
Perekond ja
lähedased

Kool
Tervishoid 

Turvakodu,
varjupaik

Noorsoo-
politseinik,
veebikonstaabel

• Vanemad ja hooldajad 
• Õed-vennad 
• Sugulased-sõbrad

• Ajutine varjupaik, mis  
  osutab abi, tuge ja 
  kaitset peavarjuta 
  jäänud 3-18. a lastele
  ning lastega vanematele

• Klassijuhataja 
• Aine- või abiõpetajad 
• Sotsiaal- või
   eripedagoog 
• Psühholoog 
• Meditsiini- või 
   kooliõde 
• Tugiisik 

• Kooliväline aeg 
   (trennid, huviringid jm,
   mis aitavad leida  
   sõpru, ennast tundma 
   õppida ja kogemusi 
   saada tööellu  
   sisenemiseks)
• Nõustamine

• Lastekaitse spetsialist
• Sotsiaaltöö spetsialist
• Noorsootöö spetsialist
• Haridusspetsialist

• Perearstid
• Vaimse tervise õed 
• Psühholoogid, 
   (noorte)nõustajad 
• Naistearst,  
   meestenõustaja, 
   ämmaemand

• Ennetab ja vähendab 
   noorte ning laste ohtu
   sattumise riski

• Toetab 15-26. a mitteõppivaid 
   ja -töötavaid noori soovides  
   selgusele jõudmisel
• Võtab ühendust, kui
   noor võiks erinevate  
   registriandmete järgi 
   tuge vajada 

• Toetab ning nõustab
   15-26. a mitteõppivaid 
   ja -töötavaid noori:
   aitab neil oma 
   soovides selgusele 
   jõuda

Alati on
võimalus 

kusagilt abi
või tuge 
saada!

Tahad arutada õppimise, töötamise või vaba aja
veetmise võimalusi? 

Või jagada oma muret
või õnnestumisi?

Kohalik
omavalitsus Töötukassa

(alates
13-aastastest)

• Karjääri-, võla- ja  
   psühholoogiline nõustamine 
• Koolitused 
• Esimese töökogemuse  
   soodustamine
• Töövõime hindamine

Noorte 
Tugila

Noortegarantii
tugisüsteemi
(NGTS-i)
 juhtumi-
korraldaja 

Noortekeskus, 
huvitegevus, 
noorteorganisat-
sioonid ja 
-ühendused

Olulised numbrid
• Usaldustelefon vältimatu
   psühholoogilise abi jaoks 126 
• Psühholoogilise kriisinõustamise
   kriisiabi telefon 631 4300
• Lasteabi infoliin 116 111 
• Perearsti nõuandetelefon 1220 
• MTÜ Eluliin usaldustelefon 655 8088 
• Ohvriabi telefon 116 006

Online info ja nõustamine 
• www.lahendus.net, 
   ka www.lahendus.net/database 
• www.peaasi.ee/kysi-noustajalt 
• www.facebook.com/noustamine
   (õpiabi ja psühholoogiline nõustamine) 

Väärt kohad, mida veel uurida
• www.step.ee (STEP-programm 15-26 aastatele õigusrikkumisega  
   õppimise või tööga hõivamata noortele Harjumaal ja Tallinnas)
• www.spinprogramm.ee (SPIN-programm - jalgpallitrenn koos    
   sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavate töötubadega) 
• www.jmk.ee (Johannes Mihkelsoni Keskus, kus pakutakse 
   tugiisikuteenust, võla- ja karjäärinõustamist, psühholoogilist ja 
   sõltuvusnõustamist, tööalast täiendkoolitust ning tööpraktikat)

• www.tooelu.ee (teave töökeskkonnas ja 
   -tervishoiust, ettevõtlusega alustamisest,  
   töövõimalustest ning -turuteenustest)
• www.minukarjaar.ee (karjääriteenused)
• www.teeviit.ee (teave töötamisest,  
   õppimisest ja vaba aja veetmisest)
• www.envtl.ee (Eesti Noorte Vaimse
   Tervise Liikumine)


