
 
 



 
 
 
 
 
 

2 

SISSEJUHATUS 
 
See deklaratsioon on koostatud Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee Belgia eesistumise raames ning 
tegu on pöördumisega Euroopa Nõukogu liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide (Euroopa 
Liit, Euroopa Nõukogu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon), teiste Euroopa institutsioonide ning 
noortega riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tegelevate poliitiliste struktuuride, samuti 
noorsootöötajate ning noorte endi poole. 
 
TEINE EUROOPA NOORSOOTÖÖ KONVERENTS 
 
Teine Euroopa noorsootöö konverents leidis aset viis aastat pärast esimese konverentsi toimumist 
ning tõi kokku umbkaudu 500 noorsootöö valdkonnaga seotud osalejat. Konverentsil osalejad kuulasid 
plenaaristungite kõnesid ja ettekandeid, võtsid osa 24 töörühmast ning 20 väljasõidust. Seeläbi 
avanes osalejatel võimalus lähemalt tutvuda mitmesuguste noorsootöö tavadega, mis nendi endi 
lähenemisest võib-olla erinesid ning mõjusid uuenduslikult, pannes sügavamalt järele mõtlema 
omaenda põhimõtete ja meetodite üle. 
 
Selle kohta, kuidas noorsootöö panustab noorte ja laiemalt ühiskonna arengusse, on hulganisti 
erinevaid seisukohti. Plenaarettekannete ja -arutelude käigus tulid välja järgnevad noorsootöö rolli ja 
mõju iseloomustavad tahud: 
 

• demokraatia, inimõiguste, kodakondsuse, euroopalike väärtuste, osaluse, võrdsete võimaluste 
ja eneseväljenduse arendamine; 

• rahu, sallivuse ja kultuuridevahelise õppimise edendamine, radikaliseerumise vastu võitlemine 
ning äärmusluse ennetamine; 

• ühiskondlike ning isiklikku elu puudutavate muutuste ja ebamäärasustega tegelemine; 
• positiivse enesemääratluse ning kuuluvustunde, esindatuse ja iseseisvuse tugevdamine; 
• pehmete oskuste, pädevuste ja võimete, samuti toimetulekuoskuste arendamine, isikliku 

maailmavaate laiendamine; 
• edukalt täiskasvanuellu astumise võimaldamine, eelkõige hariduse omandamiselt tööellu 

siirdumisel; 
• sotsiaalse kaasatuse ja sidususe kinnitamine, kodanikuühiskonna toetamine; 
• koostööl põhinevates tegevustes, partnerlussuhetel põhinevas töös ning eri valdkondade 

üleselt toimivates koostööprojektides osalemine. 
 
Esimese Euroopa noorsootöö konverentsi deklaratsioonis toodi välja kogu võimaluste, tegevuste ja 
kogemuste paljusus, mida noorsootööga positiivses võtmes seostada saaks, ning anti sellele edasine 
suund. Hiljem aga on noorsootöö areng Euroopa eri osades omasoodu kulgenud. Ehkki noorsootööd 
toetatakse jätkuvalt nii poliitiliselt kui ka rahaliselt, on see mõnes riigis langenud kasinuspoliitika või 
poliitiliste erimeelsuste ohvriks. Noorsootööd toetavad väited ei ole alati kõigi jaoks veenvad. Seetõttu 
kimbutavad noorsootöö valdkonda jätkuvalt rahastamise, tunnustamise ja tõsiseltvõetavuse 
probleemid. 
 
Teise Euroopa noorsootöö konverentsi eesmärk oli tuvastada noorsootöö üldised ühised alused ning 
uurida, kuidas noorsootöö suhestub laiemalt ühiskondlikke norme puudutavate probleemidega ja 
samuti noori endid puudutavate küsimustega. Kuna konverentsi aluseks oli põhimõte: „See, mis meid 
ühendab, on tugevam kui see, mis lahutab”, oodati, et konverents ergutaks Euroopas noorsootööga 
seotud poliitilist ja ühiskondlikku debatti ning toetaks seeläbi noorsootöö edasist arengut ja suuremat 
tunnustamist. 
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NOORTE SOTSIAALNE OLUKORD EUROOPAS 
 
