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SISSEJUHATUS
Kontseptsiooni eesmärk on määratleda noorsootöö põhivaldkonnad ja mõisted, et luua ühtne
alus noorsootöö tasakaalustatud arengusuundade väljatöötamiseks ja elluviimiseks erinevatel
tasanditel.
Noorsootööl on tähtis osa noore ühiskonnapädevuse arengus tema isiksuse mitmekülgse
arengu võimaldamise kaudu. Noorsootööl on seega otsene mõju:
1) kutse-eelsete oskuste arendamisele;
2) meeskonnatöö ehk koostööks vajalike oskuste arendamisele;
3) riigisisestes ja rahvusvahelistes integratsiooniprotsessides osalemisele;
4) noorte õigusvastase käitumise ning ksenofoobia vähendamisele;
5) koolikohustuste täitmise tagamisele ja selle tagamist soodustavate tingimuste
loomisele;
6) elukestva õppe põhimõtete teadvustamisele;
7) eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arendamisele.
Noorsootöö loob Eesti kodanikkonna järjepideva arengu eeldused ning arendab
ühiskondlikesse protsessidesse sekkumiseks vajalikku julgust ja tarvilikke oskusi. Seeläbi on
noorsootöö seotud ka riigi huvidega.
Alljärgnevalt on kirjas strateegilised dokumendid, mis mõjutavad noorsootöö valdkondi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eesti haridusstrateegia.
Riiklik kuritegude ennetamise strateegia aastani 2005.
Eesti riigi kultuuripoliitika põhialused.
Eesti sotsiaalarengustrateegia.
Riiklik programm “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007”.
Riiklik programm “Alkoholismi ja narkomaania ennetamise programm aastateks
1997–2007”.
7. Eesti regionaalarengustrateegia.
1. NOORSOOTÖÖ EESMÄRK JA PÕHIMÕTTED
1.1. Noorsootöö eesmärk
Noorsootöö eesmärk on luua tingimused noore arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda,
tasemeõpet ja tööaega, et toetada noore sotsialiseerumist ning soodustada tema kujunemist
ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks.
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1.2. Noorsootöö põhimõtted
1. Noorsootööga luuakse noortele tingimused arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil
oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemekoolituse õppekava ja
tööaega.
2. Noorsootöö sisuks on sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustavad noorte
vaimset ja füüsilist arengut, aitavad kujundada eetilisi tõekspidamisi, isamaalisust ning
austust võõraste kultuuride vastu.
3. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö otsuste
tegemisse.
4. Noorsootöös lähtutakse noorte tegelikest vajadustest, huvidest ja soovidest.
5. Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel.
6. Noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel.
7. Noorsootöö prioriteetsed aspektid on ühiskonnapädevuse suurendamine ning lojaalse
kodanikkonna kujundamine.
8. Noorsootöö eeldab terviklikku noorsootööstruktuuri ja korraldusmehhanisme efektiivseks
koostööks haridus-, sotsiaal- ja teiste tugisüsteemidega.
9. Noorsootöös on eriline tähelepanu pööratud noorte kaasamisele ühiskonnaelu
protsessidesse, kusjuures kõiki noorsootöö valdkondi läbib nii riigisisene kui ka
rahvusvaheline integratsioon.
10. Noorsootöö sihtrühma moodustavad 7–26aastased noored. Olenevalt noore
