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Noorte kaasamise 

suurendamine

Oluliste jagatud väärtuste 

arendamine

Noorte kadalippudest lähtuv 

koordineeritud tegutsemine

Valdkonna arengu 
lähtekohad



Osalusele ja koostööle 

tugineva sidusa ja terve 

ühiskonna kujundamine

Inimõiguste, sallivuse ja 

solidaarsuse kaitsmine ja 

edendamine

Eelduste loomine 

võrdseks kohtlemiseks

Noortevaldkonna
roll



Avarate teadmiste, tulevikus 

vajaminevate oskuste ja 

hoiakute arendamine

Noore võimestamine ja 

eelduste loomine tema 

sujuvaks iseseisvumiseks

Töökogemuse andmine ja 

teadlikkuse suurendamine 

tööturu muutustest

Noorsootöö
roll



Tegevuste mõtestamine 

kuuluvus-, õpi- ja 

osaluskogemusena

Kogemusvahetus, 

inspiratsioon, pädevuste 

areng, kutsekindluse 

suurenemine

Noortekesksus. Süsteemsus ja järjekindlus. 

Kvaliteet. Rahvusvaheline koostöö. Otsuste 

tegemiseks vajalik teadmine noorte elust ja 

noortele suunatud teenuste seisundist.

Arendustegevuse 
lähtekohad

Noortekeskselt kujundatud 

ja valdkondade koosmõju 

saavutada võimaldavad 

teenused

Regulaarne andmekorje, 

olukorra seire ja analüüs



Noortel on õigus turva-

tundele, inimväärikusele, 

enesemääramisele, 

võimalustele ja toele 

Noortesse tuleb suhtuda 

empaatiaga ja võtta neid 

võrdväärsete partneritena

Põhimõtted, millest juhindumisel kujunevad 

noortest avatud ja hoolivad, endast ja teistest 

lugupidavad ning ennast ja teisi väärtustavad 

inimesed.

Läbivad 
põhimõtted

Noortel on eriomased ja 

erinevad huvid, soovid ja 

vajadused

Noored peavad saama 

aktiivselt kaasa rääkida, ka 

selles, mis on nende jaoks 

sisukas arengukeskkond



Võrdsed võimalused iga 

noore arenguks;  nende 

noorte toetamine, kes 

võimalustest osa ei saa

Iga noore võimalus ja 

oskused iseseisvuda ja 

elus edasi jõuda ning 

tasakaalu saavutada

Keskmes on noored ja nende vajadused

Noortevaldkonna
väljakutsed

Iga noore võimalus avastada 

ja arendada oma andeid, 

huvisid ja ideid ning saada 

osa ühistegevustest

Iga noore teadlikkus ja 

valmisolek tulla toime 

tuleviku väljakutsete ja 

globaalsete trendidega 

lahendamisse



• Eesti noored elavad tervislikku ja täisväärtuslikku elu

• Nad on võimelised muutusi ellu kutsuma

• Eestis on parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja

eneseteostuseks

Arengukava visioon



Strateegilised eesmärgid

1. Noored on loov ja ühiskonda hoogsalt 

edasiviiv jõud – hariduse, kultuuri, 

majanduse, keskkonna ja teiste

valdkondade nügijad ning eestvedajad

2. Noorte õiguste kaitsmine on järjepidev 

ning noorte aktiivne kodanikuosalus 

toetatud

3. Kvaliteetne noorsootöö on kättesaadav 

ning loob kõigile noortele võimalused 

mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, 

kogemuste pagasi rikastamiseks ja

iseseisvumiseks

4. Noorte üksijäämist ja eemaldumist

märgatakse ning ennetatakse

kindlustunnet suurendava 

turvavõrgustiku abil 



Kuidas Tartus: 

• kõigile noortele hoogu anda? 

• kõigi noorte aktiivset osalust 

toetada?

• luua kõigile noortele 

kvaliteetsed võimalused 

noorsootöös, toetades nende 

arengut ja iseseisvumist?

• suurendada kõigi noorte 

kindlustunnet ja meelerahu?

Küsimused siin ja praegu
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Tartus



Olukord võrdluses teiste omavalitsustega



Ükski noor ei pea vargsi eemalt 

piiluma, kuidas elu ümberringi 

käib. Meie asi on teha neile 

turvaliseks, mugavaks ja põnevaks 

kodunt väljatulemine, et elust osa 

saada, leida ja hoida elurõõmu ja 

tegutsemistahet ning õppida ja 

kogeda iga päev midagi uut, seda 

oma isikliku kasvu seisukohalt 

mõtestades ning lähikondsetega 

või laiemalt kogukonnas ja 

ühiskonnas jagades.

Kokkuvõtteks
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