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Hea lugeja

Kui mind 2016. aasta aprillis ERYICA presidendiks valiti, küsisin endalt, milliste peamiste 
küsimuste lahendamisse tahan oma kogemusi ja teadmisi panustada. Neist olulisim oli Euroopa 
noorteinfo harta. Olen alati näinud seda dokumenti, kui võimsat ja olulist vahendit noorteinfo ja 
nõustamise teema edendamisel. Seega oli mul väga hea meel, kui meie liikmed otsustasid luua 
harta ajakohastamise töörühma.

Et osalesin harta eelmisel ajakohastamisel 2004. aastal ja veebipõhise noorteinfo põhimõtete 
(ingl k Principles for Online Youth Information) väljatöötamisel 2009. aastal, olen veendunud, et 
mõlemat dokumenti oli tol ajal väga vaja. Kuid nüüd, mil veebipõhised teenused ja digikeskkond 
on täielikult lõimitud meie igapäevatöösse, on raske põhjendada kahe dokumendi olemasolu. 
Tõepoolest, meie veebielu ja  -käitumine ei ole enam eraldi meie reaalsest elust.

Kui ajakohastamisega alustasime, oli mul rõõm tõdeda, et kõik põhimõtted olid ikka veel olulised 
ja ajakohased! Me ei olnud midagi olulist kahe silma vahele jätnud, lihtsalt oli saabunud aeg 
oma sõnumi ja suuniste kohandamiseks. Peale selle andis see meile võimaluse arutleda ja 
esitada endale mõned küsimused:

• Kas saame noorteinfo ja nõustamise teemast ikka veel ühtmoodi aru?
• Kuidas sobitub harta noorte maailma ja ellu tänasel päeval ning tulevikus?
• Kuidas aitab harta lahendada asjatundjate, kvaliteetsete noorteinfo teenuste ning riiklike või 

kohalike struktuuride vajadusi?
• Kas harta ja ERYICA uus strateegia toetavad teineteist?
• Kas see dokument peaks olema arusaadavamas keeles ja kas selle ülesehitus peaks olema selgem?

Harta ülesanne on anda suuniseid eetiliseks noorteinfo jagamiseks ja nõustamistööks. See 
on noorteinfo teenuste riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil osutamise ja arendamise 
alustala. Harta kehtestab noorteinfo töötajate minimaalsed kutsestandardid ja kvaliteedialased 
põhimõtted. Hartat saab kasutada ka valdkonna edendamiseks ja lobitööks!

Käesolev kogumik selgitab harta põhimõtteid koos praktiliste näidetega, mis lihtsustab harta 
rakendamist ja toob selle põhimõtted iga päev osutatavatele teenustele lähemale. Harta, ERYICA 
noorteinfo kvaliteedi enesehindamise tööriist ja tulevane Euroopa noorteinfo kvaliteedimärgis, 
on need kolm kvaliteedisammast, millele toetub Euroopas jagatav noorteinfo. Usun, et kogumik 
aitab kaasa harta põhimõtete tulemuslikule rakendamisele.
 

                    Jaana Fedotoff
                    Presidenta de ERYICA
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Mis on noorteinfo?

Noorteinfo ja nõustamise teenuste eesmärk on anda noortele kvaliteetset teavet ja 
suuniseid ning aidata noorel teha oma teadmistele tuginevaid otsuseid iseenda elu 
paremaks korraldamiseks.

Noorteinfo teenused:

• aitavad jagada sõltumatut, usaldusväärset ja põhjalikku teavet professionaalsel viisil;

• annavad ülevaate valikutest ja võimalustest, lähtudes noorte vajadustest;

• tuginevad mitmetele ja kontrollitud allikatele ning kasutavad erinevaid suhtluskanaleid, et 
tagada teenuste kättesaadavus kõigile noortele;

• aitavad noortel toime tulla liigse teabega ning parandada nende meedia- ja infokirjaoskust;

• tagavad, et noored oleksid teadlikud oma õigustest ja oskaksid kriitiliselt hinnata leitud teavet;

• võimestavad noori tegema oma otsuseid ja leidma parimad neile kättesaadavad 
valikud.

Mis on Euroopa noorteinfo harta?

