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Hea sotsiaalala töötaja!

Pakume Sulle suurepärast võimalust oma unistus ellu viia!

CIF  Estonia  võtab  vastu  taotlusi  sotsiaaltöötajatelt  või  sellele  lähedase  eriala  inimestelt,  kes 
soovivad  osaleda  2015.  aastal  toimuvates  rahvusvahelistes  vahetusprogrammides.  Taotlusi  saab 
esitada kuni  10. novembrini 2014 (kevadel-suvel 2015.a toimuvad programmid) või jooksvalt 2 
nädalat enne korraldava CIF organisatsiooni poolt seatud tähtaega (sügisel toimuvad programmid).

Rahvusvahelised  vahetusprogrammid  pakuvad  võimalust  erialaseks  ja  kultuuriliseks 
enesetäienduseks ning on hariva iseloomuga. Programmis on praktiline ja teoreetiline teave seotud 
võõrustajamaa sotsiaalse ja kultuurilise keskkonnaga. Kuna osalejaid on mitmelt erinevalt maalt on 
programmis olulisel kohal kultuurialane enesetäiendamine.

 

CIF Holland 2011

Programmi  ajaline  kestus  on  riigiti  erinev,  nt  Argentiinas,  Prantsusmaal  ja  Iisraelis  3  nädalat, 
Šotimaal,  Indias  ja  Soomes  4  nädalat,  Rootsis  4,5  nädalat,  USA-s  3  nädalat  kuni  18  kuud. 
Programm toimub enamasti kevadel, ajavahemikus aprill-juuni, mõnedes riikides ka sügisel (Itaalia, 
Nepaal,  Austraalia,  India,  Uus-Meremaa ja Norra).  Täpse nimekirja vahetusprogrammidest koos 
programmi  toimumisaja  ja  kandideerimise  tähtajaga   leiad:  http://www.cifinternational.com/?
page_id=17 

http://www.cifinternational.com/?page_id=17
http://www.cifinternational.com/?page_id=17


CIF programm sisaldab:

• põhjalik ülevaade rahvusvahelist programmi korraldava maa hoolekandesüsteemist (loengu 
vormis)

• individuaalne praktika erinevates (sotsiaaltööga seotud) asutustes ja organisatsioonides üle 
kogu riigi (arvestatakse osaleja soove)

• saadud kogemuse suuline ja kirjalik hindamine
• oma maa ning töövaldkonna tutvustamine
• elamine peredes
• programmi korraldava maa kultuurist osa saamine 
• rahvusvahelised tutvused (teised programmis osalejad on samuti pärit erinevatest riikidest)

Programmis osalemisega seotud kulutused on erinevad: nt Norras, Rootsis ja Soomes on programm 
tasuta, Šveitsi programmis osalemise eest tuleb maksta 250 SFR, Šotimaal 300 £ ja Türgis 300 €.

Lisaks  osalustasu  maksmisele  jäävad  osalejal  enda  kanda  sõidukulud  ja  reisikindlustus  (vt 
manusest  lisainfot)  ning vajadusel  osaline  toitlustamine.  Programmi  vältel  toimub  majutamine 
peredes, mis tähendab, et kulusid majutusele ei kaasne. Mõnedes programmides on organiseeritud 
täielik toitlustamine, teistes peab osaleja mingil määral ka ise toidule kulutama.

Eelmistel  aastatel  toimunud  programmide  raames  on  Eesti  sotsiaaltöötajad  käinud  Šotimaal, 
Šveitsis,  Rootsis,  Soomes,  Austrias,  Itaalias,  Norras,  Indias,  Kreekas,  Tansaanias,  Austraalias, 
USAs, Uus-Meremaal ja Iisraelis.

