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Praxise mõttehommikul „Noorsootöö
kuidas oleks otstarbekas korraldada noorsootööd nii, et see aitaks paremini kaasa noortes peituva 
ressursi esiletoomisele. Otsiti vastuseid küsimustele, millised on olulisemad eeltingimused noorsootöö 
toimimiseks ja kuidas saab omavalit

Mõttehommikul jagasid oma kogemusi noorsootöö korraldusest endine Rõuge vallavanem ja praegune 
riigikogulane Kalvi Kõva, Saue abilinnapea Rafael Amos ning Pärnu linna noorsoonõunik Reine Tapp ja 
Pärnu õppenõustamiskeskuse nõustaja Kersti Kesküla. Ettekannetele järgnes arutelu laudkondades.   

Kalvi Kõva ettekandest jäi kõlama üleskutse toetada noorte endi initsiatiivi. K
peavad enam usaldama noori ja julgustama neid ise looma meelepäraseid lahendusi. Sageli ei ole selleks 
vaja suuri rahasummasid, vaid usku ja mõningast juhendamist. Noorte energia ja optimism aitavad ellu 
viia ideid, mis esmapilgul tunduvad täiesti ebarealistlikud. 
kogukonna arenguvajadustest võib avada täiesti uued arenguperspektiivid ja pa
arendamiseks värskeid lahendusi.  
 
Kalvi Kõva tõi välja, et noorsootöö ja kooli ei pea il
viimine kooli ruumidest välja võib aidata leida arendavaid võimalusi ka neile noortele, kes 
koolikeskkonnas nii hästi toime ei tule.
tulemusena tekkis tugev põhikool, mida toetasid külakoolide asemele loodud 
küla(noorte)keskused. Sellise skeemi toimimise aluseks oli külakeskuste rahastuse jätkumine, küll poole 
väiksemas mahus kui kulus külakoolide ülalpidamiseks, kuid piisavalt, et võimalda
toimimist.    
 
Kõva toonitas oma kogemuse põhjal, et 
mõnel muul viisil noorsootöös või aidanud kodukandis uusi ideid ellu viia, kogub seeläbi olulist 
sotsiaalset kapitali ja kogemusi kogu eluks.
sidet nendega ka siis, kui nad on kaugemal õppimas või töötamas. Tähtis on hoida nende noortega 
kontakti, siis on loota, et nad panustavad oma kodukoha arengusse ka siis, kui nad ise e

Saue abilinnapea Rafael Amos 
ettekandes tõi ta näite Sauel loodud 
laste ja noortega tegelevate institutsioonide
linnavalitsuse esindajad, noorsoopolitsei
arenduskohad, vahetatakse kogemusi ja infot. 
Ümarlauas vahetatakse infot nii selle kohta, millise ettevalmistuse tasemega lapsed on kooli minemas, 
kuidas näiteks mõni probleemne noor end koolis või noortekeskuses ülal peab
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„Noorsootöö  - omavalitsuste kohustus või võimalus?“ 
kuidas oleks otstarbekas korraldada noorsootööd nii, et see aitaks paremini kaasa noortes peituva 
ressursi esiletoomisele. Otsiti vastuseid küsimustele, millised on olulisemad eeltingimused noorsootöö 
toimimiseks ja kuidas saab omavalitsus neid tingimusi parimal viisil luua. 