1993. aastal võttis ERYICA üldkogu vastu Euroopa noorteinfo harta, millest on saanud noorteinfo 
ja nõustamistöö põhimõtete ning suuniste kogum Euroopas.

Harta põhimõtted on mõeldud rakendamiseks kõigile üldist laadi noorteinfoga seotud töö liikidele 
ning loodud tagama noorte õigust täielikule, usaldusväärsele ja ajakohastatud teabele. Need 
põhimõtted on kõigis riikides rakendatavate miinimumstandardite ja kvaliteedimõõdikute alus, 
aidates tagada põhjaliku, kooskõlalise ja ajakohase noorteinfo ja nõustamise meetodi rakendamise.

ERYICA 29. üldkogu võttis 2018. aastal vastu Euroopa noorteinfo harta ajakohastatud versiooni.

Rohkem teavet harta ja selle tõlgete kohta on leitav veebilehel eryica.org

SiSSejuhatuS

https://www.eryica.org/
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Kogumiku eesmärk on: 

• pakkuda põhjalikke selgitusi Euroopa noorteinfo harta põhimõtete rakendamisel;

• loetleda põhifunktsioonid, mis on vajalikud kvaliteetsete noorteinfo- ja nõustamisteenuste osutamiseks;

• olla abiks uute teenuste kavandamisel ja korraldamisel;

• toetada olemasolevate noorteinfo- ja nõustamisteenuste edasist arendamist ning hindamist;

• suunata noorteinfo ja nõustamise toetamisega seotud huvirühmi ning poliitikate kujundajaid;

• rõhutada noorteinfo- ja nõustamisteenuste osutamise ning selleks ressursside hankimise tähtsust 
rahastajate ja poliitika kujundajate hulgas. 

See kogumik ei:

• näe ette ainult ühte noorteinfo ja nõustamise osutamise viisi.
• ole täielik juhend noorteinfo teenuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks.

Selleks tutvuge noorteinfo stardipaketi (ingl k Youth Information Starter Kit) ja kokkuvõttega noorteinfo 
ning nõustamise riiklike struktuuride kohta (ingl k Compendium on National Youth Information and 
Counselling Structures), mis on mõlemad kättesaadavad veebilehel eryica.org.

• ole noorteinfo teenuste kvaliteedi hindamise vahend.

Selleks tutvuge materjaliga „Noorteinfo ja nõustamise kvaliteedijuhtimine – pädevuse arendamise 
raamistik“ (ingl k Quality Management in Youth Information and Counselling – A Competency 
Development Framework) veebilehel eryica.org. ERYICA koostöös Euroopa Nõukoguga töötab välja 
Euroopa noorteinfo kvaliteedimärgist (ingl k European Youth information Quality Label). 

• selgita üksikasjalikult hea tava rakendamist.

Selleks tutvuge ERYICA noorteinfo hea tava (ingl k Good Practice in Youth Information) väljaannetega 
veebilehel eryica.org.

https://www.eryica.org/tools-resources
https://www.eryica.org/tools-resources
https://www.eryica.org/tools-resources
https://www.eryica.org/
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5a82d20353450ad2ecbd864f/1518522889618/EURYICA_v2_page+by+page.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5a82d20353450ad2ecbd864f/1518522889618/EURYICA_v2_page+by+page.pdf
https://www.eryica.org/
https://www.eryica.org/tools-resources
https://www.eryica.org/
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Vastu võetud Portugalis Cascais 27. aprillil 2018
Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri (ERYICA)
29. peaassambleel

Sissejuhatus

Elame keerulises, digitaliseerunud ja eri valdkondi lõimivas ühiskonnas, mis pakub rohkelt 
väljakutseid ja võimalusi. Nii Euroopas kui ka kaugemal on noorte jaoks ligipääs informatsioonile 
ning võime seda analüüsida ning kasutada üha tähtsam. Noorteinfotöö loob aluse ja aitab 
noortel saavutada sihiks võetud püüdlusi, viia ellu eesmärke ja toetada nende mõtestatud 
osalust aktiivse ühiskonnaliikmena. Informatsioon peab olema tagatud viisil, mis toob noorele 
esile kõik olemasolevad valikud, võimestab ja toetab tema iseseisvust. 

Demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine tähendab, et igal noorel on õigus pääseda 
ligi põhjalikule, objektiivsele, arusaadavale ja usaldusväärsele informatsioonile, mis vastab 
noore vajadustele ja küsimustele. Noore õigust informatsioonile on tunnustatud inimõiguste 
Ülddeklaratsioonis, Lapse õiguste konventsioonis, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis ja soovitustes nr 1990/7, 2010/8 ja 2016/7, mis käsitlevad noorte teavitamist 
ja nõustamist ning noorte õiguste kättesaadavust. Õigus teabele on ka Euroopa Liidu poolt ellu 
viidavate noorteinfo tegevuste aluseks. 

Üldine noorteinfotöö hõlmab kõiki teemasid, mis pakuvad noortele huvi ja on neile vajalikud ning 
mis sisaldab tegevusi nagu informeerimine, nõustamine, toetamine, juhendamine, koolitused, 
võrgustikutöö, kui ka suunamist eriteenustele eesmärgiga kaasata ja võimestada noori. Neid 
tegevusi viivad läbi noorteinfo keskused, noorteinfot vahendavad töötajad või noorteinfo teenuste 
vahendusel teised institutsioonid ja struktuurid. Käesoleva harta põhimõtted on ette nähtud 
kasutamaks mis tahes laadi üldises noorteinfo töös. Need põhimõtted on miinimumstandardiks ja 
kvaliteedinõudeks, mida tuleb kehtestada igas riigis läbi põhjaliku, paljudele ressurssidele toetuva, 
ühtse ja kooskõlastatud noorteinfo käsitluse, mis on ühtlasi noorsoopoliitika lahutamatu osa.

Euroopa noorteinfo harta
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                                         1. SÕLTUMATU
1.1 Jagatav informatsioon on põhjalik, pakub ülevaadet 

erinevatest olemasolevatest võimalustest ja põhineb mitmetel 
kontrollitavatel allikatel. 

1.2 Jagatav informatsioon on usuliselt, poliitiliselt, ideoloogiliselt 
ja kaubanduslikult sõltumatu. 

1.3 Noorteinfo teenuste rahastamise allikad ei kahjusta ühegi 
harta põhimõtte rakendamist.

   

2. KÄTTESAADAV
2.1 Noorteinfole on tagatud võrdne ligipääs. 

2.2  Noorteinfo teenused ja infot vahendavad keskused on noorte 
jaoks lihtsasti kättesaadavad, atraktiivsed ja nähtavad. 

2.3  Noorteinfo on noortele arusaadav. 

3. KAASAV
3.1 Noorteinfo teenused on avatud kõikidele noortele ilma 

igasuguse diskrimineerimiseta. 

3.2 Noorteinfo teenused on noortele tasuta.

3.3 Noorteinfo teenus ja infot vahendavad keskused püüavad 
jõuda kõikide noorteni viisidel, mis on tõhusad ja sobilikud 
ning vastavad erinevatele gruppidele ja vajadustele.

4. VAJADUSPÕHINE
4.1 Noorteinfo teenused põhinevad noorte vajadustel.

4.2 Kättesaadav informatsioon hõlmab kõiki noorte jaoks olulisi teemasid. 

4.3 Noorteinfo kasutajat austatakse kui indiviidi ning küsimustele antud 
vastused on tõhusad ja asjakohased. 

4.4 Noorteinfo struktuuridel on piisavalt ressurssi töötajate näol, tagamaks 
noorele personaalne tugi ja teenus. 

               5. VÕIMESTAV
5.1 Noorteinfo teenused võimestavad noori ning toetavad nende 

iseseisvust. 

5.2 Noorteinfo teenused tagavad noortele meedia- ja infokirjaoskuse 
turvaliseks ja vastutustundlikuks tegutsemiseks.

5.3 Noorteinfo teenused edendavad kodanikuaktiivsust ja 
osalust. 

Põhimõtted
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6. OSALUST TOETAV

6.1 Noored osalevad ja on kaasatud eri tasanditel ning vormides 
noorteinfo loomisse, levitamisse ja hindamisse.

6.2  Noorteinfo teenused pakuvad noortelt-noorele 
tegevusteks keskkondi.

6.3 Noorteinfo teenuste pideva arengu ja terviklikkuse tagamiseks 
julgustatakse noori andma tagasisidet. 

                7. EETILINE
7.1 Noorteinfo teenused austavad noore õigust privaatsusele, 

konfidentsiaalsusele ja autonoomsusele. Noorteinfo teenused 
pakuvad noorele turvalist keskkonda. 