osalusvõimalustest ühiskonnaelus määratakse noorsootöö programmide ja projektide
plaanimise etapis erinevad sihtrühmad vastavalt piiratud võimalustele kas geograafilise,
majandusliku, keelelise, sotsiaalse või tervisliku aspekti järgi.
1.3. Noorsootöö korralduse põhimõtted
1. Noorsootöö teenuseid pakutakse noortele võimalikult nende elukoha lähedal.
2. Noorsootöö peamised korraldajad on noorteühingud ja noorsootööasutused.
3. Noorsootöö korralduse aluseks on avaliku ja kolmanda sektori arengukavadest lähtuvad
noorteprogrammid ja -projektid.
4. Kolmanda sektori tahte ja valmisoleku olemasolu korral sõlmib avalik sektor noorsootöö
konkreetsete funktsioonide täitmiseks lepingud ning rahastab nende korraldamist kohalike
omavalitsuste ja/või riigi kinnitatud rahastamispõhimõtete alusel.
5. Riigieelarves ja kohalike omavalitsuste eelarvetes on plaanitud vahendid noorsootöö
korraldamiseks.
6. Noorsootöö struktuur võimaldab noortel osaleda otsustamises, eelkõige riigi ja kohaliku
omavalitsuse arengukavade koostamises ning noorsootöö rahaliste vahendite plaanimises
ja jaotamises.
7. Noorsootööd kavandatakse, koordineeritakse ja tehakse erinevatel haldustasanditel
koostöös riigi, kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektoriga.
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2. NOORSOOTÖÖ VALDKONNAD
2.1. Erinoorsootöö
Erinoorsootöö on noorsootöö valdkond, mis loob riskioludes elava(te) ja/või
sotsiaalselt hälbiva käitumisega noor(t)e kasvamis- ja arengueeldused, aktiivistades
noor(t)e võimeid ja oskusi ning suurendades motivatsiooni.
1. Erinoorsootööd tehakse koos noore, tema perekonna, avaliku ja kolmanda sektoriga.
2. Oluline on individuaalne lähenemine.
3. Erinoorsootöös kasutatakse noorsootöö, aga ka eripedagoogika ja sotsiaalpedagoogika
meetodeid.
4. Erinoorsootöö sihtrühma moodustavad noored, kelle osalusvõimalused ühiskonnaelus on
piiratud eelkõige majandusliku ja/või sotsiaalse aspekti tõttu.
5. Erinoorsootöö võib taotleda kriminaalpreventiivseid eesmärke.
6. Erinoorsootöö projektid võivad sisaldada tänavatööd – sihtrühm on peamiselt
tänavalapsed ja lapsed tänaval.
2.2. Huvialaharidus
Huvialaharidus on noorsootöö valdkond, mis põhineb vabatahtlikkusel ning loob
noortele
võimalused
õppekavajärgseks
arendavaks
tegevuseks
(eri
tegevusvaldkondades) tasemeõppest ja tööst vabal ajal.
1. Huvialaharidus on noorsootöö valdkond, mis on samal ajal reguleeritud haridussüsteemi
osana.
2. Huvialaharidus loob tingimused, et noored saaksid arendada oma teadmisi, loovust ja
oskusi jõukohase tegevuse abil.
3. Huvialahariduses realiseeruvad teoreetilised teadmised praktilises tegevuses: rakendatakse
nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid õpimeetodeid ning seeläbi kujunevad aktiivse
eluhoiakuga noored.
4. Huvialahariduse alaliigid on üldkultuur (käsitöö, rahvakunst, keeled, kultuurilugu, koduuurimine jne), loometegevus (muusika, kunst, tants jne), loodus ja keskkond, tehnika,
sport.
5. Huvialahariduse institutsioonid teevad koostööd avaliku, mittetulundusliku ja ärisektori
institutsioonidega.
6. Huvialaharidus aitab kaasa noorte integratsioonile töökeskkonda.