Mõttehommikul jagasid oma kogemusi noorsootöö korraldusest endine Rõuge vallavanem ja praegune 
riigikogulane Kalvi Kõva, Saue abilinnapea Rafael Amos ning Pärnu linna noorsoonõunik Reine Tapp ja 

skuse nõustaja Kersti Kesküla. Ettekannetele järgnes arutelu laudkondades.   

ettekandest jäi kõlama üleskutse toetada noorte endi initsiatiivi. Kohalikud omavalitsused 
peavad enam usaldama noori ja julgustama neid ise looma meelepäraseid lahendusi. Sageli ei ole selleks 
vaja suuri rahasummasid, vaid usku ja mõningast juhendamist. Noorte energia ja optimism aitavad ellu 

nduvad täiesti ebarealistlikud. Kõva rõhutas, et noorte arusaam kohaliku 
kogukonna arenguvajadustest võib avada täiesti uued arenguperspektiivid ja pa

   

Kalvi Kõva tõi välja, et noorsootöö ja kooli ei pea ilmtingimata käima koos. Vastupidi, 
viimine kooli ruumidest välja võib aidata leida arendavaid võimalusi ka neile noortele, kes 
koolikeskkonnas nii hästi toime ei tule. Nii tõi ta näite Rõuge vallast, kus külakoolide sulgemise 

tugev põhikool, mida toetasid külakoolide asemele loodud 
Sellise skeemi toimimise aluseks oli külakeskuste rahastuse jätkumine, küll poole 

väiksemas mahus kui kulus külakoolide ülalpidamiseks, kuid piisavalt, et võimalda

toonitas oma kogemuse põhjal, et iga noor, kes on tegelenud kas vabatahtliku tööga, osalenud 
mõnel muul viisil noorsootöös või aidanud kodukandis uusi ideid ellu viia, kogub seeläbi olulist 

usi kogu eluks. Koostegemine seob noori oma kodukohaga ning aitab hoida 
sidet nendega ka siis, kui nad on kaugemal õppimas või töötamas. Tähtis on hoida nende noortega 
kontakti, siis on loota, et nad panustavad oma kodukoha arengusse ka siis, kui nad ise e

 pidas samuti väga oluliseks noorte kaasamist ja koostööd. Oma 
ettekandes tõi ta näite Sauel loodud noorsootöö ümarlauast. Noorsootöö ümarlauda kuuluvad erinevad 
laste ja noortega tegelevate institutsioonide esindajad  – koolid, lasteaiad, huvikoolid, noortekeskus,

noorsoopolitsei. Ümarlauas arutatakse ühiselt läbi 
kogemusi ja infot. See tagab, et kõik osapooled teavad otsuste tagamaid

as vahetatakse infot nii selle kohta, millise ettevalmistuse tasemega lapsed on kooli minemas, 
kuidas näiteks mõni probleemne noor end koolis või noortekeskuses ülal peab või arutatakse ühiselt, 
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omavalitsuste kohustus või võimalus?“ arutleti selle üle, 
kuidas oleks otstarbekas korraldada noorsootööd nii, et see aitaks paremini kaasa noortes peituva 
ressursi esiletoomisele. Otsiti vastuseid küsimustele, millised on olulisemad eeltingimused noorsootöö 

Mõttehommikul jagasid oma kogemusi noorsootöö korraldusest endine Rõuge vallavanem ja praegune 
riigikogulane Kalvi Kõva, Saue abilinnapea Rafael Amos ning Pärnu linna noorsoonõunik Reine Tapp ja 

skuse nõustaja Kersti Kesküla. Ettekannetele järgnes arutelu laudkondades.    

ohalikud omavalitsused 
peavad enam usaldama noori ja julgustama neid ise looma meelepäraseid lahendusi. Sageli ei ole selleks 
vaja suuri rahasummasid, vaid usku ja mõningast juhendamist. Noorte energia ja optimism aitavad ellu 

noorte arusaam kohaliku 
kogukonna arenguvajadustest võib avada täiesti uued arenguperspektiivid ja pakkuda kogukonna 

mtingimata käima koos. Vastupidi, huvitegevuse 
viimine kooli ruumidest välja võib aidata leida arendavaid võimalusi ka neile noortele, kes 

