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Sotsiaalpedagoogiline 

kontseptsioon, mis jaguneb:

Mobiilne noorsootöö

Tänavatöö Töö gruppidega Individuaalne töö Kogukonnatöö

Sotsiaalruumi analüüs



Mobiilse noorsootöö 

rakendamine

eeldab erialast 

oskust ja teavet



Mobiilne noorsootöö kui ennetustöö

 Üheks ennetustöö meetodiks

 Aitab saada informatsiooni meie 
sotsiaalruumis tegutsevate noorte ning 
tegevuste kohta

 Varajane märkamine ja sekkumine

 Noor(t)e nõustamine nende endi 
sotsiaalruumis

 Tõenduspõhine lähenemine

 Kogukonna kaasamine

 Jõustamine, tugevustele suunatud 
lähenemine



Mobiilse noorsootöö sihtrühm

 Haavatavate sihtgruppide lapsed ja 
noored
• Hängivad noored, kes ei ole hõivatud 

huvitegevusega

• Koolikohustuse mittetäitjad

 Ainete tarvitajad
• Õigusrikkujad

• Töötud

• Jne



Mobiilse noorsootöö A ja O
 Vabatahtlikkus. Tänavatööl on 

mobiilsed noorsootöötajad külalised. 
Noored otsustavad kontakti ja abi liigi 
ning mahu üle ja selle üle milliseid 
pakkumisi nad töötajatelt vastu 
võtavad ning milliseid mitte.

Me austame nende otsuseid!

 Terviklikkus. Töötajad on avatud 
kõikidele noorte inimestega seotud 
teemadele



 Usalduslik suhe.Töötajad hoiavad 
pidevalt, usaldusväärselt ja pikema aja 
jooksul kontakti, et võimaldada noortel 
üles ehitada usaldust

 Erapoolikus ja ressurssidele 
orienteerumine. Mobiilses noorsootöös 
kehtib ütlus, et probleeme tekitavad 
noored, kellel endal on probleemid. Seega 
orienteeruvad töötajad nendele 
probleemidele, mis tõukab noori 
probleemidesse. Keskendutakse noorte 
tugevustele, et neid arendada. 



 Madal lävi ja paindlikkus. 
Kellaajad, kohad ja töömeetodid 
pannakse paika selle järgi, kuidas on 
vajadus ning kuidas sobib noortele. 



 Aktsepteerimine. Töötajad 
kohtlevad noori austuse ja 
lugupidamisega, vaatamata sellele, 
milline noor välja näeb või mida 
teeb. Noort tuleb aktsepteerida 
sellisena nagu ta on, mitte panna 
rõhku tema puudustele. Lähtutakse 
sellest, et noortel on oma otsustele 
ja käitumisele põhjused, samas ka 
arutavad nendega sellel teemal ja 
püüavad võimaldada neile 
alternatiivseid kogemusi, millest 
edaspidi võivad tuleneda 
teistsugused käitumisviisid



 Usalduse tekitamine. Töötajad peavad 
tagama usalduse ja noortele nende 
andmete kaitse. Ilma noore loata ei anna 
töötaja kellelegi infot noore kohta. Kui aga 
noor seab ohtu ennast või kedagi teist, 
sekkub töötaja ilma noore loata, et kaitsta 
ohustatuid 

 Multikultuuriline töö. Mobiilne 
noorsootöö nõuab töötajatelt 
multikultuurilist pädevust. Tuleb mõista 
erinevaid kultuure ja nendest tingitud 
käitumismalle ning vastavalt sellele 
käituda ja tegutseda



Sotsiaalruumi analüüs

ehk 

mobiilse noorsootöö alus

Sotsiaalruumiks on inimeste igapäevane 
eluruum ehk teda ümbritsev kogukond, 
milles globaalsed ja ühiskondlikud 
arenemisprotsessid ning möödalaskmised 
peegelduvad ja katkevad. Sealjuures 
defineeritakse sotsiaalruumi kui kindlat 
sotsiaalstruktureeritud käitumist, nt 
elukeskkond, elanikkond, sotsiaalasutused 
ja kommunikatsioon.