7. Esmajärjekorras toetatakse riiklikult neid üleriigilise raamõppekava alusel tegutsevaid
huvialakoole, kus omandatakse tasemeõppele eelnevat haridust.
2.3. Info noorte kohta ja noortele ning nõustamine ja uuringud
Info noorte kohta ja noortele ning nõustamine ja uuringud on noorsootöö valdkond,
mis tagab noortele ja noorsootöötajatele ajakohase ning vajaliku info kättesaadavuse,
kasutades tänapäevaseid võimalusi.
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1. Taotletakse vajaliku info, sh rahvusvahelise noorsootöö alase info kättesaadavust kõigile
noortele üle-eestilise teavitamise ja nõustamise süsteemi vahendusel (eelkõige noorsoo
infopanka edasi arendades).
2. Erilist tähelepanu pööratakse mitte-eestlastest noortele mõeldud infomaterjali
kättesaadavusele.
3. Töötatakse välja kutsesuunitlejate ja -nõustajate koolituseks vajalikud õppekavad,
rakendatakse täiendusõppeprogramme õppeasutustes seda tööd tegevatele pedagoogidele.
4. Noorsootöö edendamiseks on vaja regulaarseid ja sihipäraseid noorsoouuringuid.
2.4. Noorsootööalane koolitus, täiend- ja ümberõpe
Noorsootööalane koolitus, täiend- ja ümberõpe on noorsootöö valdkond, mille kaudu
omandatakse noorsootööks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, soodustades
seeläbi noorsootöö arengut ja tulemuslikkust.
1. Noorsootööalases koolituses pööratakse erilist tähelepanu arengukavas esitatud
noorsootöö prioriteetsetele valdkondadele ja sihtrühmadele.
2. Noorsootööalase koolituse, täiend- ja ümberõppe arendamisel taotletakse järjepidevat,
süstemaatilist ning laialdast infolevikut Eesti ja Euroopa noorsootööstruktuuride
koolitusvõimaluste kohta.
3. Teadvustatakse koolituse osatähtsust noorsootöö tulemuslikkuse suurendamisel:
koolitusprogrammides pööratakse tähelepanu omandatavate teadmiste, oskuste ja hoiakute
rakendatavusele koolitatava edasises noorsootöös.
4. Noorsootöökoolituse eesmärkide saavutamisel on eelduseks üksteisest sõltuvad tegurid:
motiveeritud koolitatav, kompetentne koolitaja ning eesmärgistatud koolitus.
2.5. Noorte tervistav ja arendav puhkus
Noorte tervistav ja arendav puhkus on noorsootöö valdkond, mis loob noortele
võimalused tervistavaks ja arendavaks tegevuseks noorteprogrammide ja projektide
kaudu (eelkõige noortelaagrites).
1. Avardatakse noorte võimalusi veeta oma puhkus noortelaagrites, kus pakutakse
mitmekülgset arendavat tegevust.
2. Soodustakse uute noortelaagrite rajamist, sh säilitatakse ja renoveeritakse olemasolevaid
noortelaagreid.
3. Noortelaagrites rakendatakse erinoorsootöö projekte ja programme piiratud võimalustega
noortele.
4. Tagatakse noorte tervistava ja arendava puhkuse stabiilne riigieelarveline toetamine nii
investeeringute kui ka tuusikutoetuse kaudu, diferentseerides tuusikute toetusmäära.
5. Tagatakse, et noortele tervistava ja arendava puhkuse korraldamises osalevad avalik,
kolmas ja ärisektor.
6. Luuakse eeldused personali koolituseks, arvestades noorte tervistava ja arendava puhkuse
projektide erinevaid sihtrühmi.
7. Soodustatakse noortelaagrite renoveerimist, et muuta need kasutuskõlblikuks aasta ringi
ning luua osalemistingimused ka puuetega noortele.

