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KUTSE-EETIKA NOORSOOTÖÖS
Eetika põhiteesid noore suhtes
1. Noorsootöötaja on aus ja avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 tagab noortele ligipääsu informatsioonile, mille alusel noor on võimeline tegema teadlikke
valikuid noorsootöö tegevustes osalemise suhtes aga ka oma elu suhtes üldiselt;
 tegutseb avatult, selgitades ning põhjendades noorele tegevuste eesmärke ning kasutatavate
meetodite valikut ja ning võimaldab noorel anda tagasisidet;
 tegutseb läbipaistvalt ning põhjendatult mõistes vajadust ja kohustust anda aru oma
tegevusest noorele, aga ka noore vanematele või hooldajatele, tööandjatele, rahastajatele ja
laiemale avalikkusele;
 vastab Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse §51¹ seatud tingimustele
2. Noorsootöötaja kohtleb noori võrdselt, suhtub noore arvamustesse ja maailmapilti
lugupidamise ja sallivusega.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 püüab mõista noore elu tegelikkust, selle kujunemist ja mõjutegureid; suhtub empaatiaga
noore seisukohtadesse; on salliv erinevuste suhtes ning innustab noori sallivusele ja
vastastikusele lugupidamisele;
 peab oluliseks iga noore arvamust ja ei alaväärista oma käitumisega ühegi noore arvamust
sõltumata noore vanusest, soost, rahvusest, religioonist, võimetest, isikuomadustest ja
muudest asjaoludest;
 toetab ja austab noorte õigust teha iseseisvaid otsuseid ja valikuid;
 ei tegutse keelatud ja äärmuslikes rühmitustes ning on noorega suheldes erapooletu
 käsitleb noore arvamusi ja seisukohti lähtudes konfidentsiaalsuse põhimõttest, kasutades
talle usaldatud informatsiooni vaid eesmärgil, milleks see talle usaldati. Konfidentsiaalsuse
põhimõtte eiramine on vajalik juhul kui noorsootöötaja hinnangul on olemas selge oht
noorele, teistele isikutele või ühiskonnale üldiselt.
3. Noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse partnerluse põhimõttest, noorsootöö ja selle
korralduse põhimõtetest.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 kaasab noori otsuste tegemisse ja soodustab noorte omavahelist koostööd;
 innustab noori omaalgatusele ning püüdleb kõigi noorte, eriti majanduslikel, geograafilistel,
rahvuslikel, tervislikest iseärasustest või muudest asjaoludest tulenevatel põhjustel vähem
võimalusi omavate noorte kaasamise poole;
 rakendab noorsootöö ja noorsootöö korralduse põhimõtteid ja järgib riiklikke prioriteete
noorsootöös.
4. Noorsootöötaja lähtub oma töös noorest võttes arvesse tema arvamust, ideid, maailmavaadet.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 lähtub oma töömeetodite, tegevuste ja eesmärkide valikul noorte olukorrast, nende huvidest
ja vajadustest;
 pühendab aega ja tähelepanu noorte elu tegelikkuse tundmaõppimisele; on kursis noorte
hoiakute ja probleemidega, ühiskonna tendentsidega noorte suhtes ning kohalike oludega;
 on informeeritud hoiakutest ja põhiprobleemidest Euroopa ja muu maailma noorte elus,
noortepoliitikas ja noorsootöös.
Eetika põhiteesid noorsootöö keskkonna suhtes
1. Noorsootöö teostamise keskkond on noore poolt aktsepteeritav ning soodustab mitteformaalset
õppimist.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 teostab noorsootööd keskkonnas, mis on noorele vastuvõetav;
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loob noorsootöö teostamiseks sellise keskkonna, mis on ligipääsetav ja kättesaadav noorele,
pidades eriti silmas majanduslikel, geograafilistel, rahvuslikel, tervislikest iseärasustest või
muudest asjaoludest tulenevatel põhjustel vähem võimalusi omavate noorte vajadusi;
 pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh ka noore poolt algatatud tegevused,
võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab
võimalused selle teadvustamiseks.
2. Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute
(lisa)väärtuste loomisele suunatud.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 lähtub sotsiaalse võrdsuse, elukestva õppimise ning edasisidestusoskuse (perspektiivitunde)
arendamise ja rakendamise põhimõtetest, arendades ka enda teadmisi ja oskusi;
 kujundab noorsootöö keskkonda tervikliku maailmavaate ja vastutustundliku rollitaju baasil;
 otsib tagasisidet ja hinnangut töö kvaliteedi osas tegevustes osalejatelt ja kolleegidelt ning
uuendab pidevalt oma oskusi ja teadmisi;
 mõistab, millal on vajalikud täiendavad teadmised ja oskused ning otsib võimalusi
koolituseks;
 võtab vastutuse või osaleb ainult sellistes tegevustes, milleks tal on vajalikud teadmised,
oskused ja õigus;
 otsib aktiivselt võimalusi koostööks kolleegidega ja teiste valdkondade spetsialistidega.
3. Noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest.
Oma töös noorsootöötaja seega:
 peab oluliseks, et kolleegid ja organisatsioon oleksid kursis ja juhinduksid oma tegevuses
noorsootöö kutseala eetika põhiteesidest;
 pöörab tähelepanu ning teeb ettepanekuid muuta kas kolleegide või organisatsiooni
tegutsemist ning poliitikat, kui see on vastuolus käesolevate teesidega.
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