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PAKKUMUSKUTSE
Programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames
uuringupakkumust järgneva noortevaldkonna uuringu läbiviimiseks:

kutsume

Teid

esitama

ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2013 noorsootöö
kutsealal tegutsevatele inimestele pakutavate koolituste tulemuse kvaliteedi uuring
(edaspidi Uuring), mille eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd ning mil moel mõjutavad ESF
programmi raames kavandatud ning ellu viidud koolitused noorsootöö kutsealal tegutsevate
inimeste erialaste pädevuste kujunemist ja arengut.
Kavandatava uuringuga soovime ühtlasi välja selgitada, milline on olnud seniste koolituste mõju
noorsootöö kvaliteedile ja arengule ning noorsootöötajate omavahelisele koostööle kogukonnas.
Kavandatav uuring on seega sisendiks noortevaldkonna koolitustegevuse kvaliteedi ning
koolituse tulemusena antava kvalifikatsiooni aruteludele ning toetab Eesti noortevaldkonna
koolitustegevuse professionaalsemaks muutmist ja jätkusuutlikkust.

2. Uuringu eesmärgi täpsustus
Kavandatava uuringu põhieesmärgiks on välja selgitada milline on olnud ESF programmi
“Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2013 pakutud koolitustegevuse tulemuse
kvaliteet.
Uurimisküsimused:
-

-

-

Milline on programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames pakutavate koolituste
tulemuste ja mõju kvaliteet: õppeprotsessi mõju, näiteks teadmiste, oskuste,
motivatsiooni, hoiakute jne omandamine ja arendamine, samuti võime, motivatsioon ja
kohustus rakendada omandatut tulevases töös.
Milline on pakutud koolituste mõju noorsootöö kvaliteedile ja noorsootöö arengule
(näiteks kas ja milliseid uusi noorsootööteenuseid, projekte, programme on koolituse
mõjul algatatud ja elluviidud, eksisteerivad idee tasandil, jne)
Milline on olnud pakutud koolituste mõju noorsootöötajate omavahelisele koostööle ja
koostöösuhetele ja võrgustikutööle kogukonnas.

3. Uuringu ajakava
ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames toimunud koolituste kohta, mis
teostati ajavahemikus 2008-2010 I poolaasta, on uuringu kokkuvõtte valmimistähtaeg on 2.
juuni, 2011.a. Edasises uuringu ajakavas ja tingimustes lepitakse Tellijaga kokku täiendavalt.

4. Ootused pakkumuse metoodikate kirjeldustele
Uuringus kasutatud metoodikaid kirjeldav metoodikaülevaade on vajalik uuringute edaspidise
kordamise võimaldamiseks. Olulisemad teemad metoodikakirjelduses on valimi koostamine ja
uuringu metoodilise lähenemise kirjeldus.
5. Ootused uuringu raportitele
Läbiviija ja Tellija vaatavad koos läbi uuringutulemused, et otsustada milliseid tulemusi milliste
taustatunnuste lõikes raportis kirjeldada. Koos otsustatakse ka lõppraporti struktuur ning
tabelite ja jooniste esitamine raportis. Struktuur sisaldab lühikokkuvõtet tulemustest, sihtrühma
ja kasutatud metoodikate kirjeldusi ning uuringutulemuste analüüsi kokkulepitud tunnustes ja
lõigetes.
Lõppraportile eelneb vaheraport, n.ö esmane töövariant lõppraportist, kuhu Tellija saab 10
tööpäeva jooksul lisada kommentaare ja küsimusi. Vajadusel korraldatakse vaheraporti
täiendamise osas vahekohtumine.
Koos lõppraportiga valmistab pakkuja ette ning annab tellijale üle teostatud küsitluste vastuste
andmebaasid ja muud uuringu käigus tekkinud kokkuvõtted ja ülevaated.

6. Nõuded Pakkumusele
Pakkumuses peavad olema esitatud järgmised andmed:
-

-

kõigi uuringu tegevuste kaardistus, kirjeldus ja nende eest vastutavad isikud
(uuringumeeskond);
uuringu meetodid;
sihtrühmade täpsustatud kirjeldused, meetodid neile lähenemiseks ja valimite suurused;
täpne ajakava uuringu läbiviimiseks vastavalt üldisele ajaraamile;
detailne hinnapakkumine kõigi tegevuste maksumuse kohta (Eesti kroonides koos
käibemaksuga). Pakkujal on võimalik kavandada töö eest tasumist mitmes osas, kuid sel
juhul tuleb Pakkumuses täpselt ära näidata, millise töö üleandmine iga osa puhul
toimub;
uuringumeeskonna erialased CV-d, mis sisaldavad infot nende hariduse ja eelneva
töökogemuse kohta, eriti seoses sarnaste uuringute läbiviimisega;
käesolevas pakkumuskutses toodud ootustega arvestamise võimalikkus (või alternatiivid)
uuringu tegevuste kavandamisel.

7. Pakkumuse esitamine
Palume kõigil osaleda soovijail esitada Pakkumus 15. detsembriks, 2010.a. kas aadressil L.
Koidula 13 a, 10125 Tallinn, Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (kontaktisik
Reet Kost) või e-posti aadressil Reet.Kost@archimedes.ee
Pakkumuste läbivaatamine ja parimale pakkujale koostööettepaneku tegemine ning lepingu
sõlmimine pakkujaga toimub ca 1 kuu jooksul.

8. Täiendav informatsioon
Pakkumiskutse ja –konkursi kohta saab täiendavat informatsiooni SA Archimedes Euroopa Noored
Eesti büroost.
Kontaktisik: Reet Kost, e-post: Reet.Kost@archimedes.ee