7

8. Soodustatakse rahvusvaheliste noorsoovahetuste korraldamist noortelaagrites.
2.6. Noorte töökasvatus
Noorte töökasvatus on valdkond, kus mitmekesiste töökasvatusmeetodite kaudu
kujundatakse noorte sotsiaalset kompetentsust ja tööharjumusi, misläbi noor omandab
kutse-eelseid oskusi.
1. Taaselustatakse noorte töökasvatust edendavate töö- ja puhkelaagrite süsteem, mis
koosneb tööoskuste omandamiseks korraldatud noorteprojektidest.
2. Tagatakse noortele kutsenõustamise ja muude tööturuteenuste kättesaadavus.
3. Algatatakse programme riiklikul ning kohalikul tasandil, et leevendada noorte
tööhõiveprobleeme.
4. Soodustatakse noorte tööhõivekodade (noorsootöö katseprojektide) arengut, et luua kutseeelseid oskusi edendavaid institutsioone noore sotsiaalse kompetentsuse ning
individuaalsete oskuste ja omaduste kujundamiseks.
5. Noorte tööhõive valdkonnas tehtaval noorsootööl on oluline tähendus noorte töötuse
vältimisel.
6. Noorte tööhõive probleemide lahendamisse kaasatakse avalik ja kolmas sektor.
2.7. Rahvusvaheline noorsootöö
Rahvusvaheline noorsootöö on valdkond, mis loob noortele võimalused
rahvusvaheliseks koostööks oma eakaaslastega teistes riikides, arendab tolerantsust
erinevate kultuuride tundmaõppimise abil, annab teadmisi kultuuride erisustest,
rikastades noorte maailmapilti.
1. Soodustatakse rahvusvaheliste noorteprogrammide ja -projektide korraldamist ning
nendes osalemist: suhtumise kujundamise ja koolituse kaudu arendatakse noorte
valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks.
2. Võimaldatakse noorsootöötajate osavõttu rahvusvahelisest koostööst, et arendada nende
kutseoskusi.
3. Taotletakse noorsooliikuvuse suurenemist, mis tähendab noorte reisimist ühest riigist teise
ning seeläbi erinevate kultuuride tundmaõppimist. Vähendada tuleb seda takistavaid
tegureid (nt viisaregulatsioonid, finantside nappus, vähene keeleoskus, infopuudus).
4. Avaliku, kolmanda ja ärisektoriga arendatakse koostööd, mille aluseks on pikaajaline
koostööstrateegia.
5. Tagatakse Eesti esindatus rahvusvahelistes noorsootööorganisatsioonides ja
struktuurides.
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3. NOORSOOPOLIITIKA SUBJEKTID JA ROLL
3.1. Riik
3.1.1. Riigikogu ja Vabariigi Valitsus
Riigikogu ja Vabariigi Valitsus loovad noorsootöö seadusandliku aluse, eraldavad noorsootöö
kontseptsioonist ja arengukavast lähtudes vajalikud riigieelarvevahendid.
3.1.2. Haridusministeerium ja teised ministeeriumid
Koostöös avaliku, kolmanda ja ärisektori esindajatega muudavad ning täiendavad
Haridusministeerium ja teised ministeeriumid noorsootööalaseid seadusi, noorsootöö
kontseptsiooni ja arengukava ning selle realiseerimiseks vajalikke riiklikke
noorsootööprogramme ja -projekte; kindlustavad noorsootöö arengukava teostamiseks
vajalike riigieelarvevahendite plaanimise ja järelevalve nende tulemusliku kasutamise üle.
3.1.3. Maavanem
Maavanem koordineerib noorsootöö riiklikke programme (noorte teavitamine, nõustamine jt)
maakonna territooriumil, lähtudes noorsootöö arengusuundadest nii riiklikul kui ka
maakondlikul tasandil; loob tingimused kolmanda sektori arenguks ja noorsooprojektide
korraldamiseks; valvab noorsootööks riigieelarvest eraldatud vahendite kasutamise järele
kogu maakonnas.
3.2. Kohalik omavalitsus
Kohalik omavalitsus korraldab noorsootööd kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil;
sätestab noorsootöö prioriteedid kohaliku omavalitsuse arengukavas ning plaanib nende
teostamiseks vajalikud eelarvevahendid oma eelarves; loob tingimused kolmanda sektori
kaasamiseks noorsootöö plaanimisse ja korraldusse piirkondlikul tasemel; delegeerib teenust
ostes noorsootöö ülesandeid kolmandale sektorile, lähtudes viimase valmisolekust; korraldab
järelevalvet noorsootööks kohalikust eelarvest eraldatud vahendite kasutamise üle.
3.3. Kolmas sektor
Kolmas sektor korraldab iseseisvalt noorsootööd, lähtudes oma põhikirjalistest eesmärkidest;
osaleb kohaliku omavalitsuse noorsootöö prioriteetide kujundamises ja arengukava