7.2 Informatsiooni valimise kriteeriumid on avalikud ja 
arusaadavad. Informatsiooni autor ja eesmärk on arusaadav 
ning nähtav. 

7.3 Koostatud ja levitatav info on täpne, terviklik, ajakohane ja 
kontrollitud. 

                   9. ENNETAV
9.1 Noorteni jõudmiseks on noorteinfo teenused oma meetodite, 

vahendite ja strateegiate valikul uuenduslikud. 

9.2 Noorteinfo töötajad on teadlikud uutest arengutest 
valdkonnas, tunnevad vajalikku seadusandlust ning hoiavad 
end kursis noorte seas levivate trendidega.

9.3 Noorteinfo töötajatel on ennetav roll meedia- ja 
infoväljadel, tagades seeläbi kvaliteetse noorteinfo 
nähtavuse.

                  8. PROFESSIONAALNE
8.1 Noorteinfo teenused on tagatud professionaalsel viisil koolitatud 

töötajate poolt. 

8.2 Noorteinfo töötajatel on meedia- ja infokirjaoskus.

8.3 Noorteinfo teenused teevad koostööd asjakohaste huvirühmadega 
kaardistamaks vajadusi, leidmaks koostöövõimalusi, jagamaks 
kogemusi ja muutmaks noorteinfot nähtavamaks. 

8.4 Noorteinfo töötajad teevad koostööd kohalikul, regionaalsel, riiklikul, 
Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil jagamaks parimaid praktikaid ja 
teadmisi. 

8.5 Noorteinfo töötajad tagavad selle, et noortel oleks teadmised ja 
oskused kasutada neile suunatud digitaalseid teenuseid. 
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Harta põhimõtted

Teooriast praktikasse



11

Noorteinfo teenuse osutajad on põhjaliku teabe pakkumisel sõltumatud ja jäävad erapooletuks 
olenemata rahastamisallikast. Põhimõtted:

• Usuliselt, poliitiliselt, ideoloogiliselt või kaubanduslikult sõltumatu info jagamine.

• Noorte otsuste mõjutamise vältimine.

• Arvamustega seotud faktide kontrollimine.

• Noorte toetamine kriitilise mõtlemise oskuse arendamisel.

• Mitmetest ja kontrollitud allikatest pärit teabe jagamine.
 
PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST 

„Selgitame, millised erinevad võimalused on noorel konkreetses olukorras. Me ei ütle neile, mida 
nad peavad tegema. Selle asemel julgustame neid tegema sõltumatuid ja läbimõeldud valikuid, 
tuginedes saadud teabele ning lähtudes nende enda väärtustest. Kasutame usaldusväärseid 
allikaid ning jagame noortele põhjalikku ja erapooletut teavet mitmesuguste kättesaadavate 
valikuvõimaluste kohta. Suuname noori usaldusväärse lisainfo ja teenuste juurde, kui nad 
soovivad saada rohkem abi.“

Riina Papinaho, teabenõustaja @ noorteinfo teenus Nuortenelämä.fi, Soome

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE

„Olen käinud noorteinfo keskuses viimased kümme aastat. Keskus on mind aidanud nii mitmel 
moel, et võiksin sellest ilmselt terve raamatu kirjutada! Kui mul tekivad elus erinevad küsimused 
või probleemid, ei ole paremat kohta, kuhu minna. Noorteinfo töötajad on alati erapooletud ja 
aitavad leida lahendusi, kui ise arvad, et kogu lootus on kadunud!“

Jay (24) – Letterkenny, Iirimaa 

1. SÕLTUMATU

11
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Noorteinfo teenused ja keskused on noorte jaoks kergesti kättesaadavad, atraktiivsed ning 
nähtavad. Põhimõtted: 

• Teenuste kättesaadavaks tegemine kõigile, ka erivajadustega ja vähemate võimalustega 
noortele.

• Teabe jagamine mitmete veebipõhiste ja muude kanalite kaudu.

• Noortele sobiva ja mõistetava keele ning visuaalsete kirjelduste kasutamine.

• Paindliku ajakava rakendamine teenuse osutamiseks, mis tagaks noortele selle kättesaadavuse.

