
JÄTKUSUUTLIK TÖÖELU! 

Sillamäe Lastekaitse Ühing viib alates 1 

detsember 2010 kuni 31 juuli 2011 Ida-

Virumaa piirkonnas ellu projekti 

„Jätkusuutlik tööelu“, mida toetab 

Hasartmängumaksu Nõukogu. 
 

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING  

Sillamäe Lastekaitse Ühing on tegutsenud 

alates 8.12.1989. SLÜ võimestab lapsi ja 

noori võtma vastutust rahu, inimõiguste, 

keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste 

arendamise eest ja oma kogukonda 

kujundavatest üritustest otse osa võtma. Oma 

eesmärkide paremaks saavutamiseks teeb 

SLÜ tihedat koostööd kõigi avaliku sektori 

institutsioonidega, teiste MTÜdega ja teiste 

asjaosalistega. SLÜ tegevus on 

projektipõhine ja kogu ajaloo jooksul on 

SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 60 

projekti oma maakonnas, riigis ning 

rahvusvahelisel tasandil.  

 

PROJEKTI EESMÄRGID 
 

Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaa 

piirkonnas ellu projekti „Jätkusuutlik 

tööelu“, mille eesmärgiks on edendada Ida-

Virumaa sotsiaalset arengut läbi tööturu 

alase informatsiooni kvaliteedi ja leviku 

parandamise ning praktiliste teadmiste ja 

oskuste pakkumise noortele.  

 
 

PROJEKTI SIHTGRUPID 

 15-24 aastased õpilased ja tudengid  

 19-35 aastased tööotsijad, eesmärgiga 

parandada nende üldoskusi.  

 

PROJEKTI TEGEVUSED 
 

 Tööturu alane Mentorlusprogramm - 

mille raames toimuvad infoseminarid ja 

koolitused. 

 Noorte loodud õppefilm „Ida-Virumaa 

kui koht enesearendamiseks“ 

 E – Lahendus: veebi nõustamisportaal 

"Jätkusuutlik tööelu". Põhineb sotsiaalsel 

meedial. Võimaldab üles laadida oma  

pakkumised, jagada probleeme ja küsida 

ekspertide nõu. Veebilehele laetakse üles ka 

kõik mentorlusprogrammi materjalid nii 

osalejatele kui teistele huvitatutele. 

- Infokampaania: Üle Ida-Virumaa. 
 

E-LAHENDUS tooelu.sscw.ee   

 

Projekti jätkusuutlikkuse peamine tagaja on 

projekti raames üles pandud e-lahendus - 

nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu". 

Loodud spetsiaalselt Ida-Virumaa 

arendamiseks, mille kaudu saavad MTÜd ja 

omavalitsused omavahel kommunikeeruda ja 

oma tegemistest teada anda, avaldada 

töökuulutusi niing osalejad esitada 

omapoolseid kommentaare. Võimaldab üles 

laadida oma pakkumisi aga ka jagada 

probleeme ja küsida ekspertide nõu. 
 

 

Rohkem informatsiooni: tooelu@sscw.ee, 

Tel: 55602993, 5550303, 53417810 
 

Registreerimine täites online vormi 

aadressil http://tooelu.sscw.ee/   

  

 

 Võta ühendust meiega:  
 

„Tööelu Meeskond“ 

Viru 22/1-11,  

Sillamäe 40232, Eesti 

Tel: +372 55602993 

Fax: +372 6250059 

E-mail: tooelu@sscw.ee  

Web: http://tooelu.sscw.ee/   
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Sillamäe Lastekaitse Ühing 

 

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada 

noori. 

Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav 

ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui 

täisväärtuslikke inimesi 

 

 

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing 

Viru 22/1-11, Sillamäe 40232 

Tel: (+372) 5560 2993, 55550303 

Fax: (+372) 625 0059 

E-Mail: info@sscw.ee  

Web: www.sscw.ee  

 

 

 

 

 

Projekti toetab: 

 

 

 

 

Peace Child Eesti 

 

Projekti peakorraldaja: 
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