
Kinnitatud SA KÜSK nõukogu otsusega 24.01.2022. 

Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2022. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks Eestis 

Tingimused 

1. Stipendiumi üldine raamistik 

1.1. Stipendiumi alus on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on 

avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.   

2. Stipendiumi andmise eesmärk ja tingimused 

2.1. Stipendiumi eesmärk on rahvuskaaslastest noorte lõimumine Eesti ühiskondlikku ellu. 

2.2. Stipendiumit saab taotleda Eestis toimuvaks erialaseks praktikaks. 

2.3. Stipendiumi kasutamise periood praktika sooritamiseks on 1.06.2022 - 30.11.2022. 

2.4. Taotlus esitatakse tähtajaks 31. märts 2022, hiljemalt kell 15:00 (Eesti aja järgi) aadressile 

kysk@kysk.ee. 

2.5. Vabade vahendite olemasolul taotlemise tähtaega pikendatakse, millest KÜSK teavitab oma 

kodulehel www.kysk.ee. 

2.6. Taotlus koostatakse eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest: 

2.6.1. Nõuetekohaselt esitatud taotlus ja motivatsioonikiri stipendiumi taotlusvormil; 

2.6.2. Taotleja CV;  

2.6.3. Allkirjastatud kinnituskiri praktikakoha pakkumisest Eesti praktikapakkuja poolt (erasektor, 

riigisektor või kolmas sektor) koos praktikajuhendaja nime ja kontaktidega;  

2.6.4. Õppeasutuse kinnitus õpingute lõpetamise või õppimise kohta;  

2.6.5. Taotleja Eesti päritolu kinnitus: 

2.6.5.1. passi või ID-kaardi isikuandmete lehe koopia; 

2.6.5.2. koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või 

vanavanemate sünnitunnistus, märge eesti rahvuse kohta vanema passis vm). 

2.7. Soovi korral eestikeelne soovituskiri. 

2.8. Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris taotleja poolt. 

2.9. Aktsepteeritakse Euroopa Liidu riikide taotlejate digiallkirju, mis vastavad tasemele QES (e-allkiri 

on võrdsustatud omakäelise allkirjaga). 

2.10. Digiallkirjastamise võimaluse puudumise korral allkirjastatakse kõik dokumendid käsitsi 

ning skaneeritakse.  

3. Stipendium 

3.1. Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel sõidustipendiumist. 

3.2. Põhistipendium on mõeldud täistööajaga praktikaks ühe või kahe kuu jooksul, mis makstakse 

välja ühekordselt ja mille suurus on kas 1500 eurot (minimaalselt 4 nädalat) või 3000 eurot 

(minimaalselt 8 nädalat). 

3.3. Vajadusel makstakse sõidustipendiumi üheks reisiks välisriigi elukohast (taotluses toodud 

aadress) Eestisse ja tagasi. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik sõidustipendiumi saada. 

Sõidustipendium kantakse stipendiumisaaja pangakontole koos põhistipendiumi maksega. 
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3.4. Sõidustipendiumi suurus sõltub stipendiumisaaja elukoha ja Eesti asukoha vahelisest kaugusest. 

Vahemaa arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

3.4.1. Kui välisriigi elukoha ja Eesti vaheline kaugus on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse 

kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses; 

3.4.2. Kui välisriigi elukoha ja Eesti õppeasutuse vaheline kaugus on 100 km või enam, hüvitatakse 

kulud ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest: 

Kaugus linnast Tallinna (üks suund)  

 

Sõidustipendium edasi-tagasi reisi kohta 

100 – 499 km 180 eurot 

500 – 1999 km 275 eurot 

2000 – 2999 km 360 eurot 

3000 – 3999 km 530 eurot 

4000 – 7999 km 820 eurot 

8000 või enam km  1100 eurot 

 

4. Tingimused praktikale  

4.1. Praktikat pakkuv organisatsioon ei saa olla SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ega 

Välisministeeriumi üleilmse eestluse üksus. 