koostamises; on partner kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldamisel.
3.4. Ärisektor
Ärisektor osaleb eelkõige kohaliku omavalitsuse koostööpartnerina noorsootöö korraldamises
ning vastavalt võimalustele ka finantseerimises.
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4. NOORSOOTÖÖ SUBJEKTID JA ROLL
4.1. Noor
Noor on noorsootöö keskne subjekt, 7–26aastane isik, kes osaleb aktiivselt noorsootöös ja
selle plaanimises.
4.2. Vanemad ja teised täiskasvanud
Vanemad ja teised täiskasvanud osalevad noorele võimaluste ja tingimuste loomises, et noor
saaks osa võtta noorsootööst, liituda noorteühingutega, osaleda noorsootööasutuste tegevuses,
noortelaagrites või huvikoolides jt noorteprogrammides ning projektides.
4.3. Noorsootöötaja
Noorsootöötaja tagab professionaalse juhendamise noorsootöös, on sobiva ettevalmistusega,
st kas noorsootöö-, sotsiaaltöö-, kultuuri- või pedagoogiharidusega, millele lisaks on
omandanud noorsootööteadmised täiendõppe ning noorsootöö kaudu; loob võimalused ja
kaasab noori noorsootöösse.
4.4. Vabatahtlik noorsootöötaja
Vabatahtlik noorsootöötaja teeb noorsootööd noorteprogrammides ja -projektides.
4.5. Noorsootööasutus ja noorteühing
Noorsootööasutus ja noorteühing osalevad noorte organiseerumise edendamises, noorsootöö
keskkonna ja imago kujundamises.
Noorsootööasutus on Haridusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus
või eraõigusliku isiku asutus, mille põhitegevus on korraldada noorsootööd.
Noorteühingud kujutavad endast noorte aktsepteeritud ühistegevuse institutsionaliseeritud
vormi, kus noored tegutsevad ühingu liikmete huvidest lähtuvalt ning osalevad enda valitud
viisil ühiskonna arengus. Noorteühinguid toetades toetatakse noorte ühiskonnapädevuse
kujunemist vahetu plaanimise, osalemise ja vastutuse kujunemise kaudu.
Noorsootöö korraldamise põhistruktuuriks on / peab saama avatud noortekeskus, nii nagu
haridussüsteemi keskne institutsioon on kool. Avatud noortekeskus on koht, kus võivad
vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis on ümbruskonna noorsootöö korraldamise
keskus.
Avatud noortekeskuse põhieesmärgid on:
1) pakkuda noorsootöö erinevaid teenuseid (info ja nõuande saamine, huvitegevuse
võimaldamine);
2) toetada noorte arengut ning ühiskonnastumist;
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3) arendada piirkondlikku noorsootööd;
4) luua piirkonna noortele vaba aja veetmise võimalused erinevate noorteprojektide
ja -programmide teostamise kaudu.
4.6. Noortelaager
Noortelaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti
kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise
isiku asutusena ning selle tegevus toimub vähemalt kahe kuu vältel aastas; ühe vahetuse
kestus on vähemalt kuus päeva.
Noortelaagril peab olema tegevusluba. Noortelaagrite eesmärk on pakkuda noortele puhkust
tervistavate ja arendavate programmide kaudu turvalises keskkonnas täiskasvanute järelevalve
all.
4.7. Noorsootöö Nõukogu
Noorsootöö Nõukogu koosneb kohaliku omavalitsuse noorsootöötajate, kolmanda sektori ja
riikliku tasandi esindajatest; teeb haridusministrile ettepanekuid riikliku noorsoopoliitika
kujundamiseks, koostades selleks vajalikke dokumente (noorsootöö arengusuunad, riiklikud
noorsootööprogrammid ja -projektid), pidades silmas noorsootöö rahvusvahelisi ja kohalikke
arengusuundi.
5. NOORSOOTÖÖ KESKKOND
5.1. Seadusandlik baas
Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt on valdkond Haridusministeeriumi valitsemisalas.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega on noorsootöö korraldus ka üks kohaliku
omavalitsuse ülesandeid. Peamised noorsootöö valdkondi reguleerivad seadused on
noorsootöö seadus, huvialakooli seadus, erakooliseadus, alaealiste mõjutusvahendite seadus,
lastekaitse seadus ning lisaks neile eri koolitüüpide seadused, mis reguleerivad õppurite õigusi
ja kohustusi.
Noorsootöö seadusandliku baasi kuulub lisaks eelnimetatuile veel suur hulk erinevaid
õigusakte.
5.2. Struktuur
1.