Erineva tausta ja päritoluga noored elavad mitmeski mõttes ebakindlates oludes. Mõned neist 
puutuvad kokku märkimisväärsete, ulatuslike ja arvukate raskustega. Kõik noored vajavad mingil 
määral tuge ning seda ka iseseisvuse saavutamise juures. Ehkki uus tehnoloogia, digitaalne meedia, 
haridusvõimaluste kasv, ligipääs informatsioonile ja muu areng pakub noortele palju uusi võimalusi, 
puutuvad nad kokku mitmesuguste ohtude ja ebakindlusega. Nende hulka kuuluvad näiteks hariduse 
inflatsioon, tõusev töötuse määr, konfliktid ja sõjad, vaimset ja füüsilist heaolu ähvardavad tegurid, 
võlad ja vaesus, sotsiaalne ebavõrdsus ja tõrjutus ning sobivate elamispindade puudus. Muutused on 
ühtaegu toimunud nii sotsiaalses kui ka poliitilises osaluses, varase koolist lahkumise ulatuses, 
põlvkondadevahelistes suhetes, kasinuse ja migratsiooniga kaasnenud tahtmatute tagajärgede vallas 
ning vaadete ja ajuti ka käitumise äärmuslikkuse kasvus. Mitmesugustes teadlikkuse suurendamise, 
ennetusstrateegiate ning võimalike lahenduste väljatöötamise ja rakendamisega seotud 
poliitikadokumentides seostatakse noorsootööd ja selle erinevaid vorme sageli ülaltoodud teemadega. 
 
NOORSOOTÖÖ ERIILMELISUS JA TEGELIKKUS 
 
Vastastikuse mõistmise saavutamine ei ole sugugi kerge ülesanne. Tänapäevane noorsootöö hõlmab 
tänavatööd, avatud noorsootööd, projekti- ja probleemipõhist tööd, noorteühingute kaudu iseseisvalt 
organiseeritud tegevusi, noorte teavitamist, noortevahetusi ning muud. Ajalooliselt on noorsootöö 
juured ja suundumused läbi aegade olnud seotud erinevate pidepunktide, prioriteetide ja 
eesmärkidega. Noorsootöö alused Lääne- ja Ida-Euroopas on ajalooliselt väga erinevatele väärtustele 
toetunud. Samuti on seda mitmel eri moel lahti mõtestatud. Erinevate liikmesriikide poliitiline 
pühendumus noorsootööle on aegade jooksul märkimisväärselt varieerunud ja seda kohati väga 
suurte tõusude ja mõõnadega. Noorsootöö ülesehitus ja praktiline pool on usuorganisatsioonide, 
kohaliku omavalitsuse ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu omandanud eri kujusid. Ka 
noorsootöö poliitiline tunnustamine on võtnud eri vorme. Mõnel puhul on see tähendanud piisavat ja 
jätkusuutlikku rahastamist. Teistel puhkudel on tunnustamine hõlmanud aga noorsootöö sidumist 
laiemate noortepoliitikat puudutavate tegevuskavadega, noorsootöötajate positsiooni tugevdamist või 
hoopis noorsootöö kui eriala tunnustamist ja akrediteerimist. 
 
Niisugune eriilmelisus on mitmeski mõttes teretulnud, ent seejuures võib ühisosa hoomamatuna näida. 
See on siiski erakordselt oluline, kui tahame noorsootöö tähtsust paremini määratleda, selle eriomast 
panust selgitada ning välja tuua, milline on noorsootöö positsioon üldisemate poliitiliste prioriteetide 
raamistikus ja kuidas see kõnealuste prioriteetidega suhestub. Just neid küsimusi käsitlesidki 
konverentsil osalenud noorsootöötajad, noorsoopoliitikaga tegelejad ja noorsoouurijad. 
 
Selget konsensust noorsootöö rolli kohta siiski ei kujunenud. Sellegipoolest saavutati üldine üksmeel 
noorsootöö iseseisva ja koostööl põhineva panuse suhtes. 
 
