Kuidas aidata NEET-noori?
Ideede väljapakkumisel võib toetuda alljärgnevalt kirjeldatud lugudele, kasutada enda või oma lähedaste ja sõprade
kogemusi.

Ideekavandeid hindab Noorteseire projektimeeskond koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega. Hinnatakse ideede uudsust, realistlikkust,
osalejate oskust probleeme märgata ja lahendusi
välja pakkuda. Saadetud tekste võidakse edaspidi
anonüümselt kasutada ja avaldada noorteseirega
seotud kirjutistes.

NEET-noorte lood
Ivo on keskkooli lõpetanud 20-aastane töötu noormees. Põhikoolis ja keskkoolis ei õppinud Ivo palju, teda huvitasid
rohkem autod, nende parandamine ning autosport. Pärast keskkooli raskustega lõpetamist tahtis Ivo minna edasi
õppima autotehniku erialal, kuid seal oli konkurents tihe ning oma madalate hinnetega Ivo löögile ei pääsenud. Ivo
ütleb, et ega talle see kool väga ei istugi, ta ei oska matemaatikat ja füüsikat ja teisi aineid, mida autotehnik koolis
peab õppima. Talle meeldiks kohe midagi praktilist teha. Ivo on saatnud palju CV-sid tööandjatele ning sõprade ja
tuttavate kaudu töökohta otsinud. Siiamaale ei ole ta endale midagi sobivat leidnud. Ivo igasugust tööd ei viitsi teha,
liiga madala palgaga samuti mitte. Võib-olla peaks üldse oma ﬁrma tegema, mõtleb ta.
19-aastane Mari kohtas kaks aastat tagasi oma elu armastust, kes oli temast 10 aastat vanem. Vanematele ei
meeldinud Mari suhe temast vanema mehega. Mari põgenes kodunt ja alustas oma noormehega kooselu. Aasta
pärast sündis laps, gümnaasium jäi pooleli. Kahjuks leidis noormees aga uue kallima ja Mari jäi lapsega üksi.
Praegu elatub Mari vanemahüvitisest, kuid see on paari kuu pärast lõppemas. Mari on püüdnud leida tööd, kuid
tööandjad ei ole huvitatud erialase väljaõppeta ning töökogemuseta töötajast, kellel on väike laps.
Kevin on aktiivne ja tugeva õiglustundega 22-aastane noormees. Ta on omandanud ehitaja eriala, kuid Kevinil on
oma keevalise iseloomu tõttu keeruline töösuhet hoida. Ka praegu on Kevin töötu. Ikka ja jälle läheb ta tööandjatega konﬂikti, kuna ei talu kui teda õpetatakse. Enamik tööandjatest on tema arvates lollid ja ahned. Ka kooli ajal
oli Kevinil sageli konﬂikte õpetajatega ja koolikaaslastega – talle ei meeldinud, kui keegi üritas vastutusest kõrval hiilida või ei täitnud talle pandud ülesandeid piisava kohusetundega. Kevinile ei meeldi, kui keegi tema ellu
sekkub ja teda õpetada püüab. Seetõttu ei ole ta järginud soovitusi psühholoogi poole pöörduda või töötukassast
abi otsida.
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