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TÖÖLEHT 13

Asjad, mida enne lahkumist teha
SELGITUS: Järgnev harjutus on abiks noorele, kui ta on juba otsustanud välismaale minna ja tal on
vaja konkreetset ülevaadet, mida ta peaks enne lahkumist tegema.

HARJUTUS: Lahkumist plaanides pea meeles järgnevat:
Kontaktid
On Sul juba sihtriigis või sihtriigiga seonduvaid kontakte? Kuidas võiks neist plaani elluviimisel
kasu olla? Räägi oma tuttavatele, kuhu sa minemas oled, ja küsi neilt, kas nad teavad kedagi, kes
seal hetkel elab või on kunagi elanud ning oskaks Sulle kasulikke näpunäiteid anda. Isiklikud
kontaktid võivad sihtriigis konkreetsete murede puhul ning uue keskkonnaga harjumise ajal väga
kasulikud olla.
Elukoht
Mis valikuid sihtriik selles osas pakub? Kas plaanid peatuda üliõpilaselamutes või leiad ise mõne
koha? Kas üritad välismaal elukoha leida ise veel Eestis olles või alles pärast sinna jõudmist? Kus
plaanid kuni alalise elukoha leidmiseni peatuda? Nutikas oleks välja uurida sihtriigi majutuskulude
suurus.
Eelarve
Kui palju raha Sul iga kuu vaja läheb? Lisaks eluasemekuludele peaksid arvesse võtma ka
ühistranspordi, söögi ja joogi ning meelelahutuse peale kuluvaid summasid - lõppude lõpuks ei
plaani Sa ju kogu aeg kodus istuda! Mida pikemaks Sa jääda plaanid, seda tõenäolisemalt lisandub
veel teisigi ettenägematuid kulutusi.
Vaba aeg
Kuidas Sulle meeldib oma vaba aega veeta? Võimalus oma lemmikhobidega uues riigis edasi
tegeleda aitab Sul kohanduda. Uuri välja, kas Sul on võimalik oma hobidega uues keskkonnas edasi
tegeleda. Samas võib uues riigis leida ka täiesti teistsuguseid vaba aja veetmise võimalusi ja
hobisid. Mida võiksid uues riigis proovida?
Kui lähed välismaale töötama, vaata lisa Eures Eesti veebilehelt www.eures.ee/tooandja
Kui lähed välismaale õppima või kogemusi saama, vaata lisa Rajaleidjast
www.rajaleidja.ee/euroopasse
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Mida teha enne ärasõitu?
Järgneva nimekirja alusel saavad õpirändurid enne minekut kontrollida, kas kõik vajalikud
toimingud on tehtud.

Soovituskirjade või diplomite tõlked
Õppetoetused välismaal õppijatele
Töötushüvitised välismaal töö otsijatele
Maksustamine
Viisa, tööluba, elamisluba
Sotsiaalkindlustus ja tervishoid
Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC)
Kindlustuspoliisid
Vaktsineerimised
Elukoht
Pass/ID-kaart
Aadressi muutumine