EUROOPA NOORSOOTÖÖ ÜLDVISIOON 
 
Noorsootöö seisneb noorte kujutlus- ja algatusvõime, lõimumise, osaluse ning püüdluste arendamises. 
Noorsootöö põhimõte on olla noorte arengut, väljendusvabadust ja aktiivset osalust toetav, neid 
jõustav,ning kaasav. Erinevate tegevuste, mängude ja meelelahutuse, kampaaniate, infovahetuse, 
mobiilsuse, vabatahtliku tegevuse, omavaheliste sidemete ning vestluste kaudu toetab noorsootöö 
seda, kuidas noored tajuvad oma kohta ümbritsevas kogukonnas ja ühiskonnas ning osalemist selles. 
Noorsootöö aitab noortel oma andeid avastada ning arendada võimekust tulemaks toime veelgi 
keerukamas ja proovilepanevamas sotsiaalses, kultuurilises ja poliitilises keskkonnas. Noorsootöö 
julgustab noori uusi kogemusi ja võimalusi otsima. Ühtlasi aitab see noortel võimalikke ohte paremini 
ära tunda ja nendega toime tulla. See omakorda tingib terviklikuma ja positiivsema seose iseenda 
identiteedi, tuleviku ning ümbritseva ühiskonnaga, võimaldades noortel sihipäraselt kaasa rääkida 
laiematel poliitilistel ja strateegilistel teemadel, mis puudutavad noori, kes ei tööta, ei õpi ega ole 
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seotud koolitusega (NEET-noored), ning samuti tervist kahjustavaid elustiile, ühiskondliku vastutuse 
puudumist ja – tänapäevases olukorras – äärmuslust. 
 
Noorsootöö tegeleb noortega nende endi mängureeglite alusel ning vastavalt nende väljendatud ja 
tuvastatud vajadustele. Noorsootöö võib toimuda noorte juures või noorsootöö asutustes. Noorsootöö 
võib aset leida ka teistes kontekstides (näiteks koolides või vanglates), ent selles osalemine peab 
jääma vabatahtlikuks. 
 
NOORSOOTÖÖ ERISUSED JA SEESMISED PROOVIKIVID 
 
1. Sihid ja oodatavad tulemused 
 
Noorsootöö ühisosa seostub kahe aspektiga. Esiteks puudutab see noortele inimestele mõeldud 
kogunemiskohtade loomist. Teisalt aga aitab noorsootöö noortel elus seoseid luua ja takistusi ületada. 
 
Mõlema aspekti põhieesmärk on noorte isikliku arengu toetamine ning noorte kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja Euroopa tasandil toimuvatesse otsustusprotsessidesse kaasamise tugevdamine. Lõbusate, 
loominguliste ja mitteformaalsete õppetegevuste kasutamise kaudu toetavad mõlemad aspektid noorte 
seas ka n-ö ühiskondliku meelsuse kasvatamist ning jagatud vastutuse tajumist. 
 
Peale noorsootööks sobivate sõltumatute kogunemispaikade rajamise tegeleb noorsootöö ka sellega, 
et noortel oleks võimalik ise endile kogunemispaiku luua ning rajada muudes valdkondades 
puuduolevaid asutusi, nagu koolid või väljaõppe- ja töökeskused. Ühtlasi on noorsootööl täita ühendav 
ja erimeelsusi lahendav roll noorte sotsiaalse lõimumise toetamisel. Iseäranis oluline on see nende 
noorte puhul, keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus. Noorsootöö pakub tuge ka muudes noorte elu 
puudutavates küsimustes. 
 
Noorsootööl lasub surve sedalaadi tulemusi ning muid töö tagajärgi täpsustada ja mõõta. 
Mõõdetavatele tulemustele ja mõjudele on küll vaja tähelepanu pöörata, ent noorsootöö fookus peaks 
püsima noortega toimuval ja nende vajadustel – noorsootöö tulemustest ja tagajärgedest tuleb teadlik 
olla, aga tulemused ei tohiks muutuda eesmärgiks iseeneses. Konverentsil rõhutati, et noorsootöö 
panustab noorte suhtumise ja väärtuste arengusse sama palju kui materiaalsemat laadi oskustesse. 
 
