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Tööklubi
Tööklubi on mõnevõrra eriline teenus kuna on mõeldud kõigile ja arendab nii 
üldoskuseid, õpioskuseid kui võtmeoskuseid-põhioskuseid.

Tööklubisse on oodatud kõik inimesed,  erineva haridustasemega, tööotsijad kui 
töötavad inimesed, kes soovivad teha muutuseid oma tööelus ja saada teadmisi 
tööturust, kandideerimisprotsessist ja töötamisega kaasnevatest õigustest ning 
kohustustest.

Peamine on vaid, et inimesel on soov ja valmisolek tööklubis osaleda. 

 4923 tööklubi vajadust aastas
 286 tööklubi aastas
 Ligikaudu 30 teenusepakkujat
 Hinnanguliselt 60 juhendajat
 2389 tööklubi lõpetanut aastas
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Tööklubi eesmärk

Tööklubi eesmärk on valmistada osalejat ette aktiivseks 
tööotsimiseks, tööturul hakkamasaamiseks ja seal püsimiseks 
ning anda ülevaade tööturu olukorrast ja töötamise võimalustest 
juhendatud klubilise tegevuse vormis. 

Tööklubis osalemine võimaldab jagada kogemusi ning saada tuge 
samas olukorras olijatelt ja juhendajalt interaktiivses vormis.
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Oodatav tulemus

 Tööklubi lõpetanu on valmis aktiivselt tööd otsima
 Tööklubi lõpetanu oskab koostada korrektseid kandideerimisdokumente 

ja kohandada neid vastavalt tööpakkumisele
 Tööklubi lõpetanu teab, millega tuleb kokku puutuda 

kandideerimisprotsessi erinevates etappides
 Tööklubi lõpetanu teab, millised on tema võimalused oskusi ja teadmisi 

täiendada täiend/ ümberõppe vormis
 Tööklubi lõpetanu teab, millised on töötamise õiguslikud alused ja tema, 

kui töötaja õigused ning kohustused
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Tööklubi korraldus

Ühes tööklubis osaleb kuni 14 inimest.
 Toimub 1-2 korda nädalas, kokku 8-16 korda
Ühe kohtumise kestvus on 3 tundi
 Tööklubi juhib kõrgharidusega ja kutsega tööklubi juhendaja, kes 

juhendab osalejaid kogu tööklubi vältel,  tagab usaldusliku ja toetava 
õhkkonna tekkimise,  teemade integreerituse ja vastavuse grupi 
vajadustele. 

 Kohtumised koosnevad loengulisest poolest, mille käigus juhendaja 
annab ülevaate päevateemast ja klubilise tegevuse poolest, kus 
erinevate grupitööde käigus lahendatakse töötamise ja tööle 
kandideerimisega seotud ülesandeid

 Tööklubis on kõikidel osalejatel võimalik harjutada tööle kandideerimist 
turvalises ja toetavas keskkonnas ning saad head nõu nii juhendajalt, kui 
ka teistelt grupiliikmetelt.18.02.2019 Eesti Töötukassa



Tänan kuulamast!


