VILJANDI MAAKONNA NOORSOOTÖÖ ARENGUSUUNAD AASTANI 2020
I. Eesmärgid
1.
„Viljandi maakonna noorsootöö arengsuunad aastani 2020“ (edaspidi arengusuunad)
määratletakse pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest lähtutakse maakondliku
noorsootöö kavandamisel ning elluviimisel.
2.
Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab
noortel vaba tahte alusel tegutseda.
3.
Riikliku noortevaldkonna arengukava elluviimise tulemusel on tagatud noorele avarad
võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab sidusa ja loova ühiskonna kujunemist.
4.
Viljandi maakonna noorsootöö visioon – Viljandimaal on noorte vajadustest lähtuv,
olemasolevaid ja uuenduslikke võimalusi tõhusalt kasutav, koostööpõhine ning hästi
toimiv noorsootöö.
5.
Visiooni saavutamiseks on seatud 3 eesmärki:
- Alaeesmärk 1. Noorsootööd mõistetakse ja väärtustatakse igal tasandil, nii kohalikus
omavalitsuses kui ka kogukonnas.
- Alaeesmärk 2. Noorte arenguks on tagatud mitmekesised ja ajakohased võimalused.
- Alaeesmärk 3. Maakonnas toimib koostööle tuginev ja võrgustikupõhine noorsootöö
korraldus.
6.
Noorsootöö teostajad arvestavad arengusuundadega oma tegevuseesmärkide seadmisel ja
noortepoliitika väljatöötamisel, sh eriti haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas ning
piirkondliku arengu planeerimisel.
7.
Viljandi Maavalitsus koostab hiljemalt 1. aprilliks iga-aastase ülevaate noorsootöö
arengusuundade elluviimisest.
II. Põhiväärtused
8.
Koostöö ja partnerlus
Noorsootöö kavandamisel ja elluviimisel lähtume koostöö ja partnerluse põhimõtetest, nii
avalikus-, era- kui ka mittetulundussektoris. Ühine tegutsemine ühiste eesmärkide nimel
säästab ressursse, loob võrgustiku ja viib parema tulemuseni.
9.
Usaldusväärsus
Noorsootöö planeerimisel ja elluviimisel tugineme maakonna noorte tegelikele vajadustele
ja väljakutsetele. Maakondlik noorsootöö toimib vajadus- ja tõenduspõhiselt, milleks
kasutame vajalikke küsitlusi ja uuringuid ning viime neid ka ise läbi.
10. Vastutus ja professionaalsus
Arengusuundade elluviimisel osalevad erinevad osapooled nii kogukonnast, kohalikust
omavalitsusest kui mujalt. Pere koos kogukonnaga (sh kohaliku omavalitsus) vastutab
noore arengu eest. Professionaalsus noorsootöös tugineb valdkondlikel teadmistel, oskustel
ja kogemustel. Noorsootöö elluviijad osalevad pidevalt enesetäiendamisel.
III. Põhimõtted
11. Noorsootöö keskmes on noor ja noorest lähtumine, mis eeldab noorte vajaduste ja
huvidega arvestamist ning nende regulaarset analüüsi. Koos noortega muutub ka
noorsootöö.
12. Noored on ressurss, st nendega arvestamine, nende kaasamine ja osalus noorsootöö
planeerimisel ning elluviimisel tagavad valdkonna jätkusuutlikkuse, uuenduslikkuse ja
positiivse arengu.
13. Noorsootöö korraldus on eesmärgipärane ja järjepidev, kus ei lähtuta institutsioonipõhiselt.
Tegevuste planeerimisel arvestame piirkonna arengutrende, sh demograafilist olukorda.
14. Koostöö toimub kohalike omavalitsuste üleselt ja siseselt. Maakondlikul tasandil on
koordineeriv osapool Viljandi Maavalitsus. Noorsootöös hindame vabatahtlikku tegevust.
15. Noorsootööd tehakse noortele ja koos noortega, soodustades igakülgselt noorte
omaalgatust ning erinevaid osalusvorme.