2. Arengusuunad 
 
Noorsootöö on aluspõhimõtetele truuks jäädes alati kohanenud muutuvate suundumuste ja 
tingimustega. Praeguse noorsootöö ühised alused peavad kogu Euroopas arvestama vähemalt kahe 
nüüdisaegse muutusega. 
 
Esiteks kasutavad tänapäeva noored üha enam uusi tehnikavahendeid ja digitaalset meediat. Siin on 
selgelt oma koht interneti kaudu toimuval noorsootööl ja seda nii uute noorsootöö kanalite sihipärase 
kasutamise, digipädevuse toetamise kui ka kaasnevate riskide tutvustamise mõistes. Noorsootöötajate 
jaoks viitab see uute pädevuste omandamise vajalikkusele ning noortega suhtlemisel uut laadi piiride 
tekkimisele ja nendega tegelemisele. 
 
Teiseks muudatuseks on Euroopa kasvav kultuuriline mitmekesisus, mis tähendab, et noorsootöö 
keskendub üha enam noorte lõimumisele ja kultuuridevahelise õppimise toetamisele. Siin on 
noorsootöö põhiülesanded muu hulgas võimaldada noortel oma identiteeti avastada ja kujundada, 
samuti sobitada kommunikatsioon ja informatsioon noorte kultuurilise ja perekondliku kontekstiga ning 
soodustada noorte kaasamist samal ajal nende kultuurilisi traditsioone ja erinevusi austades. 
 
3. Noorsootöö kvaliteet 
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Noorsootöö peab olema kvaliteetne olenemata sellest, kas sellega tegelevad vabatahtlikud või 
tasustatud töötajad. Selleks, et toetada ja säilitada noorsootöö kvaliteedinõuet, sõlmiti kokkulepe 
järgnevate meetmete kasutuselevõtuks. 
 
Noorsootöö jaoks tuleb kehtestada eri riikide konteksti sobiv kvaliteedistandardite alusraamistik, mis 
hõlmaks noorsootöötajate pädevusmudeleid ning akrediteerimissüsteemi eelnevate kogemuste ja 
õpitu arvestamiseks. Ühtlasi tuleb arvestada sellega, et teoreetiliste teadmiste omandamine ja 
praktiliste oskuste kasutamise vahekord peab alati olema tasakaalus. Seda silmas pidades tuleb 
koolitusprogrammide puhul tagada reflektiivset praktikat arendavate mehhanismide olemasolu. 
 
Koolitused peaksid vastama noorsootöö tegelikule olukorrale eri tasanditel ning võtma kasutusele 
loomingulised meetodid, nagu vastastikune õppimine ja heade tavade vahetamine. See peaks 
võimaldama kiiresti reageerida noorte elus valitsevatele suundumustele ning muutuvatele asjaoludele, 
nagu tehnika ja migratsioon (kooskõlas eespool mainituga), samuti peaks see tagama 
noorsootöötajatele kultuuridevaheliseks kommunikatsiooniks ja keeleoskuse arendamiseks vajaliku 
suutlikkuse. 
 
Kuna noorsootöö puutub üha enam kokku teiste noortele pühendatud valdkondadega, võib täheldada 
kasvavat vajadust üldiselt noorsootööga kokku puutuvate asjatundjate valdkonnaülese väljaõppe ja 
koolituse järele. 
 
NOORSOOTÖÖ SEOSED JA VÄLISED PROOVIKIVID 
 
4. Koostöö 
 
Noorsootöö võib käsitleda ja käsitlebki mitmeid sotsiaalseid probleeme, ent selle tasakaalustamiseks 
tegeletakse ka individuaalsemate küsimustega isikliku arengu ja personaalsete muutuste teemal. 
Konverentsil väljendati muret, et noorsootööle võidakse asetada liialt suur ootusi ühiskondlike 
probleemidega tegelemiseks, ent sisuliselt on küsimus õige tasakaalu leidmises ja läbimurrete 
saavutamises. 
 
