
PÄDEVUSTE KAART NOORTE KAASAMISEKS KOHALIKU OMAVALITSUSE OTSUSTE TEGEMISSE
Omavalitsusüksuste või asjaomaste organisatsioonide ametnikele, kes töötavad noorte kaasamise nimel omavalitsuse otsuste tegemisse

Oskused

Teadmised

Väärtused ja hoiakud

PÕHIÜLESANDED /
PÄDEVUS

Suudan tagada poliitilise ja  
institutsioonilise toetuse kaasamaks  

noori otsustusprotsessidesse.

Olen võimeline ka vanematele  
riigiteenistujatele ja rahvasaadikutele 
noorte kaasamise ideed tutvustama 

ning selle eest võitlema.

Suhtlen noortega asjakohases keeles 
ning teen nendega koostööd  

võrdsetel alustel.

Kujundan strateegiaid ja plaane nii,  
et noored on otsuste tegemisse  

pidevalt kaasatud.

Kasutan asjakohaseid digitaalseid  
teenuseid ja tehnoloogiaid, mis toetavad  

noorte osalust otsuste tegemisel.

Suudan noortega suhelda ja koostööd 
teha kui võrdsetega, meie vahel  

on vastastikune usaldus.

Suudan välja töötada strateegiaid  
ja plaane, mis tagavad noorte  

kaasatuse otsustusprotsessidesse.

Suudan hallata projekte, eelarveid  
ja teisi rahalisi vahendeid, mis  

on noorte kaasamiseks vajalikud.

Järgin kohalikul, riiklikul ja Euroopa 
tasandil kehtivat õigusraamistikku,  

mis puudutab noorte osalemist  
otsuste tegemisel.

Mõistan omavalitsuse poliitilist  
keskkonda seoses noortepoliitikaga.

Tunnen kohaliku  
noortekogukonna mitmekesisust.

Olen kursis teooriate ja mudelitega 
noorte osalemise kohta  

otsuste tegemisel.

Tean noorte osalust toetavaid  
finantsinstrumente (toetused,  

ressursid, programmid).

Tean, kuidas leida tõendeid noorte 
vajaduste ja tegelikkuse kohta  

oma kogukonnas.

Olen kursis teiste olemasolevate  
tavadega, kuidas noored osalevad 

otsuste tegemisel.
Tunnen projekti- ja  

programmijuhtimise põhialuseid.

Usun, et noorte osalemine  
on jätkusuutliku ja demokraatliku 

kultuuri jaoks hädavajalik.

Veenan ümber inimesi, kellel  
on noorte kohta negatiivsed  
arvamused või stereotüübid.

Väärtustan noorte ideid  
ja ettepanekuid.

Pean noori oma kogukonna  
praegusteks ja tulevasteks  

kodanikeks.

Olen valmis tegelema erinevate  
huvigruppide ja asjaomaste  
noortegruppide vajadustega.

Olen valmis kaasama  
erivajaduste ja vähemate  

õimalustega noori.

Toetan demokraatia, inimõiguste  
ja õigusriigi väärtusi demokraatliku 

kultuuri alusena.

Tunnen ennast noorte seas mugavalt 
ja löön hea meelega nendega  

tegevustes kaasa.

Organisatsiooniline  
keskkond

Poliitilised esindajad tunnustavad  
ja toetavad noorte osalemist  

otsuste tegemisel.

Omavalitsuse personal on motiveeritud 
ja koolitatud noorte kaasamiseks  

otsuste tegemisse.

Otsuste tegemisel osalevad  
pühendunud ja aktiivsed noorte  

esindajad ja juhid.

Paigas on struktuur/süsteem,  
mis tagab noorte osalemise  

otsuste tegemisel.
Omavalitsus pühendub noortele  

nähtavalt ja avalikult.

Noored ja nende organisatsioonid on 
võimelised otsuste tegemisel osalema.

Omavalitsusel on tõenduspõhine  
poliitika/strateegia noorte  

osalemiseks otsuste tegemisel.

Omavalitsus tagab vajalikud  
vahendid ja seadmed noorte  

kaasamiseks otsuste tegemisse.

Omavalitsuses toetava keskkonna 
loomine, et kaasata noori  

otsuste tegemisse

Noorte ning nende organisatsioonide  
ja kogukondade võimestamine 
kaasamaks nad omavalitsuse 

otsuste tegemisse

Poliitika, strateegia ja struktuuri 
loomine noorte kaasamiseks  

otsuste tegemisse

Noorte osalemise haldamine 
otsuste tegemisel ja selle  

mõju kinnitamisel