Sotsiaalruumi analüüs on meetod 
mõistmaks teatud piirkonna 
sotsiaalselt struktureeritud käitumise 
arengut ja olukorda.

Sotsiaalruumianalüüsid võivad aidata 
laste ja noorte struktureeritud elu 
kohta informatsiooni saada, et 
nendeni jõuda ja kontakt saada.



Sotsiaalruumi orienteeringu 
põhialuseks on see, et inimesed 
mõjutavad oma eluruumi ja vastupidi 
ning sotsiaalruumile orienteeritud 
noorsootöö läheb välja sellele, et 
elukeskkonna kvaliteet paigutatakse 
noorte situatsiooni.



Sotsiaalruumi analüüs koosneb 
kolmest osast:

•empiiriline

•kvalitatiivsed arvud 

•eelnevatest kirja panna kontseptsioon 

Eeltööna tuleb kindlaks määrata 

geograafiline välispiir, st. geograafiline 
asetus, infrastruktuur, probleemsed 
kohad, koolid, kohtumiskohad jne. ning 
enesele tuleb selgeks teha linnaosa 
arhitektuurilised eriärasused –
sotsiaalehitised, riigimajad jne



Tänavatöö



Tänavatöö mobiilse noorsootöö 

meetodina

Sotsiaalruumile orienteeritud, 
elukeskkonnaga seotud 
nõustamismeetod. 

Kolm kontaktiloomise vormi:

•Aktiivne kontaktiloomine

•Kaudne kontaktiloomine

•Vaatlev kontaktiloomine



Tänavatöö



Ohud

 Enne sekkumist puudub 
olukorra hindamine!

 Meeskonnal puudub 
omavaheline kokkulepe

 Ollakse ise mitte kõige 
sobivamas vormis –
väsimus, tüdimus, 
mõtted mujal vms

 Sekkutakse valel ajal 
vales kohas

 Noored ei ole 
“normaalses” seisus

 Unustatakse, et teie 
olete külalised

 Õiguslik alus sekkuda
 Sekkumine 

õigusrikkumise korral
 Manipulatsioon
 Kokkulepete rikkumised
 Tuleb teada, millest 

räägid või mida pakud, 
mitte edastama 
valeinformatsiooni

 Kultuuri ja tavade mitte 
tundmine



Kui soovin rohkem teada...

http://www.ismo-
online.de/logicio/client/ismo/intro.ph
p

http://www.ismo-
online.de/logicio/client/ismo/file/dow
nloads/estonia.pdf

www.ruacrew.ee

annegrete@ruacrew.ee

http://www.ismo-online.de/logicio/client/ismo/intro.php
http://www.ismo-online.de/logicio/client/ismo/file/downloads/estonia.pdf
http://www.ruacrew.ee/
mailto:annegrete@ruacrew.ee


Mobiilne noorsootöö kui 

meetod/võimalus 

varaseks märkamiseks ja 

sekkumiseks
Annegrete Johanson

MTÜ RuaCrew



Riskinoor+lapsevanem(ad) jt 
pereliikmed;

 haridussüsteem (kool, erinoorsootöö, 
õppenõustamine, alaealiste komisjon,);

 sotsiaalhoolekandesüsteem

 tugiteenused (psühholoog, 
pereteraapia, rehabilitatsiooniteenus 
jne);

 tervishoiusüsteem, sh 
med.tugiteenused;

 korrakaitsesüsteem.



 Efektiivne võrgustikutöö saab 
toimida ainult meeskonnatöö 
põhimõttel, st kõigi 
võrgustikuliikmete, sõltumata nende 
mistahes taustaerinevustest 
(haridus, iga, sotsiaalne staatus jms) 
eesmärgiks on võrgustikus oleva 
lapse ja tema pere nõustamine ja  
toetamine. 



Last ja noort ümbritsevad valdkonnad 

(www.kuriteoennetus.ee)



Rõõmu ja päikest 

mobiilse noorsootöö 

rakendamisel!