Noorsootöö seosed teiste valdkondade tegevuskavadega tekitavad paratamatult pingeid. Alati võib 
juhtuda, et noorsootööd kasutatakse vahendina mingi eesmärgi saavutamiseks. Samas aga jõuti 
konverentsil kokkuleppele, et noorsootöö esindajad peavad tugevdama sidemeid teiste 
valdkondadega, mis tegelevad samuti noortega. Alustuseks tuleks üheskoos seada ühised eesmärgid 
ja luua koostöövõimalused. Noorsootöötajad peaksid seejuures olema teadlikud iseenda olulisusest ja 
kvaliteedist ning alal hoidma noorsootöö väärtuseid. 
 
Parem koostöö formaalhariduse vallas loob n-ö laiendatud õppe vormis iseäranis kasulikku 
lisaväärtust: noorsootöö pakub formaalharidusele vaheldust ning praktilisi kogemusi, samuti tutvustab 
see koolides osaluse ja ühisloome põhimõtteid. Lisaks sellele võib noorsootöö ka noorte koolis 
edasijõudmist toetada ning seeläbi parandada noorte kooliskäimist ja omandatud teadmisi. 
 
5. Tunnustamine ja väärtused 
 
Konverentsil osalenud jõudsid ühisele arusaamisele, et noorsootöö puhul võib rääkida kolmest 
tunnustamise astmest, millega on senini ebapiisavalt tegeletud ja mis vajavad rohkem tähelepanu. 
 
Esiteks tuleb kõigil poliitikas, avalikus sektoris ja kodanikuühiskonnas eri tasanditel tegutsevatel 
huvipooltel noorsootööd suurema tunnustatuse saavutamiseks aktiivselt propageerida ja toetada. 
Teiseks tuleks rohkem tunnustada noorsootöö vallas tegutsevaid valitsusväliseid organisatsioone, 
kaasa arvatud noorsootöö arengut suunavas dialoogis osalevaid sõltumatuid partnereid. Kolmandaks 
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tuleb rohkem tunnustada noorsootöö kaudu vaba- ja kogemusõppena omandatud teadmisi ja 
saavutusi. 
 
SOOVITUSED JA TEGEVUSPUNKTID. EUROOPA NOORSOOTÖÖ TEGEVUSKAVA 
 
Euroopa vajab noorsootööd. Sotsiaalse Euroopa arendamiseks on noorsootöösse investeerimine 
hädavajalik. Seepärast rõhutati teisel Euroopa noorsootöö konverentsil, et luua tuleb üldine Euroopa 
noorsootöö tegevuskava, mille peamine siht oleks noorsootöö tugevdamine Euroopas. 
 
1. See kava peaks sisaldama järgnevat: 
 

• Selleks, et noorsootöö positsiooni Euroopas edasi arendada ja tugevdada, on vaja jätkuvat 
järjepidevat üleeuroopalist koostööd. Sellelaadset koostööd tuleks edendada Euroopa 
Nõukokku ja Euroopa Liitu kuuluvate ministrite soovituste kaudu. 

• Vastutus noorsootöö eest lasub liikmesriikidel. Konverentsil leiti, et noorsootöö kindlustamise 
ja arendamise jaoks liikmesriikides tuleb luua vastavad õiguslikud alused, riiklikud strateegiad 
või siduvad raamistikud. 

• Enamikus liikmesriikides toimub noorsootöö peamiselt kohalikul tasandil ning seal lasub ka 
sellega seotud lõplik vastutus. Konverentsil osalenud paluvad suurendada teadlikkust 
kohalikul tasandil lasuvast vastutusest ning leppida kohaliku ja piirkondliku tasandi 
võimukandjatega kokku kohaliku tasandi noorsootööd puudutavas Euroopa hartas. 

• Kuna noorsootöö põhineb peamiselt vaba- ja kogemusõppel, soovivad konverentsil osalenud, 
et jätkuks töö olemasolevate ning tulevaste vaba- ja kogemusõppe tunnustamist puudutavate 
Euroopa tegevuskavade rakendamise nimel. 

• Suurema tunnustatuse saavutamiseks tuleb kõigil poliitikas, avalikus sektoris ja 
kodanikuühiskonnas tegutsevatel huvipooltel noorsootööd aktiivselt eri tasanditel (Euroopa, 
riiklik, piirkondlik, kohalik) propageerida ja toetada. 

