
ინდივიდუალურად და ჯგუფურად. 

• კოორდინირებას უწევს ესტონეთის უმუშევრობის 
დაზღვევის ფონდი და მომსახურებებს 
სთავაზობს ესტონეთში არსებულ ფონდის 
ოფისებში. 

• სახელმწიფო პროგრამა, ცენტრალურ დონეზე, 
სახელმწიფო დაფინანსება. 
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2.2 MUNICIPAL PROGRAMMES/მუნიციპალური პროგრამები  
 

 

 
 

JALATALLA - PROGRAMME19 | aims to raise the 

competences of NEET-youngsters, while improving 

their social skills and competitiveness for entering 
the labour market and for starting or continuing their 

studies. 

 

• Target group: 15-19 years. 

• Activities are offered by Tallinn Sports and Youth 
Department (TSYD) from 2015. 

• Since 2015, 52 NEET youth have participated in 
the programme (34 of whom have participated 
in international programmes). 

• Mobile youth workers are usually the 

individual mentors for young people. 
Mentoring is offered on soft skills as well as 

professional development. 

• The phases of the programme: 

- Informing phase: seminars, meetings 
with vocational and general education 

specialists, finding youth, conversations 
with youth to find out the motivation to 
take part in the programme, choosing 

the participants. 

- Group activities for 14 young people: 

Raise competences (group work, 
conversation skills, conflicts and dealing 

them, emotions, self-awareness, 
community work, voluntary work and 

services) with the help of group activities 
(voluntary work) and mentoring. 

- Mentoring (career related and 

psychological counselling), youth 
exchanges or voluntary service (EVS) for 1 

year (1-2 young people) – participation in 

activities. 
- Mentoring and follow-up activities 

(assistance in finding a job or in choosing 

training) 

• Funding comes from local government (just 
Tallinn). 

 

 
 
 

 

 

 

JALATALLA - PROGRAMME19 | მიზნად ისახავს NEET-

მოზარდების კომპეტენციების ამაღლებას, მათი 

სოციალური უნარებისა და კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებას შრომის ბაზარზე შესასვლელად და სწავლის 

დასაწყებად ან გასაგრძელებლად. 

 

• სამიზნე ჯგუფი: 15-19 წლის. 

• აქტივობები შემოთავაზებულია ტალინის 
სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის 
(TSYD) მიერ 2015 წლიდან. 

• 2015 წლიდან პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 52 
NEET ახალგაზრდამ (მათგან 34 მონაწილეობდა 
საერთაშორისო პროგრამებში). 

• მობილური ახალგაზრდული მუშაკები, როგორც 
წესი, ინდივიდუალური მენტორები არიან 
ახალგაზრდებისთვის. მენტორობა ხორციელდება 
როგორც პერსონალური უნარების, ასევე 
პროფესიული განვითარებისათვის. 

• პროგრამის ფაზები: 
- ინფორმირების ეტაპი: სემინარები, 

შეხვედრები პროფესიული და ზოგადი 
განათლების სპეციალისტებთან, 
ახალგაზრდების მოძიება, საუბრები 
ახალგაზრდებთან პროგრამაში 
მონაწილეობის მოტივაციის გასარკვევად, 
მონაწილეთა შერჩევა. 

- ჯგუფური აქტივობები 14 
ახალგაზრდისთვის:  კომპეტენციების 
ამაღლება (ჯგუფური მუშაობა, საუბრის 
უნარი, კონფლიქტები და მათთან 
გამკლავება, ემოციები, თვითშეგნება, 
სათემო მუშაობა, მოხალისეობრივი 
სამუშაო და სერვისები) ჯგუფური 
აქტივობების (მოხალისეობრივი სამუშაო) 
და სწავლების საშუალებით. 

- მენტორინგი (კარიერასთან 
დაკავშირებული და ფსიქოლოგიური 
კონსულტაცია), ახალგაზრდების გაცვლა 
ან მოხალისეობრივი მომსახურება (1 
წლამდე) (1-2 ახალგაზრდა) - აქტივობებში 
მონაწილეობა. 

- მენტორინგი და შემდგომი ღონისძიებები 
(დახმარება სამსახურის მოძებნაში ან 
სწავლების არჩევაში). 

• დაფინანსება ხდება ადგილობრივი 
ხელისუფლებისგან (მხოლოდ ტალინი). 

 

 
 
 

 

 

 

19  https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Jalatalla-programm 
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SPIN - PROGRAMME20 | aims to reduce risk 

behaviour and anti-social behaviour through 
football and various activities that help develop 
social skills. 

• Targets young people aged 10-18 who are at 
risk and with fewer opportunities. 

• The program offers development 

opportunities for young people through a 

novel model that combines football and 

activities developing social skills. 

• SPIN enables several hundred young people 
to participate in football training sessions 

coached by coaches of top clubs and 

workshops hosted by specialists every week. 

• The special nature of SPIN consists of its wide 
cooperation network – both the state and the 

local government, the Police and Border 
Guard Board, Estonian Football Association, 

Good Deed Foundation and schools 
participate in the implementation. 

• In addition to developing athletic activity, 

current action has brought about plenty of 

examples of improved self-discipline, 

communication skills and school success of 
the participants. 

• The program is coordinated by the non-profit 
organization SPIN in cooperation with the 

Ministry of the Interior, British Council, 
Estonian Football Association, Good Deed 
Foundation, Police and Boarder Guard Board, 

as well as local city governments and 

professional football clubs. 

• Develops: social skills, ability to focus, 
cooperation skills, self-control and discipline, 
academic achievement, fulfilment of school 
attendance. Reduces: risk behaviour, 

aggressiveness, impulsivity. Helps: develop a 
set of positive values, find inspiration from 
positive emotions, gain a sense of belonging to 
a team. 

 

 

 
 

2.3 NON-STATE AND PRIVATE PROGRAMMES/არასამთავრობო და კერძო პროგრამები  
 

 

 
 

SPIN-PROGRAMME (სპინ-პროგრამა)20| მიზნად 

ისახავს რისკის შემცველი ქცევისა და ანტისოციალური 

ქცევის შემცირებას ფეხბურთის საშუალებით და 

სხვადასხვა აქტივობებით, რომელიც ხელს უწყობს 

სოციალური უნარების განვითარებას.   

• მოიცავს 10-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს, 

რომლებიც რისკის ჯგუფში არიან და ნაკლები 

შესაძლებლებლობები გააჩნიათ. 
 

• პროგრამა სთავაზობს ახალგაზრდებს განვითარების 
შესაძლებლობებს ახალი მოდელის საშუალებით, 
რომელიც აერთიანებს ფეხბურთსა და სოციალური 
უნარების განვითარების აქტივობებს. 

• SPIN რამდენიმე ასეულ ახალგაზრდას საშუალებას 
აძლევს ყოველკვირეულად მიიღონ მონაწილეობა  
წამყვანი კლუბების მწვრთნელების მიერ ჩატარებულ  
საფეხბურთო ტრენინგებსა და  სპეციალისტების 
მიერ ჩატარებულ სემინარებში. 

• SPIN-ის თავისებურება მდგომარეობს 
თანამშრომლობის ფართო ქსელში - 
განხორციელებაში მონაწილეობენ როგორც 
ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლება, 
პოლიციისა და სასაზღვრო დაცვის დეპარტამენტი, 
ესტონეთის საფეხბურთო კავშირი, Good Deed 
Foundation (კეთილი საქმის ფონდი) და სკოლები. 

• სპორტული აქტივობის განვითარების გარდა, 
მიმდინარე აქტივობებმა მოიტანა მონაწილეთა 
გაუმჯობესებული თვითდისციპლინის, კომუნიკაციის 
უნარებისა და სასკოლო წარმატების უამრავი 
მაგალითი. 

• პროგრამას კოორდინირებას უწევს არაკომერციული 
ორგანიზაცია SPIN შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთან, ბრიტანეთის საბჭოსთან, 
ესტონეთის ფეხბურთის ასოციაციასთან, Good Deed 
Foundation- თან, პოლიციასა და საზღვრის დაცვის 
დეპარტამენტთან ერთად, აგრეთვე ადგილობრივ 
თვითმმართველობებთან და პროფესიონალურ 
საფეხბურთო კლუბებთან თანამშრომლობით.  

• პროგრამის მეშვეობით ვითარდება: სოციალური 
უნარები, ფოკუსირების უნარი, თანამშრომლობის 
უნარები, თვითკონტროლი და დისციპლინა, 
სკოლაში აკადემიური მოსწრება. მცირდება: სარისკო 
ქცევა, აგრესიულობა, იმპულსურობა. პროგრამა 
ეხმარება: პოზიტიური ფასეულობების ნაკრების 
შემუშავებაში,  პოზიტიური ემოციებისგან 
შთაგონების მოძიებაში,  გუნდისადმი კუთვნილების 
გრძნობის შეძენაში. 

 

 

 

20 https://www.struktuurifondid.ee/eng/offering-development-opportunities-young-people-help-spin-programme 
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• Each group is attended by a professional 

football coach and an assistant coach with 

experience in social work or youth work (both 
chosen in cooperation with top-level football 
clubs). Three sessions take place each week for 
each group, two of them focused on football 

and the third on developing social skills. 