• Keskuste loomine ja teenuste osutamine lihtsasti juurdepääsetavates, nähtavates ja noortele 
sobivates kohtades.

• Sooja, kutsuva ja noortesõbraliku õhkkonna loomine.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST 

„Letterkenny noorteinfo keskuse eesmärk ei ole olla paljudele ainult füüsiliselt lihtsasti ligipääsetav 
keskus, vaid hästi kättesaadav ka suhtlemise mõttes. Meie meeskonna liikmed on erineva 
kultuuri- ja keeletaustaga, mis aitab neil ületada barjääre noortega suhtlemisel. Noorteinfo 
keskus töötab viis päeva nädalas, sealhulgas varastel hommikutundidel ja õhtul hilja, et jõuda 
erinevate noorteni vanuses 12–30 eluaastat.“

Gareth Gibson, noorteinfo juht @ Donegali noortekeskus, Iirimaa

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE

WAT WAT korraldas Belgias 2019. aasta mais Euroopa ja kohalike valimiste hääletustesti. Iga 
seisukoha kohta oli tehtud video lühiselgituse ning poolt- ja vastuargumentidega. 
 
„Vaatasin kõik videod algusest lõpuni läbi. Need tõesti aitasid mul oma arvamust kujundada. 
Osalesin ka teistes hääletustestides, kuid need küsimused ei olnud üldse nii selged. Selles testis 
olid küsimused koos selgitustega. See oli väga hea!“

Noa (16) - Antwerpeni piirkond, Belgia

2.KÄTTESAADAV
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Kaasav noorteinfo teenus ei diskrimineeri rassi, nahavärvi, rahvuse, soo, vanuse, keele, usu, 
poliitiliste või muude veendumuste, rahvusliku, sotsiaalse või geograafilise päritolu, puude, 
sünni, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise väljendumise või mõne muu seisundi 
alusel, mis on kinnitatud inimõiguste standardites. Põhimõtted: 

• Püüd võtta arvesse erinevusi ja kaasata kõiki noori.

• Tasuta ja kasumi saamist mitte taotlevate noorteinfo teenuste tagamine.

• Esimesel kohtumisel noorte kuulamine ja nende aitamine oma vajaduste ning probleemide 
väljaselgitamisel ja vajaduse korral noore teiste teenuste juurde suunamine.

• Mitmekülgse lähenemise kasutamine uuenduslike teenuste ja vanusele sobivate teabeleviku 
kanalite tagamise abil.

• Kõigi noorteni jõudmine, eelkõige vähemate võimalustega noorte, sotsiaalse tõrjutuse 
riskiga noorte ja alaealisteni.

• Asjakohase infovahetuse ja nii siseste kui ka väliste teenuste vahel suunamise korraldamine.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST 

„Meie noorteinfo keskuste võrgustik osaleb, toetab ja edendab projekte ja tegevusi kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil eesmärgiga lõimida roma kogukondadest pärit noori. Töötame ka noorte 
sisserändajate ja põgenikega ning mitmesugustes ebasoodsates tingimustes olevate noortega. 
Näiteks toetas Lissaboni noorteinfo keskus kolmandat rahvusvahelist koolitust „Young Migrant 
Voices“ („Noorte sisserändajate hääl“), mille eesmärk oli arendada võimekust ja jagada teadmisi 
selle kohta, kuidas vähendada lõhet sisserändaja taustaga noore ja kohalike asutuste vahel.“

Margarida Saco, noorteinfo töötaja ja koolitaja @ Portugali Spordi- ja Noorte Instituut, Portugal

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE

„Et elasin väikeses külas Küprose maapiirkonnas, oli Agrose noorteinfo keskus see koht, mis andis 
mulle kogu vajaliku info. Nende teenused aitasid mind isiklikus ja hariduselus, kuid ka kutsealaselt. 
Sama käib ka mitme minu tuttava noore kohta, kes elavad Troodose maapiirkonnas.“

Stelios (24) – Agros, Küpros 

3.KAASAV
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Noorteinfo teenused põhinevad noorte vajadustel. Noorteinfo teenuse osutajad kaardistavad 
noorte vajadusi ning selgitavad koos nendega välja parimad vahendid ja kanalid infovajaduste 
rahuldamiseks. Põhimõtted: 

• Noorte kaasamine ning nende aitamine vajaduste väljaselgitamisel ja täpsustamisel.