Nii tõi ta näite Rõuge vallast, kus külakoolide sulgemise 
tugev põhikool, mida toetasid külakoolide asemele loodud kodulähedased 
Sellise skeemi toimimise aluseks oli külakeskuste rahastuse jätkumine, küll poole 

väiksemas mahus kui kulus külakoolide ülalpidamiseks, kuid piisavalt, et võimaldada külakeskustel 

iga noor, kes on tegelenud kas vabatahtliku tööga, osalenud 
mõnel muul viisil noorsootöös või aidanud kodukandis uusi ideid ellu viia, kogub seeläbi olulist 

Koostegemine seob noori oma kodukohaga ning aitab hoida 
sidet nendega ka siis, kui nad on kaugemal õppimas või töötamas. Tähtis on hoida nende noortega 
kontakti, siis on loota, et nad panustavad oma kodukoha arengusse ka siis, kui nad ise elavad juba mujal.    

ks noorte kaasamist ja koostööd. Oma 
ast. Noorsootöö ümarlauda kuuluvad erinevad 

koolid, lasteaiad, huvikoolid, noortekeskus, 
. Ümarlauas arutatakse ühiselt läbi uued ideed ja 

See tagab, et kõik osapooled teavad otsuste tagamaid. 
as vahetatakse infot nii selle kohta, millise ettevalmistuse tasemega lapsed on kooli minemas, 

või arutatakse ühiselt, 



kuidas reageerida kuuldustele noorte hulgas levivast 
ettekandes, et noorte usaldamine võib olla 
arendamisse kaasata. Ta tõi näite Sauel toimuvast töövarjunädalast ja sellele järgnevast päevast, mil 
võib linnavalitsuses antakse üle noortele. Noortel on võimalus nädala jooksul jälgida linnaametnike tööd 
ja tunnetada otsuste langetamise keerukust, seejärel saavad nad ise proovida, kuidas oleks linna juhtida. 
Selle päeva jooksul vastu võetud otsused arutataks
kinnitatakse ka linnavalitsuste ja volikogu poolt. Nende otsuste osas,  mis tagasi lükatakse, 
noortele põhjalikult tagasisidet, miks neid otsuseid ei saa vastu võtta. Sellise protsessi kaudu 
kujundatakse ühelt poolt vastastikkust usaldust kui suurendatakse noorte endi vastutust oma 
kogukonna kujundamisel Tähtis on anda noortele teadmine, et nende otsused loevad ning nad 
vastutavad tehtud otsuste eest, et nende kodukoha ar

Noorte usaldamist rõhutasid mitmed arutelul osalenud omavalitsuste esindajad. Pärnu linna 
noorsoonõunik Reine Tapi sõnul eeldab noorsootöö koostööd ja  just 
näitel on käima lükatud toimiv koostöövõrgustik noortega tegeleva
oma pädevuse piires täita oma roll, kuid lõppkokkuvõttes töötavad kõik töötajad noore huvides ning 
tagatakse, et ükski probleem ei jää lahenduseta.  

Laudades toimunud arutelu ülesandeks oli leida noorsootöö eduka t
kuidas omavalitsus saaks neid võimalusi luua või arendada. Neid küsimusi vaadati viie noorsootöö vormi 
lõikes.  

Huvitegevuse toimimise eeldustena toodi välja head professionaalsed juhendajad, lai tegevuste spekter
Praegu jääb sageli puudu poistele suunatud tegevustest nagu näiteks robootika, matkamine vms.
on noorte huvide parem tundmine
tugitegevus võiks olla noori väärtustavate hoiakute kujundamine amet
omavalitsusüleselt – robootikaring ei pea olema igas omavalitsuses, vaid piirkonna lapsed käiksid koos 
ühes omavalitsuses. See eeldab küll rohkem planeerimist ja arvestamist (näiteks 
ühistranspordivõimalused), kuid võib kok
kokkuhoiu. Huvitegevuste korraldust aitaks parandada ka parem strateegiline planeerimine (näiteks 
huvitegevuste ühitamine kohaliku ettevõtluse omapäraga) kui ka parem ruumide ja ressursside 
kasutamine.       