• Funding: Public and private sector (e.g 
European Social Fund, Ministry of the Interior, 
British Council, UEFA Foundation for children, 

local governments etc21). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

• თითოეულ ჯგუფს ესწრება პროფესიონალი 
საფეხბურთო მწვრთნელი და მწვრთნელის 
თანაშემწე, რომელსაც აქვს სოციალური მუშაობის 
ან ახალგაზრდული მუშაობის გამოცდილება 
(ორივე არჩეულია უმაღლესი დონის საფეხბურთო 
კლუბებთან თანამშრომლობით). თითოეული 
ჯგუფისთვის ტარდება კვირაში სამი სესია, ორი 
მათგანი ფოკუსირებულია ფეხბურთზე და მესამე 
სოციალური უნარების განვითარებაზე. 

• დაფინანსება: საჯარო და კერძო სექტორი 
(მაგალითად, ევროპის სოციალური ფონდი, 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ბრიტანეთის საბჭო, 
ბავშვთა უეფას (UEFA) ფონდი, ადგილობრივი 

მთავრობები და ა.შ.21). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

21 https://www.spinprogramm.ee/toetajad/ 
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3. YOUTH PROGRAMMES ON ENTREPRENEURSHIP/ახალგაზრდების 

მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამები 
 

 

3.1 State Programmes /სახელმწიფო პროგრამები  
 

 

 

 
ENTERPRENEURSHIP EDUCATION PROGRAMME  

“EDU JA TEGU“ (“DEED OF SUCCESS“) 22 | 

develops young people’s entrepreneurial 
competencies. 

• The Ministry of Education and Research has 

launched an entrepreneurship education 
programme to encourage the enterprising spirit 

in Estonian students and teachers, and to ensure 
that creating the sense of initiative and 

developing entrepreneurial competencies 
would become a natural part of education. 

• By developing the sense of initiative, 

entrepreneurial competencies and providing 

the learners with relevant experiences, 

everyone will have more opportunities in 

shaping their career, irrespective of what they 
want to be in future – an active employee, an 

entrepreneur or an active citizen. The aim of the 

programme is to enable all students who study 

at the level of general, vocational, higher 
education will have an opportunity to complete 
activity-based entrepreneurship training, as this 
is the best way for young people to obtain 

knowledge, skills and experiences for their 
future career. 

• Objectives: Encourage and train teachers, 
school leaders and business people to raise the 
sense of initiative and entrepreneurial 
competencies in young people through all 

subjects and the organisation of school life. 

 
 

 

 

 
 

 

22 https://ettevotlusope.edu.ee/eng-rus/ 

 

 

სამეწარმეო განათლების პროგრამა “EDU JA 

TEGU“ (“წარმატების აქტი“)22 | ავითარებს 

ახალგაზრდების სამეწარმეო კომპეტენციებს. 

 

• განათლებისა და კვლევის სამინისტრომ 
წამოიწყო მეწარმეობის სასწავლო პროგრამა, 
რომლის მიზანია ესტონელ სტუდენტებსა და 
პედაგოგებში სამეწარმეო სულისკვეთების 
განმტკიცება, ასევე იმის უზრუნველყოფა, რომ 
ინიციატივის გრძნობა და სამეწარმეო 
კომპეტენციების განვითარება გახდეს 
განათლების ბუნებრივი ნაწილი. 

• ინიციატივის გრძნობის, სამეწარმეო 
კომპეტენციების განვითარებისა და 
სტუდენტებისთვის შესაბამისი გამოცდილების 
უზრუნვლყოფით, ყველას მეტი შესაძლებლობა 
ექნება კარიერული განვითარებისთვის, იმისდა 
მიუხედავად, თუ რა სურს გახდეს მომავალში - 
აქტიური თანამშრომელი, მეწარმე თუ აქტიური 
მოქალაქე.  

• პროგრამის მიზანია შესაძლებლობა მისცეს 
ყველა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს 
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი 
განათლების დონეზე, გაიაროს საქმიანობაზე 
დაფუძნებული მეწარმეობის ტრენინგი, რადგან ეს 
საუკეთესო გზაა ახალგაზრდებისთვის თავიანთი 
მომავალი კარიერისთვის ცოდნის, უნარებისა და 
გამოცდილების მისაღებად. 

• მიზნები: მასწავლებლების, სკოლის 
ხელმძღვანელების და საქმიანი ადამიანების 
წახალისება და ტრენინგი ინიციატივის გრძნობის 
და სამეწარმეო კომპეტენციის ამაღლებაში 
ახალგაზრდებში ყველა საგნისა და სკოლის 
ცხოვრების ორგანიზების მეშვეობით. 
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• Activities of the programme are: 
 

- Designing and supporting the 
implementation of entrepreneurship 

courses at all levels of education: 16 

entrepreneurship and career related 
curriculas have been developed, as well as 
methodology and supportive materials for 
teachers and school members. 

- Programme monitoring and research 

studies. 
- Training and seminars. 
- Junior Achievement, mini companies, 

programs of economy and entrepreneurship. 

- Training programmes for teachers at all 

levels of education, business mentors and 

entrepreneurs who participate actively in 
entrepreneurship education. 

- Entreprising School: The entrepreneurship 

competencies model and pedagogical 
materials, teaching tools and modules.  

- Business idea development programme 
STARTER = sturdents+mentors+workshops. 

 

• The total programme budget for the years 

2016−2023 is co-financed by the European 

Social Fund and the Government of Estonia. 

The programme has been prepared for the 
implementation of the Estonian Lifelong 

Learning Strategy, and its main aim is to bring 
study opportunities into line with the needs of 

the labour market. 

• It is one big umbrella programme which unites 
several different initiatives for youth 
entrepreneurship - some of them outsourced 
by the non-state and private actors. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

• პროგრამის საქმიანობაა: 
 

 

- განათლების ყველა საფეხურზე მეწარმეობის 
კურსების შემუშავება და განხორციელება: 
შემუშავებულია მეწარმეობასა და კარიერასთან 
დაკავშირებული 16 სასწავლო პროგრამა, 
აგრეთვე მეთოდოლოგია და დამხმარე 
მასალები მასწავლებლებისა და სკოლის 
წევრებისთვის. 

- პროგრამის მონიტორინგი და კვლევა. 
- ტრენინგი და სემინარები. 
- Junior Achievement, მინი კომპანიები, 

პროგრამები ეკონომიკასა და მეწარმეობაში, 
მონიტორინგისა და კვლევის პროგრამები. 

- სასწავლო პროგრამები მასწავლებელთათვის  
ყველა დონეზე, ბიზნეს მენტორებისა და 
მეწარმეებისთვის, რომლებიც აქტიურად 
მონაწილეობენ სამეწარმეო განათლებაში. 

- სამეწარმეო სკოლა: მეწარმეობის 
კომპეტენციების მოდელი და პედაგოგიური 
მასალები, სასწავლო ინსტრუმენტები და 
მოდულები. 

- ბიზნეს იდეის განვითარების პროგრამა 

STARTER = სტუდენტები + მენტორები+ 
სემინარები. 

 

• 2016-2023 წლების საერთო პროგრამის ბიუჯეტი 
თანადაფინანსებულია ევროპის სოციალური 
ფონდისა და ესტონეთის მთავრობის მიერ. 
პროგრამა მომზადებულია ესტონეთის 
სიცოცხლის მანძილზე სწავლის სტრატეგიის 
განხორციელების მიზნით, და მისი მთავარი 
მიზანია ტრენინგის შესაძლებლობების 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა შრომის ბაზრის 
საჭიროებებთან. 

• წარმოადგენს ერთ დიდ ქოლგა პროგრამას, 
რომელიც აერთიანებს რამდენიმე სხვადასხვა 
ინიციატივას ახალგაზრდული მეწარმეობისთვის 
-ზოგიერთი მათგანი ხორციელდება 
არასამთავრობო და კერძო აქტორების მიერ. 
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3.2 NON-STATE AND PRIVATE PROGRAMMES/არასამთავრობო და კერძო პროგრამები  
 

 

 
 JUNIOR ACHIEVEMENT | is a program that aims to 

develop young people’s entrepreneurial skills by 

enabling them to make entrepreneurial choices and think 

economically. 

• Junior Achievement main activities are: 

- Creating educational materials (e.g. economic 
theory, fundamentals of business). 

- Offering courses and training on economics 

and business. 
- Organizing student activities (e.g. Mini 

Company, computer games, Student 
Company  program, Job Shadow Day). 

- Sending students and teachers to 
competitions, conferences and other 
educational            events. 

- Raising public awareness of the need for 

entrepreneurial education. 
- education schools in Estonia). 

• The program targets pupils in primary, lower 

secondary and higher schools. 

• It is one of the subprograms of “Edu ja Tegu“ 

(“Deed of Success“). 

• The program is very popular in Estonian schools: 

in 2019/2020 the JA materials and programs were 

used in: 

- Basic school, stage I and stage II (grades 1-6): 

5147 student from 86 schools. 
- Basic school, stage III (grades 7-9): 2640 

students from 97 schools. 
- Secondary school/vocational schools: 6030 

students from 120 schools. 

- 450 Student companies were developed. 
- 219 schools and 13 817 students participated 

in the program (in 2019 there were 518 
general education schools in Estonia). 

• A private foundation, funding comes from 

Estonian and other countries‘ organisations and 

companies. Voluntary donations are accepted 
(also from single persons). 

 
 

 

 

 

 
 

JUNIOR ACHIEVEMENT | წარმოადენს პროგრამას, 

რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების სამეწარმეო 

უნარების განვითარებას,  რაც შესაძლებლობას მისცემს 

მათ გააკეთონ სამეწარმეო არჩევანი და  განავითარონ 

კომერციული აზროვნება.  

• Junior Achievement-ის ძირითადი საქმიანობაა: 

- საგანმანათლებლო მასალების შექმნა (მაგ. 
ეკონომიკური თეორია, ბიზნესის 
საფუძვლები). 