• Pakutava teabe kohandamine iga noore konkreetsetele vajadustele.

• Teabe kogumine noorte vajaduste, murede ja huvide kohta.

• Noorte kaasamine info nende vajadustele vastavaks kujundamisel Kui teave ei vasta noore 
vajadusele, leitakse lahendus.

• Avatud ja empaatiline suhtlus töös noortega. 

• Noorte vajadustele vastava mitmekesiseid teemasid puudutava teabe haldamine.

• Noortega töötavate spetsialistide  parimal viisil rakendamine noorte vajaduste rahuldamiseks.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST 

„Praegusel ajal on noorte vajadused väga mitmekesised ja kujunevad käsikäes ühiskonna 
arenguga. Noorteinfo töötajana on väga oluline olla kogu aeg kursis noori puudutavate 
uudistega. Noorteinfo töötaja peab olema valmis vastu võtma ja teavitama erinevate vajaduste, 
küsimuste ja ootustega noori inimesi. Vastus või antav teave peab olema kohandatud vastavale 
isikule ja iga kasutaja soovile. Minu ülesanne ei ole pelgalt ilmse oodatava vastuse andmine, vaid 
ka selliste vastuste andmine, mis tõenäoliselt vastavad nende vajadustele.“

Caroline Grethen, noorteinfo töötaja @ ANIJ, Luksemburg

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE 

„Osalemine Mladiinfo EUROASIA projektis andis mulle imelise võimaluse elada ja töötada kaks 
kuud vabatahtlikuna Vietnamis ning kogeda täiesti teistsugust kultuuri. See andis suure panuse 
minu isiklikku kasvu, aitas mul ennast uuesti avastada ja mitmekesisust veelgi rohkem hinnata! 
Noorteinfo teenused andsid mulle alati teavet kooskõlas minu vajaduste ja huvidega.“

Sanja (22) - Skopje, Põhja-Makedoonia 

4.VAJADUSPÕHINE
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Noorteinfo võimaldab noortel realiseerida oma potentsiaali, aidates neil välja selgitada eesmärke 
ja teha teadlikke otsuseid oma elu korraldamisel. Põhimõtted: 

 
• Oluline on noorte mitte mõjutamine, vaid noorte võimestamine, et noored võtaksid ise vastu 

oma elu puudutavad otsuseid.

• Noortele tugimeetmete pakkumine, mis aitavad neil hankida teadmisi ja olla aktiivsed kodanikud.

• Noorte kaasamise lihtsustamine erinevate tasandite otsustamisprotsessidesse.

• Meedia- ja infokirjaoskuse edendamine, mis aitab noortel teha teadlikke valikuid ja arendada 
sobilikku veebikäitumist.

• Noorte teavitamine neile suunatud teenustest ja nendele avatud võimalustest.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST 

„Oskuslikud noorteinfo töötajad on noortele kättesaadavad, julgustamaks neid leidma õigeid lahendusi 
ja hindamaks nende edenemist. Erilist tähelepanu pööratakse sisserännanud noortele asjakohase 
teabe otsimisel, eelkõige kultuuri, ühiskondliku ja poliitilise lõimumise teemadel. Nii tagatakse noorte 
püsivad õpitulemused, elukestev õpe, paremad töökohad, suurem ühiskondlik ühtekuuluvus, kohalike 
kogukondade aktsepteerimine, parem teabe jagamine ja võrgustike loomine.“

Matjaž Medvešek, noorteinfo töötaja ja nõustaja @ MISSS, Sloveenia

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE 

„Tahan tänada Facebooki gruppi BORSA DE FEINA – INFOJOVE! Tänu teile leidsin töökoha! 
Alustan täna ning ma olen üliõnnelik. Need, kes otsivad, ärge kaotage lootust! Igaühe jaoks on 
kuskil olemas oma koht.“

Laura (27) – Baleaari saared, Hispaania 

5.VÕIMESTAV
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Osalust toetavad noorteinfo teenused motiveerivad ja kaasavad noori teenuse välja 
töötamisse ja osutamisse. Põhimõtted: 

• Noortele võimaluste ja vahendite pakkumine, et nad saaksid osaleda teenuse väljatöötamisel 
ja osutamisel.