Noortekeskuste, noortetubade vormi puhul toodi välja eeldustena initsiatiivikate noorte olemasolu ja 
nende toetamine, noortekeskuste rolli tähtsustamine kogukonnas („ei ole pättide kooskäimise koht“). 
Omavalitsused saavad noortekeskuste tööd toetada soodustades eri institutsioonide v
(nt. külaseltsid ja noortekeskused), kujundada eraldi eelarverida noortekeskustele, kasvõi minimaalses 
mahus, mis võimaldaks initsiatiivikatel noortel uusi ideid käima lükata (
kaasrahastuseks).    

Noorteühingute ja noorte osaluse
noorte teadlikkust ja kogemust nende arvamuste tegelikust arvestamisest. Kui noored saavad aru, et 

kuuldustele noorte hulgas levivast narkootikumide jagamisest.  
, et noorte usaldamine võib olla  riskantne, kuid usalduseta ei ole võimalik noo

Ta tõi näite Sauel toimuvast töövarjunädalast ja sellele järgnevast päevast, mil 
linnavalitsuses antakse üle noortele. Noortel on võimalus nädala jooksul jälgida linnaametnike tööd 

ja tunnetada otsuste langetamise keerukust, seejärel saavad nad ise proovida, kuidas oleks linna juhtida. 
Selle päeva jooksul vastu võetud otsused arutatakse noortega hiljem läbi ning soor osa nendest 
kinnitatakse ka linnavalitsuste ja volikogu poolt. Nende otsuste osas,  mis tagasi lükatakse, 
noortele põhjalikult tagasisidet, miks neid otsuseid ei saa vastu võtta. Sellise protsessi kaudu 

ühelt poolt vastastikkust usaldust kui suurendatakse noorte endi vastutust oma 
ähtis on anda noortele teadmine, et nende otsused loevad ning nad 

vastutavad tehtud otsuste eest, et nende kodukoha areng on ka nende endi kujundada.

oorte usaldamist rõhutasid mitmed arutelul osalenud omavalitsuste esindajad. Pärnu linna 
sõnul eeldab noorsootöö koostööd ja  just vastastikust usaldust. Pärnu linna 

näitel on käima lükatud toimiv koostöövõrgustik noortega tegelevate spetsialistide vah
oma pädevuse piires täita oma roll, kuid lõppkokkuvõttes töötavad kõik töötajad noore huvides ning 
tagatakse, et ükski probleem ei jää lahenduseta.      

Laudades toimunud arutelu ülesandeks oli leida noorsootöö eduka toimimise eeldusi ning mõelda, 
kuidas omavalitsus saaks neid võimalusi luua või arendada. Neid küsimusi vaadati viie noorsootöö vormi 

toimimise eeldustena toodi välja head professionaalsed juhendajad, lai tegevuste spekter
sageli puudu poistele suunatud tegevustest nagu näiteks robootika, matkamine vms.

noorte huvide parem tundmine ja nendega arvestamine huvitegevuste kavandamisel. Omavalitsuste 
tugitegevus võiks olla noori väärtustavate hoiakute kujundamine ametnike hulgas. Koostööd võiks teha 

robootikaring ei pea olema igas omavalitsuses, vaid piirkonna lapsed käiksid koos 
ühes omavalitsuses. See eeldab küll rohkem planeerimist ja arvestamist (näiteks 
ühistranspordivõimalused), kuid võib kokkuvõttes suurendada noorte rahulolu ning anda ka kulude 