 
2. Noorsootöö kvaliteedi parandamine 
 

• Kvaliteetse noorsootöö puhul tuleb rääkida noorsootöötajate tarvilikust pädevusest ja 
kvalifikatsioonist ning samuti vastavate pädevusmudelite väljaarendamisest ja rakendamisest. 

• Väljaõpe on kvaliteetse noorsootöö arendamise juures võtmetähtsusega. Seepärast peaks 
noorsootöötajate väljaõpet puudutavad strateegiad, arusaamad ja programmid põhinema 
eelnevalt kokkulepitud pädevustel. 

• Tarvis on leida mooduseid noorsootöötajate – lepinguliste, vabakutseliste ja vabatahtlike 
töötajate – kvalifikatsiooni tunnustamiseks praktika käigus omandatud pädevuste kohta 
väljastatud dokumentatsiooni, tõendi või kinnituse kaudu. 

• Selleks, et noorsootööd ja noorsootöötajate pädevusi tunnustataks, tuleb välja töötada riiklikud 
strateegiad noorsootöö ning noorsootööga seonduva vaba- ja kogemusõppe tunnustamiseks. 

• Mõningates liikmesriikides on noorsootöö eraldi kutseala staatuses. Sellegipoolest on 
koostöös haridussektoriga vaja luua võimalusi noorsootöö erialase staatuse kinnitamiseks. 

 
3. Teadmuspõhine lähenemine 
 

• Teadmuspõhise noorsootöö toetuseks on Euroopas rakendatud mitmeid meetmeid. 
Konverentsil osalenud toetavad erinevaid asjaosalisi Euroopa noorsootöö teadmusbaasi 
ehitamiseks tehtavate pingutuste suurendamisel. 

• Noorsootööd, selle erinevaid vorme, väärtuseid, mõjusid ja kasu tuleb riiklikul ja Euroopa 
tasandil erinevate meetodite abil täiendavalt uurida. 

• Euroopas eksisteerib selge vajadus toetada noorsootöö ja sellega seotud arusaamade 
asjakohast uurimist, analüüsimist ja hindamist. 
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• Seire- ja uuringuandmete kohaselt valitseb Euroopa noorsootöös vajadus reflektiivsete 
praktikate väljatöötamist võimaldavate mehhanismide järele. 

 
4. Rahastamine 
 

• Noorsootöö vajab piisavat ja jätkusuutlikku rahastamissüsteemi. Sellise süsteemi raames 
tuleb rahastada nii olemasolevaid noorsootöö vorme ja üksusi kui ka uuenduslikke ettevõtmisi 
ja uusi noorsootöö vorme. 

• Euroopa noorsootööalane koostöö vajab kindlat rahastamisvahendit Euroopa 
vahetusprogrammide ja koostöö toetamiseks. Programm Erasmus+: Euroopa Noored on 
selliste projektide põhiline rahastamisvahend ning toetab jätkuvalt Euroopa valitsusväliste 
organisatsioonide noorsootööd. 

• Noorsootöö rahastamisvahendid peavad sihtrühmade jaoks ligipääsetavad olema ning 
seetõttu on vaja tagada ligipääs asjakohasele teabele ja piisavatele suunistele. 

 
5. Ühisosa suunas 
 

• Konverentsil astuti olulisi samme noorsootööd puudutava ühisosa leidmiseks Euroopas. Kuna 
noorsootöö ning selle vormid, tingimused ja tavad Euroopas on jätkuvalt väga erinevad, on 
vaja edasi minna noorsootöö ühisosa ning selle standardite ja arusaamade uurimisega. 
Täiendava uurimistöö tulemuseks võiks olla Euroopa noorsootöö harta. 

• Euroopa noorsootöös tuleb tegeleda vastastikuse arendustööga ja tavade vahetamisega. 
Noorsootööd puudutav vastastikune õppimine ning vastastikused eksperdihinnangud aitavad 
arendada noorsootöö tavasid ja põhimõtteid. Noorsootöö vallas toimuv üleeuroopaline 
koostöö ja tavade vahetamine nõuab tuge, et luua regulaarset dialoogi toetavaid platvorme 
ning jätkusuutlikke võrgustikke ja partnerlussuhteid. 