• Noorte kaasamine teabe loomisse, koosloomesse ja levitamisse.

• Noored kui partnerid noortega kontakti leidmisel ja saavutamisel. 

• Noortele mõeldud võimaluste edendamine, et nad saaksid olla aktiivsed kodanikud ja võtta 
aktiivselt osa kogukonna tegevustest. 

• Noorte julgustamine, et nad annaksid tagasisidet ja soovitusi, kuidas arendada teenuseid 
ning nende tagasiside arvesse võtmine.

• Noorte esindajate ja nõuandvate kogude kaasamine otsuste tegemisse.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST

„Taskuhäälingute sari „Teeviit tulevikku“ jagab teavet noortele vanuses 13–26 elusaastat. 
Noored osalevad juba sisu väljatöötamise etapis. Igas saates on vastava teema asjatundja, kes 
jagab väärtuslikku teavet ja selgitusi. Noori kutsutakse jagama oma kogemusi, mis esitatakse 
koos mitmeid teemasid puudutava eetilise ja usaldusväärse teabega. Taskuhäälingu meeskond 
(eksperdid, noorsootöötajad ja noored) tagavad, et kõik teemad ja saated oleksid erapooletud, 
läbipaistvad ja noorte suhtes vastutustundlikud.“

Kaie Pranno, peaekspert @ Haridus- ja Noorteamet, Eesti

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE 

„Liitusin The Sprouti toimetajate meeskonnaga, kui olin 17. Olin teotahteline, kuid enesekindlusest 
jäi vajaka. Järgmise 12 kuu jooksul sai minust The Sprouti muusikatoimetaja ning ma avaldasin 
rohkem kui tosin muusikaürituse arvustust. Ühe neist valis välja üks Ühendkuningriigi 
prestiižsemaid ajalehti The Guardian, mis aitas mul saada palgalise töö reporterina. Suuremast 
enesekindlusest oli abi minu vastuvõtmisel ühe Kanada ülikooli ajakirjanduse kursusele.“

Sophie (18) – Cardiff, Wales, Ühendkuningriik

6.OSALUST TOETAV
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Noorteinfo teenused on seotud väga mitmesuguste rahvusvahelises õiguses kehtestatud 
õigustega (nt 1989. aasta lapse õiguste konventsioon). Teenuse keskmes on austus noore vastu. 

Põhimõtted: 

• Noortele turvalise ja konfidentsiaalse keskkonna loomine, kus noor saab avatult väljendada 
oma vajadusi, püüdlusi ja kogemusi.

• Noorte eraelu puutumatust ja anonüümsust arvestava teenuse osutamine.

• Infotöö läbipaistvaks korraldamiseks, koostatakse nõuete ja/ või kriteeriumide kogum, 
millele peab info vastama. Erapooletus, läbipaistvus ja vastutustunne noorte ees.

• Noortele kui kodanikele nende õiguste ja kohustuste selgitamine.

• Kõigi asjaomaste seaduste täitmine ja avalike poliitikate järgimine.

• Kui te ei oma pädevust noorte küsimuste või vajaduste teemal, suunake noor teiste teenuste 
ja oma ala spetsialistide juurde.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST 

„Agenzija Zghazagh noorteinfo keskusesse suunatakse palju noori, sest keskus teeb koostööd 
mitmete noortega ja noorte jaoks tegutsevate organisatsioonidega. Pärast suunamist annab 
noorteinfo töötaja usaldusväärset ja kohandatud abi noorte vajaduste alusel. Pakume eetilist ja 
vastavale isikule kohandatud abi ning veendume, et jagatud andmeid kaitstaks teenuse seatud 
privaatsuseeskirjade ja kordade kohaselt.”

Sarah Spiteri, noorteinfo ametnik @ Agenzija Zghazagh, Malta

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE 

„Ütlen uhkusega, et noorteinfo keskuse töötajad mängisid suurt rolli selles, et ma tunneks end 
Iirimaal mugavalt. Esimesest päevast alates oli alati keegi, kellega sain rääkida oma tunnetest ja 
igapäevaprobleemidest.“

Lea (16) – Saksamaa, lapsehoidja Iirimaal

7.EETILINE
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Noorteinfo teenuseid pakuvad koolitatud töötajad professionaalsel ja lugupidaval viisil. Kogu 
loodud ja jagatud teabe kvaliteedi tagamine on olulisel kohal. Põhimõtted:

• Teenuse strateegiasse koolituste ja professionaalsuse tõstmise planeerimine.

