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Noorteseire aastakonverents 2013 „Kuidas murda tõrjutuse nõiaring?“
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Kliendikesksus

Noortekeskuse lahtiolekuajal on valdav tähelepanu ja tegevus suunatud
noorele/külastajale; noorsootöötaja on alati noore jaoks olemas; töö
dokumentidega, ürituste ettevalmistus ja muu tegevus toimub teisel ajal

Professionaalsus

Suheldes noortega käitume täiskasvanuna, lähtume kõigist seadustest ning
konfidentsiaalsuse põhimõttest ja püsime enda pädevuse piirides

Empaatia

Oleme vastuvõtlikud, märkame muret, toetame ja aitame abivajajat

Tolerantsus

Aktsepteerime teistsugust välimust, mõtlemist ja väärtusi

Uuenduslikkus ja loovus

Otsime uusi lähenemisi ja lahendusi ning näeme asju ka teiste vaatenurgast

Võrdsus suhtlemisel

Noortega suhtlemisel lähtume võrdsuse põhimõttest ega näita kunagi üleolekut
ning julgeme tunnistada oma vigu

Individuaalne lähenemine

Noortega suheldes lähtume igaühe erinevatest vajadustest

Tunnustamine

Märkame ka pisiasju ja kiidame

Meeskonnatöö

Igal võimalusel püüame teha koostööd noortega

Paindlikkus

Vajadusel teeme teisiti, teeme nõudmistes järeleandmisi

Tõrjutuse riski vähendamiseks küsime:

Noormees (12) tuleb noortekeskusesse iga
päev ja ta suhtleb kõigiga suhteliselt vabalt.
Mida õhtu poole, seda rohkem läheb ta endast
välja: hakkab ringi jooksma, karjuma, vahest
lõhkuma. Oleneb „staadiumist“ on võimeline
kuulama ja maha rahunemiseks
noortekeskusest lahkuma.

Miks noor käitub nii ?
Kas ta koolis ei peaks olema?
Miks ta koju ei soovi minna?
Kas see on nii pidevalt või ajutiselt?
Kas, miks ja mis hetkedel teised teda tõrjuvad ?
Kas tal on kellegagi rääkida muredest?
Kas meie saame midagi ära teha?
Kas ta saab teha seda, mida ta soovib või
on tal enese arendamiseks takistusi?

Takistused sotsiaalsel kaasamisel
Füüsiline keskkond (ligipääsetavus, inimesed)
Käitumismustri muutmiseks on noorel vajal perekonna
toetust- kui vanemad ei muutu, ei muutu ka olukord
Eelarvamused
Koostöö isikute mitte institutsioonidevaheline
Töötajate pädevus
Noore motivatsioon
Noore käitumine
Kambas/grupis

Noormees (16) annab eelkõige iseendale
lubaduse muuta oma käitumist
ja teha kõik, et lõpetada põhikool.
Esimesed päevad lähevad hästi kuni
toimub keemia tund, mille õpetaja
juba tunni alguses noormeest alandab
ja eeldab et noormees niikuinii end ei muuda.

Kuidas jõuame nende noorteni?
Klassi või sõpradega
Kutsume noori vabatahtlikuks
Tõrjutuse riskis olevad noored (turvatunne,
tähelepanu, kuuluvus jne)
Keskuseväliste tegevuste kaudu (laagrid, malev,
tänav, rand, suuremad sündmused jne)
NEET noortega
Kontakti loomine
on väljakutse

Sotsiaalosakond
Eesti Töötukassa
Võrgustik (vanemad, kogukond)

Noortekeskus sotsiaalse kaasamise
toetajana
Ruumi loomisel arvestame erinevate noortega
Noore ja täiskasvanu vahelises suhtes on vastutajaks
alati täiskasvanud
Iga päev alustame uuelt lehelt
Selleks et tõrjutust vähendada(teha kaasavat
noorsootööd) tuleb teha tööd kõigiga, et
tõrjutus ei saaks tekkidagi
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