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Stipendium välismaal elavatele Eesti noortele
erialase praktika läbimiseks Eestis



PÄEVAKAVA

Avasõnad

Inspiratsioonilugu

Rahvuskaaslaste roll ja mõju maailmas – Eesti välisministeerium

Stipendiumiprogrammi tingimused ja dokumendid – KÜSK

Küsimused ja vastused



TAUST

Välisministeeriumi ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali

STIPENDIUMIPROGRAMM

Võimalus välismaal elavatele Eesti noortele tulla
Eestisse erialasele praktikale, tutvuda lähemalt Eestiga

ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.



TÄHTAJAD

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 

31. märts 2022

Praktika toimumise periood

1. juunist 30. novembrini 2022



TINGIMUSED
www.kysk.ee/rk22/

• Välismaal sündinud või vähemalt 5 viimast aastat Eestist ära olnud 21 
kuni 35-aastased Eesti noored;

• Praktika kestus on 1-2 kuud.

• Erialase praktika koht peab asuma Eestis ja tuleb noorel endal leida;

• Taotluse saab esitada ainult eesti keeles.



STIPENDIUM

• Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel
sõidustipendiumist;

• Põhistipendium on mõeldud täisajaga praktikaks 1-2 kuu
jooksul ja makstakse välja ühekordselt;

• Stipendiumi suurus on kas 1500 eurot (minimaalselt 4 
nädalat) või 3000 eurot (minimaalselt 8 nädalat);

• Vajadusel on koos põhistipendiumiga võimalik taotleda ka 
sõidukompensatsiooni reisiks välisriigis asuvast elukohast
Eestisse ja tagasi.



PRAKTIKA
• Praktika kestus on 1-2 kuud, vahemikus 1. juuni – 30. november 2022;

• Praktika peab täismahus füüsiliselt toimuma Eestis;

• Praktika koht tuleb noorel endal leida (vabaühendus, riigiasutus, äriühing);

• Praktika töökeel otsustatakse kokkuleppel praktikakoha pakkujaga;

• Praktikapakkujal ei ole keelatud maksta praktikandile töötasu või muid 
toetuseid;

• Praktikat pakkuv organisatsioon ei saa olla SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
ega Välisministeeriumi üleilmse eestluse üksus.



TAOTLEMINE

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:

• Nõuetekohaselt esitatud taotlus ja motivatsioonikiri stipendiumi
taotlusvormil;

• Taotleja CV;

• Allkirjastatud kinnituskiri praktikakoha pakkumisest Eestis asuva
praktikapakkuja poolt (erasektor, riigisektor või kolmas sektor) koos
praktika juhendaja nime ja kontaktandmetega;

• Õppeasutuse kinnitus õppimise või õpingute lõpetamise kohta;

• Taotleja Eesti päritolu kinnitus.



HINDAMINE

• Hindamiskomisjon hindab taotluseid 20 punkti skaalal: 

- taotleja motiveeritus Eestisse erialasele praktikale tulekuks

– 10 punkti; 

- taotleja sobivus taotletavale stipendiumile, sh praktikoha valiku
põhjendatus ja taotleja eesmärgi vastavus stipendiumi eesmärgile

– 10 punkti.

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



ARUANDLUS

• Aruandlus esitatakse 7 kalendripäeva jooksul peale praktika
lõppemist eesti keeles aadressile kysk@kysk.ee

• Aruande osad:

- praktikapakkuja poolt kinnitatud ja allkirjastatud
praktikaaruanne, milles on muu hulgas välja toodud olulisemad
tegevused, hinnang praktikale ja praktika vastavus eesmärgile;

- max 400-sõnaline stipendiumisaaja kogemuslugu;

- sõidustipendiumi saamise puhul välisriigi elukohast Eestisse ja 
tagasi sõidu piletite koopiad.

mailto:kysk@kysk.ee


Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja kõik dokumendid palume
saata ühes digiümbrikus aadressile:

kysk@kysk.ee

31. märts 2022 kell 15.00 (Eesti aja järgi)

www.kysk.ee/rk22/

TINGIMUSED-TAOTLUSVORM-KINNITUSKIRI

mailto:kysk@kysk.ee


tea@kysk.ee ja sandra@kysk.ee

KÜSIMUSED JA VASTUSED!

mailto:tea@kysk.ee
mailto:sandra@kysk.ee