- კურსები და ტრენინგები ეკონომიკისა და 
ბიზნესის მიმართულებით. 

- სტუდენტური საქმიანობის ორგანიზება (მაგ. 
მინი კომპანია, კომპიუტერული თამაშები, 
სტუდენტური კომპანიის პროგრამა, Job 
Shadow Day - ერთი დღით სხვადასხვა 
პროფესიის ადამიანის საქმიანობის 
თვალყურის დევნება) 

- სტუდენტებისა და მასწავლებლების 
გაგზავნა კონკურსებზე, კონფერენციებსა და 
სხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე. 

- სამეწარმეო განათლების საჭიროების 
შესახებ საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლება. 

 

• პროგრამა  გამიზნულია დაწყებითი, საშუალო 
საბაზისო და სრული საშუალო სკოლების 
მოსწავლეებზე. 

• ეს არის ”Edu ja Tegu”-ის (”წარმატების აქტი”) 
ერთ-ერთი ქვეპროგრამა. 

• პროგრამა ძალიან პოპულარულია ესტონეთის 
სკოლებში: 2019/2020 წლებში აღნიშნული 
პროგრამის მასალები და პროგრამები 
გამოყენებულია შემდეგი დაწესებულებების მიერ: 

- დაწყებითი სკოლა, I და II ეტაპი (1-6 
კლასები): 5147 მოსწავლე 86 სკოლიდან. 

- დაწყებითი სკოლა, III ეტაპი (7-9 კლასები): 97 
სკოლის 2640 მოსწავლე. 

- საშუალო სკოლა / პროფესიული 
სასწავლებლები: 6030 მოსწავლე 120 
სკოლიდან. 

- შეიქმნა 450 სტუდენტური კომპანია. 
- 219 სკოლა და 13 817 მოსწავლე 

მონაწილეობდა პროგრამაში (2019 წელს 
ესტონეთში 518 ზოგადი განათლების სკოლა 
ფუნქციონირებდა).  

• კერძო ფონდი, ფინანსდება ესტონეთისა და სხვა 
ქვეყნების ორგანიზაციებისა და კომპანიების 
მიერ. მიიღება მოხალისეობრივი 
შემოწირულობები (ასევე კერძო პირებისგან). 
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STARTER23 | is a sub-program of the entrepreneurship 

education program “Deed of Success“, which helps 
educatively and effectively to start a startup. 
 

• Target group: university or school students. 
• The three-month idea development program 

consists of a kick off event, a number of 

training sessions and workshops, a 

networking/mentoring event, mentoring 
sessions and a demo day. 

• STARTER runs twice a year and you can choose 
between 6 programs – Tallinn, Tartu, Kohtla-

Järve, Narva, Pärnu and Haapsalu. 

• The program is free of charge and does not 

require any previous knowledge of 

entrepreneurship. 

• Universities are offering the program. 

Diploma or a certificate issued by the 

university upon program completion. 

• 50+ mentors and stellar business advice from the 

best industry experts. 

• Over 1000 people have participated in the 
program and 215 teams have finished the 
program. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

STARTER (სტარტერი)23| წაროადგენს ბიზნესის 

წარმატების მეწარმეობის სასწავლო პროგრამის 

ქვეპროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს სტარტაპის 

კომპეტენტურად და ეფექტურად დაწყებას. 
 

• სამიზნე ჯგუფი: უნივერსიტეტის ან სკოლის 
სტუდენტები. 

• იდეის განვითარების სამთვიანი პროგრამა 
მოიცავს დაწყების ღონისძიებას, რიგ ტრენინგებსა 
და სემინარებს, ურთიერთობების ქსელის / 
მენტორინგის ჩამოყალბების ღონისძიებებს, 
მენტორინგის სესიებსა და სადემონსტრაციო 
დღეს. 

• STARTER ტარდება წელიწადში ორჯერ და 
შესაძლებელია  6 პროგრამიდან ერთ-ერტის 
არჩევა - ტალინი, ტარტუ, კოჰტლა-იურვე, ნარვა, 
პარნუ და ჰაპსალუ. 

• პროგრამა უფასოა და არ საჭიროებს მეწარმეობის 
შესახებ ცოდნას. 

• პროგრამა შემოთავაზებულია უნივერსიტეტების 
მიერ. პროგრამის დასრულების შემდეგ 
უნივერსიტეტის მიერ გაიცემა დიპლომი ან 
სერთიფიკატი. 

• პროგრამა ითვალისწინება 50+მენტორისა და 
ინდუსტრიის საუკეთესო ექსპერტებისგან ბიზნეს 
რჩევების მიღებას.  

• პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 1000-ზე მეტმა 
ადამიანმა, და 215 გუნდმა გაიარა პროგრამა.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

23 https://starteridea.ee/#program 

24 https://evkool.ee/en/enterprising-school-2/ 

 

 

ENTERPRISING SCHOOL24 | is directed towards the 

integration of enterprising learning into kindergartens 

and schools. 

• The program was established in Ida- Viru County 

in 2006. Today, the program has expanded to 

each Estonian county, where county 

development centres (MAK) coordinate the 
program on a local level. 

• The program helps to improve kindergarten 

and school environment, as well as to improve 

knowledge about enterprise in education and 

counselling educational facilities on its 
implementation possibilities. 

• "Enterprising School" is a generic name for 
exciting and inclusive learning methods as well as 
for a programme which brings more independent 
and enterprising attitude into schools and 

nurseries, and develops children’s decisiveness 

and encourages their business activity. 
 
 

 

 

ENTERPRISING SCHOOL (სამეწარმეო სკოლა) 24 

| გამიზნულია საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში 

სამეწარმეო სწავლების ინტეგრაციაზე. 

• პროგრამა დაარსდა იდა-ვირუს ოლქში 2006 წელს. 
ამჟამად პროგრამა გაფართოვებულია და მოიცავს 
ესტონეთის თითოეულ ოლქს, სადაც ოლქის 
განვითარების ცენტრები (MAK) კოორდინირებას 
უწევენ პროგრამას ადგილობრივ დონეზე. 

• პროგრამა ხელს უწყობს საბავშვო ბაღსა და 
სკოლაში გარემოს გაუმჯობესებას, ასევე ცოდნის 
გაუმჯობესებას საწარმოს შესახებ განათლებაში 
და კონსულტაციას უწევს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს მისი განხორციელების 
შესაძლებლობების შესახებ. 

• სამეწარმეო სკოლაში მასწავლებელთა ამოცანაა 
ჩართონ მოსწავლეები განვითარების ყველა 
ეტაპსა და პროცესში ისე, რომ სწავლის ინიციატივა 
და მოტივაცია თავად ბავშვებისგან მიიღონ. 
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• In an Enterprising School, the teachers’ task is to 
involve the students into all development stages 
and processes in a way that the initiative and 

excitement to learn proceeds from the children 

themselves. In the educational establishments 
which are operating with the methodology of the 
"Enterprising School", it has been noticed that the 

students become independent sooner, they are 

more interested in new topics, their ability of 
critical self-analysis has increased and a trustful 
relationship between teachers and students has 

strengthened to a great extent. Lessons are 
creative, rewarding and full of joy of learning 

because the children can choose themselves what 
they want to learn and how they would like to 

approach the selected subject. 

• The program offers trainings, study visits, mentors, 
guidance materials, Education Festival, database of 

Good Examples to educational institutions. 

• The aim of the program is also to grow civil society’s 
awareness, bring up active youth and develop 

more active educational facilities, who 

contribute to the local community. 

• It is one of the subprograms of “Edu ja Tegu“ (“Deed 

of Success“). 

• Local government level, county development 

centres (MAK), who coordinate the program, is 
NGO. Funding comes from membership fees, 

donations and subsidiaries, project-specific 
funding, public financing. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

• "სამეწარმეო სკოლა" ზოგადი სახელია ინოვაციური 
და ინკლუზიური სწავლის მეთოდებისა და 
პროგრამისთვის, რომელიც უფრო დამოუკიდებელ 
და სამეწარმეო მიდგომებს ნერგავს სკოლებში და 
ბაგა-ბაღებში, ავითარებს ბავშვების 
გადაწყვეტილების მიღების უნარს და ხელს უწყობს 
მათ ბიზნეს საქმიანობას. საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, რომლებიც "სამეწარმეო 
სკოლის" მეთოდოლოგიით მუშაობენ, შენიშნეს, 
რომ სტუდენტები უფრო ადრე ხდებიან 
დამოუკიდებელი, მათ უფრო აინტერესებთ ახალი 
თემები, მათი კრიტიკული თვითანალიზის უნარი 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა და საიმედო 
ურთიერთობა  დამყარდა მასწავლებლებსა და 
სტუდენტებს შორის. გაკვეთილები 
შემოქმედებითია, სასარებლო და გართობით სავსე, 
რადგან ბავშვებს შეუძლიათ აირჩიონ რისი სწავლა 
სურთ და როგორ უნდა მიუდგნენ არჩეულ საგანს. 

• პროგრამა სთავაზობს ტრენინგებს, სასწავლო 
ვიზიტებს, მენტორინგს,  სახელმძღვანელო 
მასალებს, საგანმანათლებლო ფესტივალს, კარგი 
მაგალითების მონაცემთა ბაზას საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში. 

• პროგრამის მიზანია, ასევე, სამოქალაქო 
საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა, 
აქტიური ახალგაზრდების აღზრდა და უფრო 
აქტიური საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
განვითარება, რომლებიც ადგილობრივი 
საზოგადოებაში შეიტანენ თავიანთ წვლილს.  

