LOOME- JA ARENGUPOTENTSIAALI AVAJA

NOORTELE HÄÄLE ANDJA

1.1. luuakse nutika noorsootöö kontseptsioon;
3.1. toetakse traditsiooniliste osalusvormide, eelkõige noorteühingute ja
1.2. kasutada rohkem infotehnoloogilisi võimalusi töös noortega sh noorte digitaalse
noortevolikogude jätkusuutlikku arengut;
kirjaoskuse tõstmiseks IKT-ga seotud huvitegevuste pakkumiseks;
3.2. arendatakse noorteühingute aastatoetuste ja osaluskogude toetamise
1.3. suurendatakse noortevaldkonnas võimekust luua ja arendada erinevate noorte jaoks
süsteemi;
sobivat sotsialiseerumise keskkonda;
3.4. arendatakse ja toetatakse uusi noorte osalusvorme,et avardada osalust ja
1.4. toetatakse noorte omaalgatust ja noorteprojekte
osaluse õppimist toetavaid meetodeid noortevaldkonna asutustes
1.5. tugevdatakse noorsootööd koolikeskkonnas;
ja ühingutes, sh pööratakse erilist tähelepanu noortejuhtide,
1.6. mitteformaalses keskkonnas õpitu väärtust
noorsootöötajate ja erinevate valdkondade ametnike
tunnustatakse formaalhariduses ja tööturul senisest rohkem ning
pädevuse tõstmisele;
toetatakse noorsootöös arendatud õppevara ja olemasolevate
Meede 1:
3.5. parandatakse osaluse eelduseks olevat noorte
Meede 3:
instrumentide kasutamist formaalhariduses;.
Võimaluste
informeeritust, milleks tugevdatakse noorteinfo
Noorte aktiivse
1.7. suurendatakse noorte huvide paremat arvestamist
suurendamine noorte
riiklikku süsteemi ja toetatakse sell
osaluse toetamine
huvihariduses, eelkõige noorte osaluse kaudu otsustes;
loovuse arendamikvaliteetset toimimist eri osapoolte koostöös.
kogukonnas ja
1.8. arendatakse huvihariduse metoodikate
seks, omaalgaotsustes
mitmekesisust ja koostööd noortevaldkonna teiste
tuseks ja
Noorel on avarad
osapooltega.
ühistege-

vuseks

EBAVÕRDSUSE VÄHENDAJA
JA TÖÖHÕIVELISUSE TUGI

Meede 2:

võimalused arenguks ja
eneseteostuseks, mis toetab
sidusa ja loova
ühiskonna kujunemist

Noorte
kaasamise
suurendamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine

2.1. suurendatakse tasuta noorsootöö kättesaadavust;
2.2. arendatakse pädevusi ja metoodikat noorsootöös,
sh huvihariduses, et kaasata erinevaid noori;
2.3. kohalikus transpordikorralduses arvestatakse
senisest rohkem noorsootöö teenustega;
2.4. luuakse noorsootöötajatele võimalus saada vajadusel
nõustamist jm professionaalset tuge;
2.5. suurendatakse noorteuuringute ja noortepoliitika osapoolte
koostöö kaudu teadmist vähemate võimalustega noorte vajadustest ja
noorte takistustest tööelu probleemide lahendamisel ning arvestatakse sellega
erinevate poliitikavaldkondade meetmete kavandamisel;
2.6. toetatakse noorte tööhõivevalmidust aidates kaasa töökogemuse saamisele (sh vabatahtlikuna) ning tööelu paremale tundmisele, erilist tähelepanu vajavad noorte riskirühmad;
2.7. suurendatakse noorte võimekust olla tööturu loojaks toetades noorte omaalgatusi ja
rakendades paremini noorsootöö võimalusi ettevõtlikkuse ja ettevõtluse väärtustamiseks,
mh koostöös ettevõtjatega;
2.8. haridusest ja tööturult eemalejäänud noorte jaoks käivitatakse noortevaldkonna asutuste
ja ühingute baasil tugimeetmed, mis aitavad toetada noorte tagasitoomist
haridusse ja/või edukat jõudmist tööturule.

Meede 4:

KVALITEETNE JA TEADLIK
ARENDAMINE

Kvaliteetse
noortepoliitika
4.1. suurendatakse noorteuuringute ja -seire
ja
tulemuste kasutamist poliitikate kujundamisel;
noorsootöö arengu
tagamine
4.2. toetatakse püsivat koostööd praktikute,
ametnike ja uurijate vahel;
4.3. luuakse võimalused uute teadmiste tekkimiseks
mitteformaalse õppe ja selle tulemuste kohta noortevaldkonnas;
4.4. toetatakse kohalike omavalitsuste püüdlusi kvaliteetseks
noorsootöö taristu ja teenuste korralduseks, mh kvaliteedihindamis
arendamise kaudu;
4.5. soodustatakse omavalitsuste koostööd ja ühisarengut noorsootöö teenuste ja/või
piirkondade lõikes
4.8. tõstetakse noorsootöötajate professionaalsust, sh tasemehariduse ja täiendkoolituse
arendamise ning pädevuste seire toel
4.9. luuakse ja rakendatakse meetmeid valdkondade- ja ametkondadeüleseks
süsteemseks koostööks noortevaldkonnas.
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