• Noorteinfo jagajate väga hea meedia- ja infokirjaoskuse tagamine.

• Noortele mõeldud tegevuseeskirjade väljatöötamine.

• Oluliste strateegiliste koostöösuhete tagamine kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil.

• Koordineeritud ja võrgustikes töötamine koos teiste teenuste ja huvirühmadega.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST

„Oma noorteinfo veebilehe watwat.be kujundamisel töötame rohkem kui 70 eksperdiga rohkem 
kui 100 teemal. Igal eksperdil on isiklik veebilehele sisselogimise võimalus. Pärast seda, kui 
ekspert on veebilehe jaoks midagi kirjutanud, kontrollib De Ambrassade’i toimetaja sisu üle, et 
see oleks noortesõbralik. De Ambrassade annab ekspertidele tagasisidet. Nii õpivad eksperdid, 
kuidas muuta oma loodud sisu noortele sobilikumaks. Pärast sisu avaldamist saab ekspert ka 
näha, kui mitu korda tema artiklit on loetud ja kuidas selle sisu on hinnatud.“

Marian Michielsen, noorteinfo ametnik @ De Ambrassade, Belgia

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE 

„Olin täiesti segaduses enne, kui kuulsin CIDJ-st. Ma ei teadnud tegelikult ka seda, mida ma 
tahan teha, kuid nad aitasid mul võimalusi näha. Ainult nende professionaalse abi ja tähelepanu 
toel suutsin teha oma elu parima otsuse.“

Jérôme (23) - Île-de-France, Prantsusmaa

8.PROFESSIONAALNE
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Ennetavad noorteinfo teenuse osutajad on loovad, uuenduslikud ja avatud, katsetamaks 
erinevaid noortega töötamise viise. Põhimõtted: 

• Strateegia väljatöötamine, et jälgida trende ja mõista noorte kultuuri, noorte tausta ja eelistusi.

• Oskuste pidev edendamine ja uute pädevuste omandamine.

• Uuenduslike digitööriistadega tutvumine ja nende aktiivne rakendamine. 

• Noorteinfo teenuste nähtavuse ja atraktiivsuse tagamine.

• Noori mõjutavate oluliste seadusemuudatuste jälgimine ja nendest teavitamine.

• Noorte teavitusplatvormide, keskkondade ja huvirühmade kaardistamine.

• Koostöö huvirühmadega ja uute partnerlussuhete loomine erinevatel tasanditel.

PRAKTILINE NÄIDE RAKENDAMISEST

„Olen kursis uudistega ning jälgin aktiivselt uuringuid ja töövaldkonda. Jälgin noortele 
suunatud teenuseid ja võimalusi. Osalen arutlusringides, samuti koostöö ja hea tava 
töötubades. Teen kõike seda, et anda paremat nõu ja vastata noorte vajadustele ja ootustele. 
Püüan selle poole, et noortele jagatav teave oleks usaldusväärne ja ajakohane, et nende 
käsutuses oleks õige teave, mille alusel teha oma valik.“

Valérie Deflandre, noortenõustaja @ CIDJ, Prantsusmaa

NOORE TAGASISIDE NOORTEINFO TEENUSELE

„Infomobil Tirol – MobilisierBar on tore ja huvitavlahendus. Mobiilne keskus ehk kaubik tuleb 
erinevatele sündmustele, millel mina ja mu sõbrad osaleme, see on kohtumispaik ning jagatav 
teave on huvitav. Minu jaoks on oluline teada iseenda kui noore õigusi.“

Simon (17) – Tirol, Austria

9.ENNETAV
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Euroopa noorteinfo ja 
nõustamise agentuur

ERYICA a.s.b.l.
www.eryica.org
secretariat@eryica.org 

https://www.eryica.org/
https://www.linkedin.com/company/european-youth-information-and-counselling-agency-eryica-/
https://www.instagram.com/_eryica/
https://twitter.com/ERYICAYI
https://www.facebook.com/Eryica/
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