• წარმოადგენს ”Edu ja Tegu”-ის (”წარმატების აქტი”) 
ერთ-ერთ ქვეპროგრამას.  

• ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, 
ოლქის განვითარების ცენტრები (MAK), რომლებიც 
კოორდინირებას უწევენ პროგრამას, წარმოადგენს 
არასამთავრობო ორგანიზაციას. დაფინანსება 
ხორციელდება საწევრო შენატანების, 
შემოწირულობებისა და შვილობილი კომპანიების, 
პროექტის სპეციფიკური დაფინანსებისა და 
სახელმწიფო დაფინანსების მეშვეობით. 
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BEST PRACTICE 

 

ENTERPRISING SCHOOL 

❖ The purpose of education in enterprising 
learning is to shape an enterprising attitude. 
Each teacher can help and encourage young 

people during the learning process to adopt an I 
want-I can–I will attitude, be a courageous 

leader, look for new solutions, be highly 
motivated, work with others, set goals, achieve 

results, be responsible and caring, be capable of 
self-analysis and complete started activities. 

❖ Implementation of the “Enterprising school” 

model will help educational institutions to 
connect learning with real life, where you don’t 

play, but do actual things and activities; 
successfully cooperate with parents and 
partners; make learning more interesting; put a 

sparkle in the eyes of both pupils and teachers; 

contribute to the local community by actually 

making something happen. 

❖ “Enterprising school“ has expanded to each 
Estonian county and around 130 schools and 15 

kindergartens are following the principles of this 
program (over 27 000 students). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

საუკეთესო პრაქტიკა 

 

სამეწარმეო სკოლა 

❖ სამეწარმეო სწავლაში განათლების მიზანია 
სამეწარმეო დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. 
თითოეულ მასწავლებელს შეუძლია დაეხმაროს და 
წაახალისოს ახალგაზრდები სასწავლო პროცესში, 
რომ მათ მიიღონ "მე მსურს - შემიძლია - მე ვიქნები" 
დამოკიდებულება, იყონ მამაცი ლიდერი, ეძებონ 
ახალი გადაწყვეტილებები, ჰქონდეთ მაღალი 
მოტივაცია, იმუშაონ სხვებთან, დასახონ მიზნები, 
მიაღწიონ შედეგებს, ჰქონდეთ პასუხისმგებლობის 
გრძნობა, იყონ მზრუნველები, ჰქონდეთ 
თვითანალიზის უნარი და შეეძლოთ დაწყებული 
საქმის დასრულება. 

❖ "სამეწარმეო სკოლის" მოდელის დანერგვა 
დაეხმარება საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს 
დააკავშირონ სწავლა რეალურ ცხოვრებასთან, 
სადაც არ თამაშობ, არამედ აკეთებ რეალურ 
საქმეებსა და საქმიანობებს; წარმატებით 
თანამშრომლობს მშობლებთან და 
პარტნიორებთან; სწავლის უფრო საინტერესოდ 
შემოთავაზება; გააღვივოს ნაპერწკალი  როგორც 
მოსწავლეების, ასევე მასწავლებლების თვალში; 
ხელი შეუწყოს ადგილობრივ საზოგადოებას საქმის 
რეალურად განხორციელების გზით. 

• ”სამეწარმეო სკოლა” გაფართოვდა ესტონეთის 
თითოეულ ოლქში, და ამ პროგრამის პრინციპებს 
იცავს 130 სკოლა და 15 საბავშვო ბაღი (27 000-ზე 
მეტი მოსწავლე). 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Project “Planting a forest“ by the 7th grade students of 
Tammik Basic School 

In biology class, the expert from the State Forestry 

Centre gave a lecture on forestry and how to preserve 

forests in Estonia. In addition, students were instructed 

on how to plant new trees. In pairs, the students 

planted 1500 new pine seedlings near the school. 

 

 
 

 

 

SUCCESS STORY 

 

წარმატების ისტორია 

 

ტამიკის საბაზისო სკოლის მე -7 კლასის 
მოსწავლეების პროექტი ”ტყის გაშენება” 

ბიოლოგიის გაკვეთილზე, სატყეო მეურნეობის 
სახელმწიფო ცენტრის ექსპერტმა წაიკითხა ლექცია 
სატყეო მეურნეობის შესახებ და როგორ უნდა 
დაიცვან ტყეები ესტონეთში. გარდა ამისა, 
მოსწავლეებს დაევალათ ახალი ხეების დარგვა. 
წყვილებში, მოსწავლეებმა დარგეს 1500 ახალი 
ფიჭვის ნერგი სკოლის მახლობლად. 
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ENTREPRENEURSHIP VILLAGE 25 | organises role-

playing games and acitivities that teaches the basic 

knowledge of entrepreneurship, economics and 

financial issues. 

• Targets 5 to 25-year old children and young people. 

• Players are divided into different roles and given a 
role- and age-appropriate tasks. The game teaches 

how to recognise and create connexions between 
citizens, the economy, and society. 

• Role-playing also encourages creativity, 
cooperation, independence and acceptance of 

responsibility. It is led by trained instructors, who 

assist the children during the role play. 

• Examples of role plays: 

- The role play “My money“ (5-9 years old): 
children learn the aim of the money, as well as 

the social and communication skills. 
- The role play “Enterprising family“ (7-12 years 

old): children learn about family businesses, 
how to save money and work in teams. 

- The role play “Enterprising citizen“ (12-16 

years old): young people are learning about 
enterprises, how to pay taxes, who are 

employers and employees, how to earn 

money. 

- The training “Business battle“ (16- 25 years 
old): young people learn how to start with the 

business, how to start the business with your 
own idea and how to sell your products or 

services to other people. 

- The training “Entrepreneur‘s workday“ (16-25 
years old): young people have the opportunity 

to own a business, manage and develop it. 

• Entrepreneurship Village also offers seminars and 
workshops both to youth as well as to adults. 

• Entrepreneurship village is a private company. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 სამეწარმეო სოფელი25 | ორგანიზებას უწევს როლურ 

თამაშებსა და აქტივობებს, რომლებიც ასწავლის 

მეწარმეობის, ეკონომიკისა და ფინანსური საკითხების 

საბაზისო ცოდნას. 

 

• გამიზნულია 5 - დან 25 წლის ბავშვებსა და 
ახალგაზრდებზე. 

• მოთამაშეები იყოფიან სხვადასხვა როლების 
მიხედვით და იღებენ როლისა და ასაკის შესაბამის 
დავალებებს. თამაში ასწავლის, თუ როგორ უნდა 
ამოიცნონ და შექმნან კავშირი მოქალაქეებს, 
ეკონომიკასა და საზოგადოებას შორის. 

• როლური თამაში ხელს უწყობს კრეატიულობას, 
თანამშრომლობას, დამოუკიდებლობას და 
პასუხისმგებლობის აღებას. თამაშს ატარებენ 
გაწვრთნილი ინსტრუქტორები, რომლებიც 
ეხმარებიან ბავშვებს როლური თამაშის დროს. 

• როლური თამაშების მაგალითები: 

- როლური თანაში "ჩემი ფული" (5-9 წლის): 
ბავშვები სწავლობენ ფულის მიზანს, ასევე 
სოციალურ და კომუნიკაციის უნარებს. 

- როლური თამაში "მეწარმე ოჯახი" (7-12 
წლის): ბავშვები სწავლობენ საოჯახო 
ბიზნესის შესახებ, როგორ დაზოგონ ფული და 
იმუშაონ გუნდში. 

- როლური თამაში ”მეწარმე მოქალაქე” (12-16 
წლის): ახალგაზრდები სწავლობენ 
საწარმოების შესახებ, როგორ იხდიან 
გადასახადებს, ვინ არიან დამსაქმებლები და 
დასაქმებულები, როგორ შოულობენ ფულს. 

- ტრენინგი „ბიზნეს ბრძოლა“ (16–25 წლის): 
ახალგაზრდები სწავლობენ როგორ უნდა 
დაიწყონ ბიზნესი, როგორ დაიწყონ ბიზნესი 
საკუთარი იდეით და როგორ მიყიდონ 
პროდუქტები ან მომსახურება სხვა 
ადამიანებს. 

- ტრენინგი ”მეწარმის სამუშაო დღე” (16-25 
წლის): ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა 
ფლობდნენ ბიზნესს, მართონ და 
განავითარონ ის. 

• მეწარმეობის სოფელი ასევე სთავაზობს 
სემინარებსა და ტრენინგებს როგორც 
ახალგაზრდებს, ასევე მოზარდებს. 

• მეწარმეობის სოფელი არის კერძო კომპანია. 

 

 

 
 

 

 
 

25 https://ettevotluskyla.ee/ 
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A PROJECT CONTEST FOR YOUTH INITIATIVES “NOPI 

ÜLES“ (“PICK UP“)26 | is designated for young people 

aged 7–26 to support the execution of ideas related to the 

community. 

• The program contucted by AEYC (Association of 
Estonian Open Youth Centres) is youth initiative 

which aims to develop the community through 
youth initiative projects. It is a program for all the 

youths no matter where they live, but the aim of 
this fundation is not only to share money, but 

counsel youngster through their project. 

• The tools of counseling are Facebook, Skype, e-

mails, Messenger etc., which means, that program 

can reach to everyone and everywhere. 