Vahetusprogrammis osaleja peab vastama järgmistele nõuetele:
• töötamine sotsiaaltööga seotud ametikohal (sh. noorsootöö), klienditöö staaž peaks olema 

vähemalt 3 aastat
• sotsiaaltöö-alane (selle lähedane) haridus
• erialast intensiivset suhtlemist võimaldav inglise keele oskus (mõnedes programmides aga 

ka prantsuse, hispaania, saksa vms keele oskus)
• suutlikkus kogu programm täies mahus ja ulatuses kaasa teha.

Loetletud tingimustele vastavel huvilistel tuleb saata vormikohane allkirjastatud sooviavaldus (koos 
fotoga) tähtajaks elektroonselt CIF Estonia kontaktisikule.

Sooviavaldus (vt  manusest)  täita  põhjalikult,  erilist  tähelepanu  pöörata  motivatsiooniosale. 
Motivatsioonikirjas  põhjendada  oma  programmis  osalemise  soovi  (kuni  30  rida).  Määravaks 
saavadki lõplikul valikul sooviavalduse põhjalikkus ning motivatsioonikiri.



Palun varu aega avalduse täitmiseks ja selle edastamiseks ning esita avaldus võimalikult varakult 
CIF Estoniale. Pärast taotluse laekumist viivad CIF-Estonia esindajad Sinuga läbi ka kohustusliku 
võõrkeelse intervjuu enne 20. novembrit 2014  .  

Kui kandidaat vastab nõuetele, lisab CIF päevEstonia tema avaldusele omapoolse toetuskirja ning 
saadab selle elektroonselt edasi soovitud riigi CIF juhtkonnale. Lõpliku otsuse osalejate valikul teeb 
sihtriigi CIF organisatsiooni juhtkond.

Loe lähemalt osalejate muljetest

• Sotsiaalne talupidamine, turism ja ettevõtlus. Valter Parve Ajakiri Sotsiaaltöö 2/2014, lk 34-36
• CIF-Baltic 2012 vahetusprogramm. Kati Saira. Ajakiri Sotsiaaltöö 5/2012,  lk 54-55
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135090507113_Sotsiaaltoo_5_2012.pdf 
• CIF – mitmekordselt kasud sees! Valter Parve. Ajakiri Sotsiaaltöö 5/2009, lk 35-36
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683085187_Sotsiaaltoo_2009_5.pdf 
• CIF  programmi  raames  Norras.  Kati  Saira.  Viktooria  Hrabrova.  Marit  Pauk.  Ajakiri 
Sotsiaaltöö, 5/2009, lk 36-39
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683085187_Sotsiaaltoo_2009_5.pdf 
• CIF programmi kaudu Indias. Kristel Altosaar. Ajakiri Sotsiaaltöö 2/2006, lk 56-58
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683152611_Sotsiaaltoo_2006_2.pdf 
• Vaatluspraktika Šotimaal Anu Rahu, CIF Itaalia vahetusprogramm Heli Preismann, Muljed 
CIF`i Rootsi vahetusprogrammist Margit Kirja. Ajakiri Sotsiaaltöö 6/2004, lk 45-47
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683210795_Sotsiaaltoo_2004_6.pdf 
• CIF Soome, Ewe Alliksoo ja CIF Norra, Haidi Vahenurm. Ajakiri Sotsiaaltöö 5/2003, lk 48-49
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683244661_Sotsiaaltoo_2003_5.pdf 
• CIFiga Šotimaal. Priit Ruut. Ajakiri Sotsiaaltöö 4/2002, lk 56-60
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130683258678_Sotsiaaltoo_2002_4.pdf 

Lisainfo:

CIF Estonia kodulehekülg: http://cifestonia.info

Facebook: http://www.facebook.com/CifEstonia

Programmide täpsem sisu, ajakavad ja avalduste vormid on saadaval CIF International`i kodulehe 
aadressil: http://www.cifinternational.com
Programmi kontaktisikud: Margit Randaru, e-mail  margit.randaru@gmail.com

Kati Saira, e-mail katisaira@hotmail.com
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