• Tuleb tegeleda noorsootöö käsituse ja tavade edasiarendamisega. Noorsootöös tuleb leida 
sobivad strateegiad, et töötada Euroopa noori kimbutavate praeguste ja esilekerkivate 
raskustega. Noorsootöö tavad ja strateegiad tuleb ühiskonnas ja poliitikas toimuvate 
muudatuste ning valitsevate suundumustega vastavusse viia. Peale selle peab noorsootöö 
pakkuma abi nendele sihtrühmadele, keda noorte sotsiaalne olukord ja elutingimused kõige 
enam mõjutavad. 

• Euroopa tasandil toimivaid rahastamisvahendeid on vaja selleks, et arendada noorsootööd 
teistel tasanditel (riiklikul, piirkondlikul, kohalikul tasandil). Uue tehnoloogia ja digitaalse 
meediaga seoses esile kerkinud raskustele ja võimalustele reageerimiseks tuleb toetada 
noorsootöö võimekust. 

 
6. Valdkonnaülene koostöö 
 

• Noorsootöö on loonud mitmeid seoseid teiste valdkondadega ning seeläbi on kujunenud 
noortele mõeldud ja nende osalusel toimiv sotsiaalne praktika. Selleks, et koguda rohkem 
kogemusi ja arendada teistes valdkondades noortega tegelevate asjahuvilistega lähemat 
koostööd, tuleb senisest enam süveneda koostöö tegemisse. 

• Kogemustega seotud teadmiste üleeuroopaliseks vahetamiseks tuleb vastavad seosed ja 
olemasolevad tavad välja selgitada, neid seirata ja hinnata. 

• Vastavaid koostöövorme tuleb toetada ka valdkonnaüleste koolituste kaudu. 
 
7. Ühiskondlik dialoog 
 

• Noorsootöö üheks põhiprintsiibiks on osalus. Konverentsil jõuti veendumusele, et noorsootöö 
võib edasi areneda vaid juhul, kui noored ise kõikidel tasanditel – Euroopa, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil – algusest saadik aktiivselt kaasa löövad. 
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• Noorsootöö arengut puudutava ühiskondliku dialoogi juures tuleb lisaks noortele endile 
tunnustada ja kaasata (igal tasandil) ka noortega ja noorte heaks tegutsevaid noorsootöö 
organisatsioone. 

 
8. Kolmas Euroopa noorsootöö konverents 
 

• Konverentsil osalenud on Euroopa Nõukogu eesistujamaale Belgiale teise Euroopa 
noorsootöö konverentsi korraldamise eest erakordselt tänulikud. Konverentsil osalenud 
rõhutavad Euroopa noorsootööd puudutavate arusaamade, strateegiate ja tavade regulaarse 
vahetamise vajadust ning paluvad liimesriikidel, Euroopa Nõukogul ja Euroopa Komisjonil 
näidata initsiatiivi kolmanda Euroopa noorsootöö konverentsi korraldamiseks. 

 
KOKKUVÕTVAD MÄRKUSED 
 
Selleks, et ebakindlas olukorras Euroopa suudaks tõhusalt lahendada sotsiaalse kaasatuse, sidususe 
ja võrdsete võimalustega, samuti demokraatlike väärtuste ja inimõiguste tunnustamisega seotud 
küsimusi, on noorsootöö absoluutselt hädavajalik, mitte liigne luksus. Noorsootöö kuulub sotsiaalse 
Euroopa kõige olulisemate komponentide hulka. 
 
Noorsootöö tähelepanuta jätmisel on kolm tagajärge. See tähendab lahtiütlemist vastutusest järgneva 
põlvkonna eest. Seeläbi kaob võimalus tugevdada tänapäevast kodanikuühiskonda üle kogu Euroopa. 
Kolmanda tagajärjena nõrgendab noorsootöö mittetoetamine mõningate meie aja suurimate 
sotsiaalsete probleemidega (nagu töötus ja äärmuslus) toimetuleku võimekust. 
 