• The application is youth-friendly and supportive: 1) 

At first, the youth group have to fill a form in Google 
docs, where they can explain their idea. As the most 

important thing is IDEA and active youngster, not 
the writing skills; 2) The youth worker will contact 

with the youth group to arrange the Skype meeting 
(counseling); 3) In the Skype meeting, the youth 
group explain their idea, where it came from, why it 

is necessary to community, the budget and 

schedule etc; 4) Youngsters will do a poster or a 

video about their project. The poster/video will go 

the to Nopi Üles Facebook page, where the 

community can “like” the ideas. When the 
poster/video will get 200 likes, then the youngsters 

will get the money to realize their idea; 5) All the 
reports are uploaded in Nopi Üles blog, where the 

community and other Description youngsters can 
read about the projects – how did it go, what were 

the problems, how did the community support 
youngsters, what did they learn through project, 

shared toughts and so one 

• Conditions: at least 2 young people in one group; 
max budget 2000€; no co-financing; project have to 

develop the community as well as youngsters; 
project activities have to be open to everyone who 

want to participate. 

• The results: 
- Active youngsters who develop their 

communities. 
- First experiences with projects. 

- Developing entrepreneurial and digital skills 
 

 

 

 

 

საპროექტო კონკურსი ახალგაზრდული 

ინიციატივებისთვის ”NOPI ÜLES  | განკუთვნილია 
7–26 წლის ახალგაზრდებისთვის თემთან 
დაკავშირებული იდეების განხორციელების 
ხელშესაწყობად. 

• AEYC-ის (ესტონეთის ღია ახალგაზრდული 
ცენტრების ასოციაცია) მიერ ჩატარებული პროგრამა 
არის ახალგაზრდული ინიციატივა, რომლის მიზანია 
საზოგადოების განვითარება ახალგაზრდული 
ინიციატივის პროექტების საშუალებით. პროგრამა 
განკუთვნილია ყველა ახალგაზრდისთვის, სადაც არ 
უნდა ცხოვრობდნენ ისინი, მაგრამ ამ დაფინანსების 
მიზანი არ არის მხოლოდ ფულის გაცემა, არამედ 
ახალგაზრდებისთის რჩევის მიცემა თავიანთი 
პროექტის მეშვეობით. 

• კონსულტაციის საშუალებებია სოციალური ქსელები: 
ფეისბუკი, სკაიპი, ელ.ფოსტა, მესენჯერი და ა.შ., რაც 
ნიშნავს, რომ ამ პროგრამას შეუძლია ყველას და 
ყველგან მისწვდეს. 

• აპლიკაცია ორიენტირებულია ახალგაზრდებზე და 
მათ ხელშეწყობაზე: 1) პირველ რიგში, 
ახალგაზრდულმა ჯგუფმა უნდა შეავსოს ფორმა 
Google docs-ში, სადაც მათ საშუალბა ეძლევათ 
განმარტონ თავიანთი იდეა. ყველაზე 
მნიშვნელოვანია იდეა და აქტიური ახალგაზრდობა, 
და არა წერის უნარი; 2) ახალგაზრდული 
თანამშრომელი დაუკავშირდება ახალგაზრდულ 
ჯგუფს სკაიპში შეხვედრის (კონსულტაციის) 
მოწყობის მიზნით; 3) სკაიპის შეხვედრაზე 
ახალგაზრდული ჯგუფი განმარტავს თავის იდეას, 
საიდან გაჩნდა, რატომ სჭირდება საზოგადოებას, 
წარადგენს ბიუჯეტს და გრაფიკს და ა.შ. 4) 
ახალგაზრდები შექმნიან პოსტერს ან ვიდეოს 
საკუთარი პროექტის შესახებ. პოსტერი / ვიდეო 
გამოქვეყნდება Nopi Üles ფეისბუკ გვერდზე, სადაც 
საზოგადოებას შეეძლება მოიწონოს იდეა. როდესაც 
პოსტერი / ვიდეო მიიღებს 200 "მოწონებას", 
ახალგაზრდები მიიღებენ ფულს საკუთარი იდეის 
განსახორციელებლად; 5) ყველა მოხსენება 
ატვირთულია Nopi Üles ბლოგზე, სადაც 
საზოგადოებას და სხვა ახალგაზრდებს შეუძლიათ 
წაიკითხონ პროექტების შესახებ - როგორ ჩაიარა, რა 
პრობლემები იყო, როგორ დაუჭირა მხარი 
საზოგადოებამ ახალგაზრდებს, რა ისწავლეს 
პროექტის განმავლობაში, აზრების გაზიარება და ა.შ. 

• პირობები: მინიმუმ 2 ახალგაზრდა ერთ ჯგუფში; 
მაქსიმალური ბიუჯეტი 2000 ევროა; 
თანადაფინანსების გარეშე; პროექტმა უნდა 
განავითაროს როგორც საზოგადოება, ასევე 
ახალგაზრდები; პროექტის საქმიანობა ღია უნდა 
იყოს ყველასთვის, ვისაც სურს მიიღოს მონაწილეობა 
პროექტში. 

 

 

 

 

26 http://brfonds.lv/wp-content/uploads/2019/05/Ideal_Youthcenter_Manual_HQYC_EN.pdf,     

 

 

 

http://nopiyles.blogspot.com/p/avaleht_29.html 

 

http://brfonds.lv/wp-content/uploads/2019/05/Ideal_Youthcenter_Manual_HQYC_EN.pdf,
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27 https://www.lhv.ee/et/hai 

 

 

- Community can see, what youngsters 

are doing and can support their ideas 
through Facebook. 

- Municipalities will trust the youngsters 
more (project leader skills, initiative, 
youngsters ideas are worth listening to etc.). 

- Counseling throughout the project when 
needed 

• Funded ideas: hobbies, events for youngsters (long-
term effects), developing and repairing public áreas, 

trainings, developing open youth work etc. 
Posters/videos/ideas: www.facebook.com/nopiules 

• AEYC (Association of Estonian Open Youth Centres) 

is NGO, funded by Estonia and co-funded by 

European Social Fund. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• შედეგები: 
- აქტიური ახალგაზრდები, რომლებიც 

განავითარებენ თავიანთ თემებს. 
- პირველი გამოცდილება პროექტების დაწერასა 

და განხორციელებასთან დაკავშირებით. 
- სამეწარმეო და ციფრული უნარების განვითარება 
- თემს შეუძლია დაინახოს, რას აკეთებენ 

ახალგაზრდები და შეუძლიათ მათი იდეების 
მხარდაჭერა სოციალური ქსელების - ფეისბუკის 
საშუალებით. 

- მუნიციპალიტეტებს უფრო მეტი ნდობა ექნებათ 
ახალგაზრდების მიმართ (პროექტის ლიდერობის 
უნარები, ინიციატივა, ახალგაზრდების იდეები 
რომლებიც ყურადღებას იმსახურებს და ა.შ.). 

- საჭიროებისამებრ, კონსულტაციის გაწევა 
პროექტის განმავლობაში 

• დაფინანსებული იდეები: ჰობი, ახალგაზრდული 
ღონისძიებები (გრძელვადიანი ეფექტები), საჯარო 
სივრცეების განვითარება და შეკეთება, ტრენინგი, 
ახალგაზრდობის ღია მუშაობის განვითარება და ა.შ. 
პოსტერები / ვიდეოები / იდეები: 
www.facebook.com/nopiules 

• AEYC (ესტონეთის ღია ახალგაზრდული ცენტრების 
ასოციაცია) არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, 
რომელიც დაფინანსებულია ესტონეთის მთავრობის 
მიერ და თანადაფინანსებულია ევროპის სოციალური 
ფონდის მიერ. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

STOCK SHARK27 | is a stock market game from Estonian 

Bank‘s LHV that allows players to virtually invest in the 
US markets. 
 

• Participants are expected to maximize the size of 
their portfolio value by investing by the end of the 
game. The winner is the participant who owns the 
securities portfolio with the highest market value 

at the close of the market. 
 

• There is no age limit but special price is for the 

best youth player (up to 19 years old). 
 

• Private, the biggest domestic financial group 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

STOCK SHARK27| ესტონეთის ბანკის LHV-ის მიერ 

შემოთავაზებული საფონდო ბირჟის თამაში , რომელიც 

მოთამაშეებს საშუალებას აძლევს ვირტუალურად 

მოახდინონ ინვესტირება აშშ-ს ბაზრებზე. 

• თამაშის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები 
მაქსიმალურად გაზრდიან პორტფელის 
ღირებულებას თამაშის ბოლოს ინვესტიციების 
გამოყენებით. გამარჯვებული არის მონაწილე, 
რომელიც ფლობს ფასიანი ქაღალდების 
პორტფელს, ყველაზე მაღალი საბაზრო 
ღირებულებით, ბაზრის დახურვისას. 

• ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის, მაგრამ 
შემოთავაზებულია სპეციალური ფასი საუკეთესო 
ახალგაზრდა მოთამაშისთვის (19 წლამდე) 

• კერძო, ყველაზე დიდი შიდა ფინანსური ჯგუფი 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.lhv.ee/et/hai
http://www.lhv.ee/et/hai
http://www.facebook.com/nopiules
http://www.facebook.com/nopiules
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START-UP ESTONIA28| aims to improve the business 

environment for start-ups and increase the 
development of innovative products and services. 

• The initial Start-up Estonia program was 

launched by the Ministry of Economic Affairs 

and Communications in 2011. As Startup 
Estonia is a governmental initiative, it works 
closely together with the different Estonian 
ministries and stakeholders with the aim of 

connecting different sectors with the startup 

community. 