Huvitegevuste korraldust aitaks parandada ka parem strateegiline planeerimine (näiteks 
huvitegevuste ühitamine kohaliku ettevõtluse omapäraga) kui ka parem ruumide ja ressursside 

vormi puhul toodi välja eeldustena initsiatiivikate noorte olemasolu ja 
nende toetamine, noortekeskuste rolli tähtsustamine kogukonnas („ei ole pättide kooskäimise koht“). 
Omavalitsused saavad noortekeskuste tööd toetada soodustades eri institutsioonide v
(nt. külaseltsid ja noortekeskused), kujundada eraldi eelarverida noortekeskustele, kasvõi minimaalses 
mahus, mis võimaldaks initsiatiivikatel noortel uusi ideid käima lükata (

e osaluse arengueeldustena rõhutati innukate eestvedajate vajadust, kuid ka 
noorte teadlikkust ja kogemust nende arvamuste tegelikust arvestamisest. Kui noored saavad aru, et 

 Amos tunnistas oma 
riskantne, kuid usalduseta ei ole võimalik noori kodukoha 

Ta tõi näite Sauel toimuvast töövarjunädalast ja sellele järgnevast päevast, mil 
linnavalitsuses antakse üle noortele. Noortel on võimalus nädala jooksul jälgida linnaametnike tööd 

ja tunnetada otsuste langetamise keerukust, seejärel saavad nad ise proovida, kuidas oleks linna juhtida. 
e noortega hiljem läbi ning soor osa nendest 

kinnitatakse ka linnavalitsuste ja volikogu poolt. Nende otsuste osas,  mis tagasi lükatakse, antakse 
noortele põhjalikult tagasisidet, miks neid otsuseid ei saa vastu võtta. Sellise protsessi kaudu 

ühelt poolt vastastikkust usaldust kui suurendatakse noorte endi vastutust oma 
ähtis on anda noortele teadmine, et nende otsused loevad ning nad 

eng on ka nende endi kujundada.  

oorte usaldamist rõhutasid mitmed arutelul osalenud omavalitsuste esindajad. Pärnu linna 
vastastikust usaldust. Pärnu linna 

te spetsialistide vahel. Igal ühel on 
oma pädevuse piires täita oma roll, kuid lõppkokkuvõttes töötavad kõik töötajad noore huvides ning 

oimimise eeldusi ning mõelda, 
kuidas omavalitsus saaks neid võimalusi luua või arendada. Neid küsimusi vaadati viie noorsootöö vormi 

toimimise eeldustena toodi välja head professionaalsed juhendajad, lai tegevuste spekter. 
sageli puudu poistele suunatud tegevustest nagu näiteks robootika, matkamine vms. Vajalik 

ja nendega arvestamine huvitegevuste kavandamisel. Omavalitsuste 
nike hulgas. Koostööd võiks teha 

robootikaring ei pea olema igas omavalitsuses, vaid piirkonna lapsed käiksid koos 
ühes omavalitsuses. See eeldab küll rohkem planeerimist ja arvestamist (näiteks 

kuvõttes suurendada noorte rahulolu ning anda ka kulude 
Huvitegevuste korraldust aitaks parandada ka parem strateegiline planeerimine (näiteks 

huvitegevuste ühitamine kohaliku ettevõtluse omapäraga) kui ka parem ruumide ja ressursside 

vormi puhul toodi välja eeldustena initsiatiivikate noorte olemasolu ja 
nende toetamine, noortekeskuste rolli tähtsustamine kogukonnas („ei ole pättide kooskäimise koht“). 
Omavalitsused saavad noortekeskuste tööd toetada soodustades eri institutsioonide vahelist koostööd 
(nt. külaseltsid ja noortekeskused), kujundada eraldi eelarverida noortekeskustele, kasvõi minimaalses 
mahus, mis võimaldaks initsiatiivikatel noortel uusi ideid käima lükata (näiteks projektide 

arengueeldustena rõhutati innukate eestvedajate vajadust, kuid ka 
noorte teadlikkust ja kogemust nende arvamuste tegelikust arvestamisest. Kui noored saavad aru, et 



neid ei võeta tõsiselt, kaob igasugune huvi ühiskonnaelus kaasa rääkida. Noorte o
erakondlikest huvidest puhas. Omavalitsused saavad anda noortele enam võimalust kohaliku elu 
küsimustes kaasa rääkida näiteks noortekogude kaudu, kutsuda noori volikogu komisjonide istungitele 
oma ettepanekuid avaldama ja kaitsma, toetada 
ruumide kasutamist. Omavalitsus saab anda noortele ülesandeid, vastutust 