4.2. Praktika töökeel otsustatakse kokkuleppel praktikakoha pakkujaga. 

4.3. Praktikapakkujal ei ole keelatud maksta praktikandile töötasu või muid toetuseid. 

4.4. Praktika peab täismahus füüsiliselt toimuma Eestis. 

5. Nõuded taotlejale 

5.1. Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 

5.1.1. taotleja peab olema taotluse esitamise ajal 21 kuni 35 aastane;  

5.1.2. Taotleja peab olema taotlemise hetkel välisriigis elav. 

5.1.3. Taotleja peab olema Eesti juurtega välismaal sündinud või vähemalt 5 viimast aastat Eestist 

ära olnud noor. 

5.1.4. Taotleja peab stipendiumi saamisel suutma kinnitada oma taotlemise hetkel välisriigis 

elamist, Eesti päritolu ja Eestist eemal viibitud aastaid; 

5.1.5. Taotlejal peab olema lõpetatud kõrg- või kutseharidus, või vähemalt üks läbitud õppeaasta 

hetkel pooleliolevast kõrg- või kutsehariduse programmist. 

6. Taotluse menetlemine 

6.1. Taotluse menetlemise tähtaeg on 70 kalendripäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast. 

6.2. Taotluse menetlemisel kontrollitakse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust (edaspidi tehniline 

hindamine) ning kui kõik taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded on täidetud, hinnatakse taotlust 

sisuliselt. 

6.3. Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 

6.3.1. taotlus või selle osad on esitatud tähtajast hiljem; 

6.3.2. taotleja ei vasta nõuetele; 

6.3.3. taotlus ei ole esitatud stipendiumi taotlusvormil; 
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6.3.4. praktika ei ole kavandatud punktis 2.3 nimetatud perioodil; 

6.3.5. taotlus ei ole täidetud eesti keeles. 

 

6.4. Tehnilise hindamise tähtaeg on kümme tööpäeva. Kui isik jätab koos taotlusega esitamata 

nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab KÜSK puuduste 

kõrvaldamiseks seitsme kalendripäevase tähtaja, selgitades, et tähtpäevaks puuduste 

kõrvaldamata jätmisel võib KÜSK jätta taotluse läbi vaatamata. 

6.5. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui 

puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jätab KÜSK taotluse läbi vaatamata. Otsuse taotluse läbi 

vaatamata jätmise või taotluse nõuetele vastavuse kohta teeb KÜSK 10 tööpäeva jooksul. 

6.6. Taotluse läbi vaatamata jätmise otsusele 30 kalendripäeva jooksul esitatud vaided taotluse läbi 

vaatamata jätmise kohta lahendab KÜSKi juhatus viie tööpäeva jooksul. 

6.7. Tehnilise hindamise läbinud taotlusi hindavad sisuliselt vähemalt kolm hindajat, sh üle poolte 

hindajate on KÜSKi hindajate kogust. Vajaduse korral võib KÜSKi juhatus määrata lisaks 

hindajateks kogusse mittekuuluvaid valdkonna asjatundjaid. 

6.8. Hindamiskomisjon hindab taotlust järgmiste kriteeriumite alusel 20 punkti skaalal: 

6.8.1. taotleja motiveeritus Eestisse erialasele praktikale tulekuks – 10 punkti; 

6.8.2. taotleja sobivus taotletavale stipendiumile, sh praktikoha valiku põhjendatus ja taotleja 

eesmärgi vastavus stipendiumi eesmärgile – 10 punkti.  

6.9. Hindajad hindavad taotlusi sõltumatult ja esitavad KÜSKile hinnetega hindamislehe. 

Hindamistulemuste ja ettepanekute arutamiseks toimub hindajate hindamiskoosolek. Läbi 

arutatakse kõik taotlused, milles  kõrgema ja madalaima hinde vahe hindajate koondhinnetes 

ühele taotlusele on rohkem kui 5 ja kahe kõrgema hinde keskmisena ületaks taotlus lävendi või 

kahe madalama hinde keskmisena jääks alla lävendit. Hindajatel on õigus oma hindeid koosolekul 

korrigeerida. Hindamiskoosoleku tulemusel selgub iga taotluse keskmine koondhinne. 