• There are different programs offered to youth: 

HK Unicorn Squad (project for 7-14 years old 
girls, teaching technological skills, over 1000 

girls participate in the program in Estonia), 

project for 9-14 years old young people with the 

aim to teach entrepreneurship mindset and 
skills, as well as improving IT, technological, 

research and creative art skills (Vivita Estonia). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

START-UP ESTONIA28| მიზნად ისახავს 

დამწყებთათვის ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებასა და 

ინოვაციური პროდუქტებისა და მომსახურების 

განვითარების ზრდას 

• საწყისი პროგრამა / Start-up Estonia / წამოიწყო 
ეკონომიკისა და კომუნიკაციების სამინისტრომ 
2011 წელს. ვინაიდან პროგრამა Startup Estonia 
წარმოადგენს სამთავრობო ინიციატივას, ის 
მჭიდროდ თანამშრომლობს ესტონეთის 
სხვადასხვა სამინისტროებთან და 
დაინტერესებულ მხარეებთან სხვადასხვა 
სექტორსა და სტარტაპ საზოგადოებას შორის 
კავშირების დამყარების მიზნით. 

• ახალგაზრდებს სთავაზობენ სხვადასხვა 

პროგრამებს: HK Unicorn Squad (პროექტი 7-14 
წლის გოგოებისთვის, ასწავლიან ტექნოლოგიურ 
უნარებს,  პროგრამაში 1000-ზე მეტი გოგონა 
მონაწილეობს ესტონეთში), 9-14 წლის 
მოზარდებისთვის განკუთვნილი პროექტიის 
მიზანია  მეწარმეობის აზროვნებისა  და უნარების 
სწავლა, აგრეთვე ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების, ტექნოლოგიური, კვლევითი და 
შემოქმედებითი ხელოვნების უნარების 

გაუმჯობესება (Vivita Estonia). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

28 https://startupestonia.ee/ 
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3.3 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAMMES / სოციალური მეწარმეობის პროგრამები  

 

 

 

 
YOUTH PROGRAM “CHANGEMAKERS ACADEMY“ 

by ESTONIAN SOCIAL ENTERPRISE NETWORK (SE)29| 

aims to increase the number, capacity and societal 

impact of social enterprises in Estonia. 

• SE’s flagship youth program Changemakers 
Academy is an intense learning-by-doing 

program for high school students. 

• In teams of five, multilingual (Estonian and 
Russian speaking) youth fulfil creative and 

professionally demanding tasks, creating 
marketing solutions for the social enterprises as 

the result. It is organized as a competition 
between the teams, keeping the level of 

excitement high. 

• Presentation of the program: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffKZkEqVc

pY&t=26s (in english) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ახალგაზრდული პროგრამა "CHANGEMAKERS 

ACADEMY" ესტონეთის სოციალური 

სამეწარმეო ქსელისგან (SE)29| მიზნად ისახავს 

ესტონეთში სოციალური საწარმოების რაოდენობის, 

შესაძლებლობებისა და საზოგადოების გავლენის 

გაზრდას. 

• SE-ს სანიმუშო ახალგაზრდული პროგრამა 
‘Changemakers Academy’ არის პრაქტიკული 
სასწავლო პროგრამა საშუალო სკოლის 
უფროსკლასელებისთვის.  

• ხუთკაციან გუნდში, მრავალენოვანი 
(ესტონურენოვანი და რუსულენოვანი) 
ახალგაზრდები ასრულებენ შემოქმედებით და 
პროფესიონალურად რთულ დავალებებს, რის 
შედეგადაც ღებულობენ გადაწყვეტილებებს 
სოციალური საწარმოებისთვის. კონკურსი 
ორგანიზებულია, როგორც გუნდებს შორის შეჯიბრი, 
რაც მაღალი დონის მღელვარების შენარჩუნების 
საშუალებას იძლევა. 

• პროგრამის  პრეზენტაცია: 
https://www.youtube.com/watch?v=ffKZkEqVcpY&t=26s  
(ინგლისურ ენაზე) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ESTONIAN SOCIAL ENTERPRISE NETWORK 
 

• A non-profit association that belongs to an official 
list (administered by Estonian Tax and Customs 

Board) of Estonian NGOs working for the public 
benefit. SE has been supported both by national 

(e.g. National Foundation for Civil Society, Ministry 
of Culture) as well as international funders (e.g. 

Nordic Council of Ministers, British Council). 

• Founded in 2012, the network have currently 54 of 
top Estonian social enterprises as members. 

• It has been among three contracted civil society 
partners for the Ministry of the Interior, helping to 

achieve the objectives of National Strategy for Civil 

Society 2015-2020. 

• Network’s advocacy results consist of the inclusion 
of social enterprise concept and practical support 
measures into two national development plans as 

well as the new Public Procurement Law. 

 

 

 

 

 

29 https://sev.ee/en/who-are-we/ 

 

 

 ესტონეთის სოციალური სამეწარმეო ქსელი 
 

• არაკომერციული ასოციაცია, რომელიც 
მიეკუთვნება ესტონეთის არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ოფიციალურ ჩამონათვალს 
(რომელსაც მართავს ესტონეთის საგადასახადო და 
საბაჟო საბჭო), საზოგადოებრივი 
სარგებლობისთვის. SE-ს მხარს უჭერენ როგორც 
ეროვნული (მაგ. სამოქალაქო საზოგადოების 
ეროვნული ფონდი, კულტურის სამინისტრო), ასევე 
საერთაშორისო დონორები (მაგ., სკანდინავიის 
მინისტრთა საბჭო, ბრიტანეთის საბჭო). 

• 2012 წელს დაარსებული ქსელი ამჟამად 54 წამყვან 
ესტონურ სოციალურ საწარმოს აერთიანებს. 

• შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამი სამოქალაქო 
საზოგადოების პარტნიორს შორისაა, და ხელი 
შეუწყო სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული 
სტრატეგიის 2015-2020 წლების მიზნების მიღწევას. 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffKZkEqVcpY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ffKZkEqVcpY&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ffKZkEqVcpY&t=26s
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• SE is working closely with the main stakeholders 

in the field of formal and non-formal education in 

Estonia. For example, together with the Estonian 

Youth Work Centre and the Estonian Ministry of 
Education and Research, SE is implementing an 

informal strategy for developing youth social 
entrepreneurship. Another example: the new 

economics text-book for all high-school will have 
a section written by SE about social 

entrepreneurship. 

• Network’s Chairman Helen Mikkov is a member of 

European Commission´s Expert Group on Social 
Entrepreneurship (GECES). 

• 650 youth have participated in the programs 

• The founder of Maailmamuutjad portal 
(“Changemakers“, www.maailmamuutjad.ee), 

which is an online tool that helps to create, 
publish and search for the profiles organizations, 

programs and services that change the world for 

the better. 

- The vision of ChangeMake is the same as of 
Social Value International30: to change the 

way society accounts for value. 

- How does it work? 

- Organisations sign up and fill in a survey that 
asks about their stakeholders, activities and 
the results so far. Furthermore, they can add 
the organisation’s website, a social media 
page and personal success stories for the 
viewers to engage with. Before publishing, a 
mentor from ChangeMake will have a look at 
the profile, give feedback and ask questions 
to ensure the best quality for an 
organisations profile. 

- Once the profile is published, organisations 
will have thought through what they have to 
measure and can start measuring these 
results; Can plan improvements based on 
their results; Can communicate their success 
based on their results. 

- This website will make it easy to set goals, 
keep an eye on your results and 
communicate them to others. After putting 
in the effort to get your goals down with your 
team you can focus on what’s most 
important – unleashing the power of your 
organisation. 
 

 

 

 

 

• შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამი სამოქალაქო 
საზოგადოების პარტნიორს შორისაა, და ხელი 
შეუწყო სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული 
სტრატეგიის 2015-2020 წლების მიზნების მიღწევას. 

• ქსელის ადვოკატირების შედეგები მოიცავს 
სოციალური საწარმოს კონცეფციებისა და 
პრაქტიკული დახმარების ზომების ჩართვას 
განვითარების ორ ეროვნულ გეგმაში, აგრეთვე  
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალ კანონში. 

• სოციალური საწარმოს განვითარების პროგრამები 
ყურადღებას ამახვილებს  გაყიდვების გაზრდასა და 
მათი საქმიანობის მოცულობის, ხარისხისა და 
გავლენის გაუმჯობესებაზე სხვადასხვა მეთოდების 
გამოყენებით, როგორიცაა დიზაინის აზროვნება და 
სწავლება მოქმედებებით. 

• SE მჭიდროდ თანამშრომლობს ესტონეთში 
ფორმალური და არაფორმალური განათლების 
სფეროში მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან. 
მაგალითად, SE ესტონეთის ახალგაზრდობის 
სამუშაო ცენტრთან და ესტონეთის განათლებისა 
და კვლევის სამინისტროსთან ერთად 
ახორციელებს არაფორმალურ სტრატეგიას 
ახალგაზრდული სოციალური მეწარმეობის 
განვითარებისათვის. კიდევ ერთი მაგალითი: 
ეკონომიკის ახალ სახელმძღვანელოში ყველა 
საშუალო სკოლისთვის იქნება SE- ს მიერ დაწერილი 
ქვეთავი სოციალური მეწარმეობის შესახებ. 

• ქსელის თავმჯდომარე ჰელენ მიკოვი არის 
ევროკომისიის სოციალური მეწარმეობის 
ექსპერტთა ჯგუფის (GECES) წევრი. 

• პროგრამებში მონაწილეობდა 650 ახალგაზრდა 

• Maailmamuutjad პორტალის დამფუძნებელი 
("Changemakers",www.maailmamuutjad.ee), 
რომელიც არის ონლაინ ინსტრუმენტი, და 
დაგეხმარებათ შექმნათ, გამოაქვეყნოთ და 
მოძებნოთ ორგანიზაციების, პროგრამებისა და 
სერვისების პროფილები, რომლებიც ცვლის 
სამყაროს უკეთესობისკენ. 