Vabatahtliku tegevuse arendamisel peeti oluliseks noorte kaasamist paikkondlikesse traditsioonidesse  
(näiteks külatalgud, ühistegevused jms), rahvusvahelise koostöö puhul rõhutati ka isiklike 
kontaktvõrgustike olemasolu vajadust, KOV poolt saaks pakkuda eestvedamist 
näiteks toimuda koristustalgute korraldamine.
tööst saadud, võib initsiatiiv tulla juba noortelt endilt. 

Nõustamise ja teavitamise toimimise eeldusena toodi välja 
ning nende omavaheline koostöö noore probleemidest ja vajadustest lähtuvalt. Teenuse keskmes peaks 
olema noor inimene oma huvide ja taustaga. 
plaanide ja prioriteetide seadmist nõustamissüsteemi ülesehitamisel, samuti riigipoolset
süsteemi rahastamisel. Samas mainiti ka vajadust soodustada koolide ja noortekeskuste koostööd 
piirkonna ettevõtjatega, mis pakuks võimalust siduda noori enam piirkonna tööturuga ja 
arenguväljavaadetega.  

NoorteseirestNoorteseirestNoorteseirestNoorteseirest  
 
2010.a. ellu kutsutud noorteseire on loodud eesmärgiga arendada teadmuspõhist noortepoliitikat 
Eestis. Noorteseire rajaneb põhimõttele, et noorsootöötajad, noorsootöö korraldajad ja teiste 
valdkondade esindajad peavad tundma noorte vajadusi ja ootusi ning tuginema otsuste tegemisel
teadmistele noorte eluolust. Noorteseire raames kogutakse ja esitatakse noorte eluolu muutusi 
kajastavaid indikaatoreid, viiakse läbi noorte eluolu puudutavaid uuringuid ja analüüse, antakse välja 
Noorteseire aastaraamatut. Vaata lähemalt noorteseirest:
 
Noorteseire mõttehommik on 
valdkondlike ekspertide, poliitikakujundajate, huvirühmade esindajate osalusel, mille käigus otsitakse 
lahendusi ühe noorte elu ja noorsootööd puudutava probleemide kompleksi lahendamiseks. Iga 
mõttehommiku kohta valmib kokkuvõte arutelu peamistest tulemustest, mida levitatakse nii osalejate 
kui laiema avalikkuse hulgas.  
 
Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu 
struktuurifondidest ja riikliku struk
„Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 
alusel.   
 

neid ei võeta tõsiselt, kaob igasugune huvi ühiskonnaelus kaasa rääkida. Noorte o
erakondlikest huvidest puhas. Omavalitsused saavad anda noortele enam võimalust kohaliku elu 
küsimustes kaasa rääkida näiteks noortekogude kaudu, kutsuda noori volikogu komisjonide istungitele 
oma ettepanekuid avaldama ja kaitsma, toetada kohalikke projektialgatusi rahaliselt, võimaldada tasuta 

Omavalitsus saab anda noortele ülesandeid, vastutust  

arendamisel peeti oluliseks noorte kaasamist paikkondlikesse traditsioonidesse  
histegevused jms), rahvusvahelise koostöö puhul rõhutati ka isiklike 

kontaktvõrgustike olemasolu vajadust, KOV poolt saaks pakkuda eestvedamist – 
koristustalgute korraldamine. Hiljem, kui kogemus ühistegemisest ja vab

tööst saadud, võib initsiatiiv tulla juba noortelt endilt.  