16.
17.

Piirkondlike traditsioonide hindamine ja uuenduslike lähenemiste kasutamine annab
noorsootööle mitmekülgse väljundi ja loob lisandväärtuse piirkonna arengusse.
Noorsootöö arendustegevuses lähtume järgmistest riiklikest ja regionaalsetest
suunisdokumentidest:
- Viljandi maakonna arengustrateegia
- Noortevaldkonna arengukava 2014-2020
- Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020
- Laste ja perede arengukava 2012-2020
- Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023

IV. Tegevuskava
Alaeesmärk 1. Noorsootööd mõistetakse ja väärtustatakse igal tasandil, nii kohalikus
omavalitsuses kui ka kogukonnas.
Tegevus
Aeg/Tähtaeg
Vastutaja
Viljandimaa noorsootöö komisjoni (VNTK)
01.04.2016 Viljandi Maavalitsus
moodustamine Viljandi Maavalitsuse juurde
Viljandi Maavalitsus
Tunnustussüsteemi tagamine ja arendamine
järjepidev
Viljandmaa Noortekogu
Viljandi Maavalitsus
Maakonnapõhise koolituskava koostamine ja
Viljandimaa noorsootöö
01.03.2016
elluviimine
komisjon
Viljandmaa Noortekogu
Viljandi Maavalitsus
Viljandmaa Noortekogu
Noorte kaasamise tõhustamine läbi erinevate
Viljandimaa noorsootöö
järjepidev
osalusvormide
komisjon SA Viljandi Hariduse
Arengufond
Kohalik omavalitsus
Viljandi Maavalitsus
Viljandimaa noorsootöö
komisjon
Maakondliku noortekogu tegevuse arendamine
järjepidev
Viljandmaa Noortekogu
SA Viljandi Hariduse
Arengufond
Alaeesmärk 2. Noorte arenguks on tagatud mitmekesised ja ajakohased võimalused.
Tegevus
Aeg/Tähtaeg
Vastutaja
Viljandi Maavalitsus
Viljandimaa noorsootöö
Baasuuringu väljatöötamine ja läbiviimine
2016-2017 komisjon
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Kohalik omavalitsus
Viljandi Maavalitsus
Kättesaadavuse tagamine noortele läbi
2017-2018 Viljandimaa Omavalitsuste Liit
transpordi, sh linnanoortele
Kohalik omavalitsus
Viljandi Maavalitsus
Viljandimaa noorsootöö
Huvihariduse ja -tegevuse kaardistuse
01.10.2016 komisjon
läbiviimine
SA Viljandi Hariduse
Arengufond
Maakondliku noorteinfo tagamine noortele
2016
Viljandi Maavalitsus

veebi ja sotsiaalmeedia kaudu

Noorte ettevõtlikkuse programmi arendamine

2016-2018

Rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimine
ja noorsootöötajate mobiilsuse suurendamine

järjepidev

Viljandimaa noorsootöö
komisjon
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
SA Viljandimaa Arenduskeskus
Kohalik omavalitsus
Kohalik omavalitsus
Viljandimaa noorsootöö
komisjon

Alaeesmärk 3. Maakonnas toimib koostööle tuginev ja võrgustikupõhine noorsootöö
korraldus.
Tegevus
Aeg/Tähtaeg
Vastutaja
Regulaarsete noorsootööalaste
Viljandi Maavalitsus
arutelude/teabepäevade/koolituste korraldamine
järjepidev Viljandimaa noorsootöö
(valdkondlikud ja valdkonnaülesed)
komisjon
Viljandi Maavalitsus
Maakonnapõhise noorsootööalase
Viljandimaa noorsootöö
01.01.2017
koostöömudeli väljatöötamine ja koolitused
komisjon
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Viljandi Maavalitsus
Õpilasesinduste koostöövõrgustiku toetamine
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
järjepidev
(koolitused, seminarid, suvekool)
SA Viljandi Hariduse
Arengufond

Koostas:
Riina Tootsi
noorsootöö peaspetsialistalaealiste komisjoni sekretär