- ChangeMake-ის ხედვა იგივეა, რაც Social Value 
International1: საზოგადოებაში ღირებულების 
აღრიცხვის შეცვლის გზა. 

- როგორ მუშაობს ეს? 

- მიღწეული შედეგების შესახებ. მათ ასევე 
შეუძლიათ დაამატოთ ორგანიზაციის 
ვებგვერდი, სოციალური მედიის გვერდი და 
პირადი წარმატების ისტორიები, რომ 
მნახველებმა შეძლონ მათი დათვალიერება. 
გამოქვეყნებამდე ChangeMake-ის მრჩეველი 
განიხილავს პროფილს, გამოთქვამს 
უკუკავშირს და დასვამს შეკითხვებს 
ორგანიზაციის პროფილის საუკეთესო 
ხარისხის უზრუნველსაყოფად. 

 
 

 

http://www.maailmamuutjad.ee/
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- Funders and investors can better compare 
organisations that work in a similar field or in 

the same country. They can make informed 
decisions about which organisation fits most 

with their values and will create most positive 
change with the investment. 

- Job-seekers and volunteers can better 
compare organisations that work in a similar 

field or in the same country. They can make 
informed decisions about which organisation 
fits most with their values and in which they 
will create most positive change. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

- ვებ-გვერდის საშუალებით თქვენ მარტივად 
შეგიძლიათ დასახოთ მიზნები, თვალყური 
ადევნოთ თქვენს შედეგებს, აცნობოთ მათ 
შესახებ სხვებს. თქვენს გუნდთან ერთად  
მიზნების მისაღწევად ძალისხმევის დატანების 
შემდეგ შეგიძლიათ ყურადღება გაამახვილოთ 
იმაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია - თქვენი 
ორგანიზაციის ძალის გამოვლენაზე. 

- დონორებსა და ინვესტორებს შეუძლიათ უკეთ 
შეადარონ ორგანიზაციები, რომლებიც 
მუშაობენ მსგავს სფეროში ან იმავე ქვეყანაში. 
მათ შეუძლიათ მიიღონ ინფორმირებული 
გადაწყვეტილებები იმის შესახებ, თუ რომელი 
ორგანიზაცია შეესაბამება მათ ღირებულებებს 
და ინვესტიციების გზით შექმნიან ყველაზე 
პოზიტიურ ცვლილებას. 

- სამუშაოს მაძიებლებს და მოხალისეებს 
შეუძლიათ უკეთესად შეადარონ 
ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ მსგავს 
სფეროში ან იმავე ქვეყანაში. მათ შეუძლიათ 
მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები 
იმის შესახებ, თუ რომელი ორგანიზაცია 
შეესაბამება მათ ღირებულებებს, და რომელ 
ორგანიზაციაში შექმნიან ყველაზე პოზიტიურ 
ცვლილებებს. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

„ნულა ინკუბატორი“ 31| არის სამოქალაქო 

საზოგადოების ეროვნული ფონდის მიერ შემუშავებული 

განვითარების პროგრამა  რომელიც ხელს უწყობს ჭკვიან, 

ეფექტურ და ინოვაციურ იდეებს ესტონური საზოგადოების 

აქტუალურ პრობლემების გადასაჭრელად. 

• ‘Good Deed Foundation’ თავიდანვე იყო 
სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული ფონდის  
პარტნიორი ინკუბატორის მართვაში. NULA-ს 
მეექვსე სეზონი დაიწყება 2021 წლის გაზაფხულზე. 

• NULA ინკუბატორში განაცხადის შეტანისთვის 
აუცილებელი არ არის იყო იურიდიული პირი, 
მაგრამ საჭიროა გუნდი, რომელსაც სურს 
ექვსთვიანი ინტენსიური ინკუბაციური პერიოდის 
გავლა, იდეის სამუშაო გადაწყვეტილებად 
ჩამოყალიბებისთვის. 

• იდეამ უნდა გადაჭრას მწვავე პრობლემა 
ესტონეთის საზოგადოებაში. ჯერჯერობით, 
ინიციატივების უმეტესობა წარმოდგენილია 
სოციალური საკითხების, განათლების, გარემოს, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
კოლაბორაციული მოხმარების სფეროებში. 

 

 

 

 

 

 

NULA INCUBATOR 31 | is a development programme 

created by the National Foundation of Civil Society 
(NFCS) to offer support for smart, effective, and 

innovative ideas that resolve acute problems in the 
Estonian society. 

• The Good Deed Foundation has been a partner of 
the NFCS in running the incubator from the 

beginning. NULA’s sixth season is about to begin in 
spring 2021. 

• It is not necessary to be a legal person in order to 

apply for the incubator, but a team is needed who 
is willing to undergo a six-month intense 

incubation period to develop the idea into an 

operational solution. 

• The idea needs to solve an acute problem in 
Estonian society. So far, most initiatives have been 

submitted in the fields of social issues, education, 

environment, public health, and collaborative 
consumption. 

 

 

 

 

 

 

29 https://sev.ee/en/who-are-we/ 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• How NULA incubator works? 

- In early spring, interested parties can take 

part in inspiration nights in Tallinn, Tartu, and 
Narva, where they can learn about cool 

innovative already functioning solutions from 
the business world and as well as from NULA 

graduates. It is also possible to look for 
supporters of your idea or help another 

enthusiast or develop their team. More 
information about the incubator is also given 
at these events. 

- Next step is idea harvesting – we are waiting 
for you to bring your team and idea to apply 
for a spot at the incubator. When presenting 

your idea, be sure to describe the problem, 

target group, solution and its novelty, a 

potential financing model, team, and 
expectations for the incubator. 

- Up to 10 teams will be selected from the 
presented ideas to continue the work in the 

incubator. The incubator is a 6-month intense 

development programme starting in May; it 

consists of training days, meetings with 
mentors, as well as constant work on the 
solutions from home. Lean methodology is 

used for developing the solutions. The focus 

topics are solution design and testing on 
target groups, measuring impact, budgeting 

and the preparation of a financial plan, 
communication activities, team strengths 

and weaknesses, and preparation of an action 

plan for implementing the solution. 

- After the first half of the incubation period, 5 

teams will be selected for the continuation of 
the whole period (the other teams will benefit 
from a few trainings and meetings with 

mentors). 

- At the end of autumn, everyone who has 

completed the entire incubation period – the 

participants of this year as well as previous 
years – can apply for a start-up grant of 25,000 
euros issued by the NFCS to up to three 
initiatives. This resource allows testing the 

solution for a year and a half. The NFCS can 
only give the grant to a non-profit association 
or foundation – now is the time to make a 

decision about becoming a legal person. 

 

 

 

 

• შეთავაზებული გადაწყვეტა უნდა იყოს მდგრადი  - 
დამოუკიდებლად ფუნქციონირების 
დაფინანსების მოდელის გამოყენებით (მაგ. 
სოციალური მეწარმეობა, პარტნიორობა საჯარო 
სექტორთან ან სხვა ჰიბრიდული მოდელი) და არ 
უნდა ემყარებოდეს ერთჯერად დახმარებას. 
 

• როგორ მუშაობს NULA ინკუბატორი? 

- გაზაფხულის დასაწყისში დაინტერესებულ 
მხარეებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა 
ტალინში, ტარტუსა და ნარვაში ორგანიზებულ 
ე.წ. „შთაგონების საღამოებში“, სადაც მათ 
შეეძლებათ გაეცნონ   უკვე მოქმედ 
განსაკუთრებულ ინოვაციურ 
გადაწყვეტილებებს ბიზნესის სამყაროდან და 
ასევე NULA-ს კურსდამთავრებულებისგან. 
ასევე შესაძლებელია მოძებნოთ თქვენი იდეის 
მომხრეები ან დაეხმაროთ სხვა ენთუზიასტს 
ან განავითაროთ მათი გუნდი. ინკუბატორის 
შესახებ მეტი ინფორმაცია ასევე 
წარმოდგენილია ამ ღონისძიებებზე. 

- შემდეგი ნაბიჯი არის იდეების შეგროვება - 
ველოდებით თქვენს გუნდს და იდეის 
შემოტანას ინკუბატორში ადგილის 
მისაღებად. თქვენი იდეის წარდგენისას 
აუცილებლად აღწერეთ პრობლემა, სამიზნე 
ჯგუფი, გამოსავალი და მისი სიახლე, 
დაფინანსების პოტენციური მოდელი, გუნდი 
და მოლოდინები ინკუბატორისგან. 

- წარმოდგენილი იდეებიდან 10-მდე გუნდი 
შეირჩევა ინკუბატორში მუშაობის 
გასაგრძელებლად. ინკუბატორი 6-თვიანი 
ინტენსიური განვითარების პროგრამაა, 
რომელიც მაისიდან იწყება; ის მოიცავს 
ტრენინგების დღეებს, მენტორებთან 
შეხვედრებს და სახლიდან მუშაობას 
გადაწყვეტილებებზე. გადაწყვეტილებების 
შესაქმნელად გამოიყენება Lean 
მეთოდოლოგია. ძირითადი თემებია სამიზნე 
ჯგუფებზე გადაწყვეტილებების შემუშავება და 
ტესტირება, ზემოქმედების გაზომვა, 
ბიუჯეტის შედგენა და ფინანსური გეგმის 
მომზადება, კომუნიკაციური აქტივობები, 
გუნდის ძლიერი და სუსტი მხარეები და 
სამოქმედო გეგმის მომზადება ამ პრობლემის 
გადასაჭრელად. 