toimimise eeldusena toodi välja avatud ja kompetentsete töötajate 
noore probleemidest ja vajadustest lähtuvalt. Teenuse keskmes peaks 

olema noor inimene oma huvide ja taustaga. Omavalitsuste võimalustena nähti selgete strateegiliste 
plaanide ja prioriteetide seadmist nõustamissüsteemi ülesehitamisel, samuti riigipoolset
süsteemi rahastamisel. Samas mainiti ka vajadust soodustada koolide ja noortekeskuste koostööd 

, mis pakuks võimalust siduda noori enam piirkonna tööturuga ja 

teseire on loodud eesmärgiga arendada teadmuspõhist noortepoliitikat 
Eestis. Noorteseire rajaneb põhimõttele, et noorsootöötajad, noorsootöö korraldajad ja teiste 
valdkondade esindajad peavad tundma noorte vajadusi ja ootusi ning tuginema otsuste tegemisel
teadmistele noorte eluolust. Noorteseire raames kogutakse ja esitatakse noorte eluolu muutusi 
kajastavaid indikaatoreid, viiakse läbi noorte eluolu puudutavaid uuringuid ja analüüse, antakse välja 
Noorteseire aastaraamatut. Vaata lähemalt noorteseirest: www.noorteseire.ee 

Noorteseire mõttehommik on Praxise mõttehommikute formaati järgiv vabas vormis arutelu 
valdkondlike ekspertide, poliitikakujundajate, huvirühmade esindajate osalusel, mille käigus otsitakse 
lahendusi ühe noorte elu ja noorsootööd puudutava probleemide kompleksi lahendamiseks. Iga 

b kokkuvõte arutelu peamistest tulemustest, mida levitatakse nii osalejate 

Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu 
struktuurifondidest ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu

2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 

neid ei võeta tõsiselt, kaob igasugune huvi ühiskonnaelus kaasa rääkida. Noorte osalus võiks olla 
erakondlikest huvidest puhas. Omavalitsused saavad anda noortele enam võimalust kohaliku elu 
küsimustes kaasa rääkida näiteks noortekogude kaudu, kutsuda noori volikogu komisjonide istungitele 

kohalikke projektialgatusi rahaliselt, võimaldada tasuta 

arendamisel peeti oluliseks noorte kaasamist paikkondlikesse traditsioonidesse  
histegevused jms), rahvusvahelise koostöö puhul rõhutati ka isiklike 

 KOV initsiatiivil võib 
Hiljem, kui kogemus ühistegemisest ja vabatahtlikust 

avatud ja kompetentsete töötajate vajadus 
noore probleemidest ja vajadustest lähtuvalt. Teenuse keskmes peaks 

Omavalitsuste võimalustena nähti selgete strateegiliste 
plaanide ja prioriteetide seadmist nõustamissüsteemi ülesehitamisel, samuti riigipoolset toetust 
süsteemi rahastamisel. Samas mainiti ka vajadust soodustada koolide ja noortekeskuste koostööd 

, mis pakuks võimalust siduda noori enam piirkonna tööturuga ja 

teseire on loodud eesmärgiga arendada teadmuspõhist noortepoliitikat 
Eestis. Noorteseire rajaneb põhimõttele, et noorsootöötajad, noorsootöö korraldajad ja teiste 
valdkondade esindajad peavad tundma noorte vajadusi ja ootusi ning tuginema otsuste tegemisel 
teadmistele noorte eluolust. Noorteseire raames kogutakse ja esitatakse noorte eluolu muutusi 
kajastavaid indikaatoreid, viiakse läbi noorte eluolu puudutavaid uuringuid ja analüüse, antakse välja 

formaati järgiv vabas vormis arutelu 
valdkondlike ekspertide, poliitikakujundajate, huvirühmade esindajate osalusel, mille käigus otsitakse 
lahendusi ühe noorte elu ja noorsootööd puudutava probleemide kompleksi lahendamiseks. Iga 

b kokkuvõte arutelu peamistest tulemustest, mida levitatakse nii osalejate 

Noorteseire süsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu 
oorsootöö Keskuse eelarve kaudu 

2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 