6.10. Taotluse rahuldamise eeldus ehk lävend on keskmine koondhinne vähemalt 12 punkti. 

6.11. Lävendi  ületavad  taotlused  kuuluvad  rahuldamisele  hindamistulemuste 

paremusjärjestuse  alusel  kuni stipendiumi  eelarve  lõppemiseni. 

6.12. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes järgmistel juhtudel ning tingimusel, et 

taotleja esitab uuendatud taotluse: 

6.12.1. kui hindamistulemuste pingereas viimasele taotlusele jätkub vahendeid vaid osaliseks 

toetamiseks. 

6.13. Hindamisprotokolli alusel teeb KÜSKi juhatus taotluse rahuldamise või rahuldamata 

jätmise otsuse, mis sisaldab taotlusele antud punkte, kohta pingereas ja põhjendusi. Otsus 

saadetakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul pärast hindajate koosolekut. KÜSKi nõukogu lahendab 

vaided, mis on esitatud 30 kalendripäeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest taotlejale. 

6.14. Kui stipendiumilepingut ei ole sõlmitud stipendiumisaajast tuleneval põhjusel 20 

tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamisest stipendiumisaajale, 

võib KÜSK tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks. 

6.15. Stipendiumisaajate nimekiri koos praktika lühikirjelduse ja eraldatud stipendiumi 

summaga avalikustatakse veebilehel www.kysk.ee/toetatud-projektid. 

7. Stipendiumi väljamaksmine 
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7.1. KÜSK kannab stipendiumi üle stipendiumilepingu allkirjastamise järel täies mahus. 

7.2. KÜSK võib makstud stipendiumi põhjendatud mahus tagasi nõuda kui: 

7.2.1. läbiviidud praktika ei vasta tingimustele, lepingule või pole tõendatud; 

7.2.2. esitamata jääb nõuetele vastav aruanne või selle osad; 

7.2.3. sõidukulud ei ole tõendatud; 

7.2.4. oluliselt on rikutud teavitusnõudeid ja ületatud tähtaegu; 

7.2.5. selgub, et taotlus rahuldati esitatud valeandmete põhjal; 

7.2.6. selgub, et taotleja ei vastanud taotluse esitamise ajal stipendiumi tingimustele; 

7.2.7. taotlejal on KÜSKi ees muid täitmata rahalisi kohustusi. 

7.3. Taotleja peab täitma stipendiumi tagastamise nõude 30 kalendripäeva jooksul nõude esitamisest 

taotlejaga sõlmitud lepingu kohaselt. 

8. Aruandlus 

8.1. Aruandlus esitatakse 7 kalendripäeva jooksul peale praktika lõppemist eesti keeles aadressile 

kysk@kysk.ee ning see koosneb järgmistest osadest: 

8.1.1. praktikapakkuja poolt kinnitatud ja allkirjastatud praktikaaruanne, milles on muu hulgas 

välja toodud olulisemad tegevused, hinnang praktikale ja praktika vastavus eesmärgile; 

8.1.2. kuni 400-sõnaline stipendiumisaaja kogemuslugu, mida KÜSKil ja Välisministeeriumil on 

õigus avaldada oma kodulehtedel ja sotsiaalmeediakanalites; 

8.1.3. Sõidustipendiumi saamise puhul välisriigi elukohast Eestisse ja tagasi sõidu piletite koopiad.  

9. Stipendiumisaaja kohustused 

9.1. Võimaldada KÜSKil ja Välisministeeriumil kontrollida igal ajal stipendiumi elluviimist. 

9.2. Teavitada viivitamatult KÜSKi probleemidest ja võimalikest muudatustest, mis võivad mõjutada 

stipendiumi sihipärast kasutamist. 

9.3. Maksta stipendiumi tagasimaksmisega hilinemisel viiviseid võlaõigusseaduse kohaselt. 