- ინკუბაციური პერიოდის პირველი ნახევრის 
შემდეგ, შეირჩევა 5 გუნდი მთელი პერიოდის 
განმავლობაში (დანარჩენი გუნდები 
ისარგებლებენ რამდენიმე ტრენინგით და 
მენტორებთან შეხვედრით). 
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- A total of 26 teams have graduated from the 

incubator in four years and the fifth season is 
currently underway. 12 initiatives have been 

given the start-up grant so far 

• Up to 3 teams get funding (25 000 euro) from 
National Foundation of Civil Society (KÜSK). 

KÜSK is a state financed civil society fund in 

Estonia and it supports non-governmental 
organizations in developing their different 
capacities, so that they can pursue their 

objectives consciously and purposefully. 

• NULA INCUBATOR doesn‘t particularly target 
young people but they have a possibility to 

participate in the programme. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- შემოდგომის ბოლოს, ყველას, ვინც 
დაასრულა მთელი ინკუბაციური პერიოდი - 
მიმდინარე წლის და ისევე როგორც წინა 
წლების მონაწილეებს - შეუძლიათ 
განაცხადის გაკეთება NFCS-ის მიერ 
გამოცხადებულ 25,000 ევროს სტარტაპ 
გრანტის მისაღებად სამ ინიციატივამდე. ეს 
რესურსი იძლევა გადაწყვეტის ტესტირების 
საშუალებას წელიწადნახევრის 
განმავლობაში. NFCS-ს  გრანტის მიცემა 
შეუძლია მხოლოდ არაკომერციული 
ასოციაციისთვის ან ფონდისთვის - ახლა 
დროა გადაწყვეტილება მიიღოთ 
იურიდიული პირის სტატუსის შესახებ. 

-  ოთხი წლის განმავლობაში სულ 26 გუნდმა 
დაამთავრა ინკუბატორი და ამჟამად 
მიმდინარეობს მეხუთე სეზონი. ამ 
დროისთვის სტარტაპ გრანტი გაცემულია 12 
ინიციატივაზე. 

• 3-მდე გუნდი იღებს დაფინანსებას (25 000 ევრო) 
სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული 
ფონდისგან (KÜSK). KÜSK არის სახელმწიფოს მიერ 
დაფინანსებული სამოქალაქო საზოგადოების 
ფონდი ესტონეთში, და ის ხელს უწყობს 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს სხვადასხვა 
შესაძლებლობების განვითარებაში, რათა მათ 
შეძლონ მიზნების შეგნებულად და 
მიზანმიმართულად განხორციელება. 

• NULA INCUBATOR არ არის გათვლილი 
ახალგაზრდებზე პრიორიტეტულად, მაგრამ მათ 
საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ 
პროგრამაში. 
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4. PREVIOUSLY IMPLEMENTED PROGRAMMES / განხორციელებული 

პროგრამები 

 
 

 

Next, programmes are presented that have already 
been completed, but should still be mentioned under 

Youth support programmes. 

ENTRUM| is providing access to entrepreneurial 

activities and create an entrepreneurial mindset as 

well as relevant practical skills, professional contacts, 

and experience in implementing business ideas. 

• ENRTUM is a youth entrepreneurship 
development and training program originally 

launched by Estonia’s largest energy corporation 
(Eesti Energia AS) in cooperation with Estonian 

Chamber of Commerce in 2010. 

• The aim of the program ENTRUM targets 13–19-

year-olds and aims to bridge the gap between 

entrepreneurship education in the formal 

education system and the non-formal education 
system. 

• Students from secondary or professional schools, 

as well as those who are out of school can 
participate in the program. 

• More than 500 different partners are contributing 
to the program, including local governments, 
organisations, regional development centres, 

secondary and vocational training centres, 
universities, trade and trainees’ associations, 

entrepreneur counselling services, youth 

organisations, non-profit organisations and 
international enterprises. 

• Funding: private and local governments 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ქვემოთ წარმოდგენილია პროგრამები, რომლებიც უკვე 

დასრულებულია, მაგრამ მაინც უნდა აღინიშნოს 

ახალგაზრდული დახმარების პროგრამების 

მიმართულებით. 

„ენტრუმი“| უზრუნველყოფს სამეწარმეო საქმიანობის 

ხელმისაწვდომობას და სამეწარმეო აზროვნების 

შექმნას, ასევე შესაბამის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, 

პროფესიონალურ კონტაქტებსა და ბიზნეს იდეების 

განხორციელების გამოცდილებას. 

• ENRTUM არის ახალგაზრდული მეწარმეობის 
განვითარების და ტრენინგის პროგრამა, რომელიც 
თავდაპირველად დაიწყო ესტონეთის უმსხვილესმა 
ენერგეტიკულმა კორპორაციამ (Eesti Energia AS) 
ესტონეთის სავაჭრო პალატასთან 
თანამშრომლობით 2010 წელს. 

• პროგრამა ENTRUM განკუთვნილია 13-19 წლის 
მოზარდებისათვის და მიზნად ისახავს ფორმალური 
და არაფორმალური განათლების სისტემაში 
მეწარმეობის სწავლებას შორის არსებული 
ჩავარდნების შევსებას. 

• პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საშუალო ან 
პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების სტუდენტებს, ასევე მათ, ვინც არ 
დადის სკოლაში. 

• პროგრამაში 500-ზე მეტი სხვადასხვა პარტნიორი 
მონაწილეობს, მათ შორის ადგილობრივი 
მთავრობები, ორგანიზაციები, რეგიონული 
განვითარების ცენტრები, საშუალო და პროფესიული 
სწავლების ცენტრები, უნივერსიტეტები, სავაჭრო და 
მსმენელთა ასოციაციები, მეწარმეთა 
საკონსულტაციო მომსახურება, ახალგაზრდული 
ორგანიზაციები, არაკომერციული ორგანიზაციები 
და საერთაშორისო საწარმოები. 

• დაფინანსება: კერძო; ადგილობრივი 
თვითმმართველობა 
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STEP- PROGRAMME32 | promotes the increase in 

occupation level among the youth aged 15-26 who have 

committed administrative or criminal offenses and 

neither study nor work at the moment. 

The STEP programme helps these individuals go to work 

or study. 

 

• STEP-program helps to increase the employment 

rate of young people, who have committed 
offence in the past and helps them, while they 
start to work or study and supports them staying 

there. 

• The STEP programme is based on the 10-year 
existing in Denmark programme High five, to 
which 1600 enterprises were attached, and due to 

which more than 1500 young people could get a 
job or a chance to study. 

• Having joined the STEP program, the young 
person will receive different consultations which 

will help him by setting an appropriate direction 
towards a job or higher education. Thanks to the 

opportunities provided by enterprises and formal 

education institutions and the personality of 
every youngster, a general network will be 

created. 

• The programme has following steps: 

- Contacting with adviser 
- Counselling 2-5 times weekly 
- When ready young person and employer 

are brought together or with education 
institution to solve problems 

- Supporting youth 6 months after starting 
work or returning the studies 

• Public funding, program was funded by Ministry 

of the Interior and European Social Fund (2015- 
2020). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

პროგრამა ნაბიჯი 32| ხელს უწყობს დასაქმების დონის 

ზრდას 15-26 წლის ახალგაზრდებს შორის, რომლებმაც 

ჩაიდინეს ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის 

დანაშაული, რომლებიც ამჟამად არ სწავლობენ და არ 

მუშაობენ. 

STEP პროგრამა ეხმარება ამ პირებს სამუშაოს მოძიების ან 

სწავლის დაწყების მიზნით. 

 

• STEP პროგრამა ხელს უწყობს იმ ახალგაზრდების 
დასაქმების დონის ზრდას, რომლებმაც წარსულში 
ჩაიდინეს დანაშაული, ეხმარება მათ სამუშაოს ან 
სწავლის დაწყებისას და ხელს უწყობს მათ იქ 
დარჩენას. 

• STEP პროგრამა ემყარება დანიის 10-წლიან  
პროგრამას High five, რომელსაც 1600 ბიზნესი 
უკავშირდება და რომლის საშუალებით 1500-ზე მეტმა 
ახალგაზრდამ შეძლო სამუშაოს ან  სწავლის 
შესაძლებლობების მიღება. 

• STEP პროგრამაში მონაწილეობით, ახალგაზრდა 
მიიღებს სხვადასხვა კონსულტაციებს, რაც მას 
დაეხმარება აირჩიოს შესაფერისი მიმართულება 
დასაქმების ან უმაღლესი განათლების მისაღებად. 
საწარმოებისა და ოფიციალური საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების მიერ შემოთავაზებული 
შესაძლებლობების, აგრეთვე თითოეული 
ახალგაზრდის ინდივიდუალურობის მეშვეობით 
შეიქმნება ერთიანი ქსელი. 

• პროგრამის ნაბიჯები: 

- მრჩეველთან/კონსულტანტთან კონტაქტის 
დამყარება 

- კონსულტაცია კვირაში 2-5-ჯერ 
- მზადყოფნის შემთხვევაში, ახალგაზრდა და 

დამსაქმებელი იკრიბებინ ერთდ, ან 
საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, 
პრობლემების გადასაჭრელად 

- ახალგაზრდების დახმარება სამუშაოს 
დაწყებიდან ან სწავლის დაწყებიდან 6 თვის 
შემდეგ 

• სამთავრობო დაფინანსება, პროგრამა დააფინანსა 
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ევროპის 
სოციალურმა ფონდმა (2015-2020). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

32 https://step.ee/the-step-programme-main/ 
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