Vabariigi Valitsuse tasandil on Haridusministeeriumi struktuuriüksuste ülesanne
koordineerida ja plaanida noorsootööd riigi tasandil ning luua valdkonna arenguks
vajalikud seadusandlikud alused. Otsuste tegemisel töötatakse koos kultuuri-, sotsiaal-,
sise-, justiits- ja rahandusministeeriumiga ning rahvastiku- ja regionaalministriga.

11

Haridusministeeriumi juurde on moodustatud Noorsootöö Nõukogu, et kaasata
noorsootöö valdkonna tähtsamate otsustuste tegemisse noorsootöö erinevaid osalisi.
2.

Maakonna tasandil on noorsootöö kui valdkonna ülesanded delegeeritud vähemalt ühele
maavalitsuse ja/või kohalike omavalitsuste liitude ametnikule.
Maakonnas on moodustatud alaealiste komisjon, kes teeb otsuseid kriminaalpreventiivse
ehk erinoorsootöö valdkonnas.

3.

Kohaliku omavalitsuse tasandil on noorsootöö korraldamise ülesanded delegeeritud
vähemalt ühele kohaliku omavalitsuse ametnikule, noorsootöö vahetuks korraldamiseks
on asutatud huvialakoole, avatud noortekeskusi; on olemas noorsootööalase teenuse
pakkumise lepingud.

4.

Vabatahtliku
noorsootöö
tasandi
moodustavad
noorteühingud
ja
teised
mittetulundusühingud, kellel on noorsootööalaseid ülesandeid, ning vabatahtlikud
noorteprogrammide ja -projektide teostajad. Vabatahtlikud noorsootöö tegijad on saanud
sellekohase koolituse.

6. NOORSOOTÖÖ KOORDINEERIMINE, KORRALDAMINE JA RAHASTAMINE
6.1. Avaliku sektori vahendid
6.1.1. Vahendid riigieelarvest
Riigieelarvest finantseeritakse:
1) noorteühingute noorteprogramme ja -projekte;
2) noorteühingute tegevust (aastatoetused);
3) noorsootöö riiklikke ja regionaalseid programme;
4) noorsoouuringuid;
5) noorsootööd korraldavaid asutusi;
6) rahvusvahelist noorsootööd;
7) noorsootöötajate koolitust;
8) noorsootöö struktuuri (koordineerimiskulud);
9) toetust noortelaagri tuusiku hinna optimeerimiseks;
10) investeeringuid noorsootööasutustesse;
11) alaealiste komisjonide kriminaalpreventiivse suunitlusega erinoorsootööd.
6.1.2. Vahendid kohaliku omavalitsuse eelarvest
Kohaliku omavalitsuse eelarvest finantseeritakse:
1) kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldust omavalitsuse arengukavast lähtuvalt;
2) huvialakoolide ülalpidamis- ja tegevuskulusid;
3) toetusi kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsevate noorteühingute
noorteprogrammidele ja -projektidele ning noorsootööasutustele;
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4) toetusi erinoorsootööle kooskõlastatult maakonna alaealiste komisjoniga.
6.2. Noored ja nende vanemad
Noored ja nende vanemad tasuvad:
1) noorsootööasutuste teenuste osamaksu;
2) noorteprogrammide ja -projektide osalusmaksu.
6.3. Ärisektor
Ärisektor osaleb partnerina noorsootöö korralduses (sponsorlus, annetus, heategevus jne).
6.4. Noorsootöö rahastamise põhimõtted
1.

2.

3.

Noorsootöö vahendid nähakse ette riigieelarves ja valla või linna eelarvetes noorsootöö
arengukavas sätestatud eesmärkide ja valla või linna arengukavas esitatud noorsootöö
ülesannete täitmiseks.
Riigi tasandi noorsootöö rahastamisel lähtutakse seadustega sätestatud ülesannetest:
sõlmitud välis- ja siselepingutest, riiklikest programmidest, katseprojektide
finantseerimise vajadusest.
Kohaliku omavalitsuse tulubaasi arvestatakse noorsootöö tegemiseks kindel summa, mis
seotakse noorte arvu ja piirkonna sotsiaal-majanduslike näitajatega (eelkõige
sissetulekute suurusega ühe elaniku kohta, asustuse tihedusega).

7. NOORSOOTÖÖTAJA MISSIOON
Noorsootöötaja missioon on oma tegevuse kaudu aidata kujundada noort inimest
ühiskonnapädevaks, tööturul toimetulevaks, algatusvõimeliseks, tegusaks ja igakülgselt
haritud kodanikuks.

Tõnis Lukas
Minister

Madis Lepajõe
Eurointegratsiooni asekantsler
kantsleri kohustes
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