NOORTEINFO SÜNDMUS

MILLISEID SÜNDMUSI
NOORSOOTÖÖ NÄDALAL KORRALDADA?
Noorsootöö nädalat tähistatakse teemanädalana, mille eesmärk on tõsta esile noorsootöö valdkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, tutvustada noorsootöötaja kutset ning pakkuda
noortele kogemusi ning nende mõtestamise võimalust. Samuti on oluline anda noorsootöö valdkonna töötajatele võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta nii kohalikul kui ka riiklikul
tasandil.
2018. aastal on eesmärgiks võetud noortevaldkonna populariseerimine läbi noorsootöö võimaluste
ja noorsootöötaja kutse. Läbivad märksõnad on inspiratsioon ja inspireerimine, teemanädal kannab
loosungit „Noori inspireerides“. Teemanädala mõte on suurendada laiemalt teadlikkust sellest, milliseid võimalusi pakub noortele noorsootöö valdkond ning millist rolli kannavad noortevaldkonnas
toimuvate tegevuste elluviimisel noorsootöötajad – julgustame, suuname, juhendame, innustame
noori noorsootöö nädala raames toimuvate sündmustega. Kogu noortevaldkonna arendamiseks
tehtava mõtestamiseks loob noorsootöö nädala fookus soodsa pinnase erinevate tegevuste ja
üleskutsete korraldamise kaudu.
Noorsootöö võimalused toetavad noorte ettevõtlikkust, iseseisvust, tegutsemistahet, osalust,
informeeritust, teadlikke valikuid, s.o huviharidus ja huvitegevus, vabatahtlik töö, osaluskogud,
noortevolikogud, Eesti-sisesed ja rahvusvahelised projektid, praktikad, noortevahetused, noorteühingud- ja organisatsioonid, laagrid, malevad, õpilas- ja üliõpilasesindused, konkursid jpt. Tähtsal
kohal on ka vähemate võimaluste ja tõrjutuse riskis olevate noorte toetamine ning nende osalusvõimaluste ning tahte suurendamine. IGA NOOR ON VÄÄRTUS.
Noorsootöötajal on oluline roll olla noore toetaja, suunaja ja märkaja noore aktiivseks ühiskonnaliikmeks kujunemise teel. Noorsootöövõimaluste mitmekesistamise ja noorsootöötaja rolli/kutse
väärtustamise kõrval on ühiskonnas oluliseks ka noorsootöös osalemise aeg ja koht, mida on võimalus läbi erinevate sündmuste ja tegevuste edukalt ellu viia.

MIDA TEHA?

1. Räägi noortega aegsasti noorsootöö nädalast ja teemafookusest
2. Viige läbi ideekorje või ajurünnak võimaliku sündmuse korraldamiseks ning lähtuge järgnevast:
› sihtrühm;
› osalejate arv;
› toimumisaeg;
› asukoht;
› vorm ja kasutatav meetod.
2. Võimalikud sündmused:
› Kutsu külla mõni noorteorganisatsioon, noortekeskus,
kool, ettevõte, noorte jaoks oluline eeskuju

› Korralda piirkonna või asutuse osaluskohvik
› Kontsert, laulu- või tantsupidu
› Flashmob vms, mis tõmbab kogukonna tähelepanu
› Maailmakohvik noori huvitavate ja puudutavate teemade
arutamiseks ning inspireerimiseks

› Ideekorje või häkaton noori huvitavate ja puudutavate teemade
koondamiseks ning võimalike lahenduste leidmiseks

› Noori huvitaval teemal koostööprojekt või ühisüritus teise organisatsiooniga
› Talendi-show või sarnase ülesehitusega mõõduvõtmine üritusel, video või pildi teel
3. Alustage sündmuse planeerimist, valides korraldusmeeskonna liikmed ja jagades omavahel
korralduslikud rollid:

5. Viige sündmus planeeritu alusel ellu
6. Küsige osalejatelt tagasisidet (nt küsitlus, koosolek, avalik arutelu, artikli, raporti koostamine)
7. Analüüsige koos meeskonnaga sündmuse õnnestumist ja tehke kokkuvõte
8. Teavitage kogukonda tulemustest
9. Planeerige võimalikke arenduskohti järgmise sündmuse korraldamiseks
Kuidas edasi?

10. Anna korraldatud sündmusest teada Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel
11. Jälgi noorsootöö nädala infot, nädala sündmuste kalendrit ning interaktiivset kaarti
12. Anna meile toimunud sündmuse ja noorsootöö nädala kohta tagasisidet (küsimustik saadetakse e-mailile)

13. Jaga meile kogemuslugusid ja pilte toimunud sündmusest aadressil: kadri.koort@entk.ee

Koostatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt üle-eestilise noorsootöö nädala raames.

