
INFOPÄEV
28. VEEBRUAR 2023

Stipendium välismaal elavatele Eesti noortele 
erialase praktika läbimiseks Eestis



TAUST
Välisministeeriumi ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali

STIPENDIUMIPROGRAMM

Võimalus välismaal elavatele Eesti noortele tulla Eestisse erialasele praktikale, 
tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Koordinaator: Sandra Paulus (KÜSK), sandra@kysk.ee, +372 523 2883

www.kysk.ee/rks23

mailto:sandra@kysk.ee
http://www.kysk.ee/rks23


PÄEVAKAVA

Avasõnad

Tervitussõnad – KÜSK ja Eesti välisministeerium

Kogemuslugu – Robi Roht, 2022. a. stipendiumisaaja

Stipendiumiprogrammi tingimused ja dokumendid – Sandra Paulus, 
KÜSK

Küsimused ja vastused

Integratsiooni Sihtasutuse teenuste tutvustus - Kaire Cocker

Küsimused ja vastused



EESMÄRK JA TÄHTAJAD

Eesmärk: Stipendiumi eesmärk on rahvuskaaslastest noorte lõimumine Eesti 
ühiskondlikku ellu.

Stipendiumit saab taotleda Eestis toimuvaks erialaseks praktikaks.

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 

24. aprill 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi)

Praktika toimumise periood

1. juulist kuni 30. novembrini 2023



TINGIMUSED STIPENDIUMITAOTLEJALE
https://kysk.ee/rks23

• Välismaal sündinud või vähemalt 5 viimast aastat väljaspool Eestist 
elanud 21 kuni 35-aastased Eesti päritolu noored;

• Taotlemise hetkel peab elukoht olema välisriigis;

• Lõpetatud kõrg- või kutseharidus, või vähemalt üks läbitud õppeaasta 
pooleliolevast õppeprogrammist.

• Ei saa 2023. aastal saada mõnda teist Eesti riigieelarvelist 
stipendiumit.



TINGIMUSED PRAKTIKALE
https://kysk.ee/rks23

• Praktika kestus on 2 kuud ja see peab olema täistööajaga;

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

• Praktika sooritamise keel kokkuleppel praktikapakkujaga;

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



STIPENDIUM

• Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel
sõidustipendiumist;

• Põhistipendium on mõeldud täistööajaga praktikaks 2 kuu
jooksul ja makstakse välja ühekordselt;

• Stipendiumi suurus on 3000 eurot

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



TAOTLEMINE
Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:

• Nõuetekohaselt esitatud taotlus ja motivatsioonikiri stipendiumi taotlusvormil;

• Taotleja CV (eesti keeles);

• Digitaalselt 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;

• Passi või ID-kaardi isikuandmete lehe koopia;

• Taotleja Eesti päritolu kinnitus;

• Soovi korral eestikeelne soovituskiri.



TAOTLUSE ALLKIRJASTAMINE
• Taotlus tuleb saata allkirjastatult aadressile kysk@kysk.ee

• Digiallkiri (mis vastab omakäelisele allkirjale ehk tase QES) > Eesti ID 
kaardi puhul saab seda teha DigiDoc tarkvaraga, või platvormil 
www.dokobit.com

NB! Kõik dokumendid allkirjastage ühes digikonteineris.

• Kui digiallkirjastamine ei ole võimalus, siis tuleb kõikide
dokumentide kõik leheküljed allkirjastada käsitsi ja need skaneerida 
(hea ja loetava kvaliteediga) 

• Stipendiumilepingu allkirjastamine saab olla ainult kas digiallkirjaga 
või omakäelise allkirjaga. Digiallkiri on tõhusaim lahendus.

http://www.dokobit.com/


HINDAMINE
• Nõuetele vastavuse kontroll – kui taotluses on puuduseid ja soovime 

küsida lisainfot, siis anname teile sellest teada. Puuduste eemaldamiseks 
on 7 kalendripäeva.

• Kui taotlus:
• ...või selle osad (kinnituskiri, CV, õppimise kinnitus jm) on esitatud tähtajast hiljem;
• Ei ole koostatud KÜSKi taotlusvormil;
• Ei ole nõuetekohaselt allkirjastatud;
• Taotleja ja/või praktika ei vasta nõuetele;
• Taotletud (sõidu)stipendium ei vasta tingimustele;
• Taotlus ei ole täidetud eesti keeles
...siis taotlust vastu võtta me ei saa.

Enne taotluse esitamist ava programmi tingimused, kontrolli punkti 2.6 abiga kas kõik 
taotluse osad on olemas! Kõhkluste korral võta aegsasti ühendust koordinaatoriga –
aitame, juhendame, nõustame!



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. 

• Hindepunktide alusel moodustub pingerivi, mille alusel teeme 
stipendiumite andmise otsused.



STIPENDIUMI SAAMISEL

• Allkirjastame stipendiumilepingu ja kanname seejärel 
stipendiumi üle 100% ulatuses

• Stipendiumit saab kasutada praktika sooritamise vahemikus ehk 
1. juuli – 30. november

• Sõidustipendiumit piletite ostuks saab kasutada vahemikus 1. 
juuni kuni 31. detsember, ehk kuu aega enne ja pärast 
praktikaperioodi – see annab juurde paindlikkust, kui soovite 
veidi enne/pärast praktika algust/lõppu reisida.



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;

- kuni 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

24. aprilliks 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi)

https://kysk.ee/rks23

TINGIMUSED-TAOTLUSVORM-KINNITUSKIRI

sandra@kysk.ee, +372 52 32 883

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


Programmi koordinaator: Sandra Paulus, 
sandra@kysk.ee

KÜSIMUSED JA VASTUSED



www.kysk.ee/rks23
sandra@kysk.ee
+372 52 32 883

Aitäh!

http://www.kysk.ee/rks23
mailto:sandra@kysk.ee
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