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Sammud

Lühikirjeldus

Motivatsioon

Täita motivatsioonikiri:
● Mõelda läbi, miks Sa tänavatööd teed?
● Milliseid enda tugevusi saad tänavatöös rakendada ja kuidas?
● Millised on Sinu ootused, vajadused tänavatööga seoses ja võimalikud
lahendused neile?

Ohutus

Enne tänavale minekut tutvuda minimaalselt ohutusjuhendiga.
● Millised tegevused (vaimsed, füüsilised) ja vahendid tagavad Sinule tänaval
olles ohutuse?
● Mil määral pead tagama noorte ohutuse?
● Vii ennast kurssi, kes on abivajav ja hädaohus olev laps ja käitu vastavalt
seadusele.

Plaan tänavale
minekuks

●
●

Kokkulepped
paarilisega

Teavitus noortele

Paarilisega koostöö kokku leppimine:
● Vajadused, ootused paarilisele.
● Kumb veab ühist vestlust, üksteise kehakeele jälgimine.
● Eraldumine erinevatesse vestlustesse ja omavahel märguannete näitamine,
kui eraldi vestlused on läbi saamas. Mõelda, kui üks suhtleb noorega
individuaalselt, siis mis tegevuses teine senikaua ülejäänud noori hoiab?
●
●
●
●

Kontakti loomine

Enne tänavale minekut mõtle, mis on Sinu ja paarilise tänase käigu fookuses
arvestades tänavatöö põhimõtteid - otsiv vs kutsuv, millist meetodit on
plaanis kasutada?
Mõelda, mida kaasa võtad: kaardid, pallid, flaierid, kleebised, kondoomid
vms ja millistel teemadel on plaanis vestelda, mida noortelt küsida
(päevaküsimus).

●

●

Enne tänavale minekut nt Instagrami story teavitus noortele: kuhu, kellega
ja kui kauaks tulemas olete.
Pärast sotsiaalmeediapostitus nt teemadest, millest vestlesite, enda
kogemusest, märkamistest, tegevustest.
Loa küsimine pildistamiseks ja postitamiseks, arvestada andmekaitsega.
Instagrami postituste mustri loomine jälgijaskonna kasvatamiseks, kontakti
loomiseks, etteaimatavuse tekitamiseks, professionaalseks ilmeks. .
Esmasel kohtumisel tutvusta uutele noortele, kes Sa oled ja millega tegeled.
Üks variant on läheneda läbi avatud noortekeskuse noorsootöötaja töö
tutvustamise ja seostada see mobiilse noorsootööga.
Vestluse alustamiseks kasuta ukseavajaid:
○ “Tere, olen mobiilne noorsootöötaja. Kas tead, kes see on/oled
nendest/meist varem midagi kuulnud? Aga noortekeskeskuses oled
käinud?... /Tere, mis teete siin?/ Hei, kuidas läheb?/ Tšau, võtsime
täna … kaasa, kas tahaksite mängida?”
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Tuttavate noortega saab veel ukseavajana kasutada eelmise korra
vestlust. Arvesta konfidentsiaalsusega! - Mõtle, kas peaksid noorega
vestlema individuaalselt või saab eelmisel korral jagatud teemasid
arutada laiemas ringis. Küsi noorelt luba. Ukseavajana saab
kasutada ka keskkonda, nt kui kino on läheduses, ja oled end ära
tutvustanud, saad noorelt küsida, millal ta viimati kinos käis jms.
○ Kutsuda noorsootöös osalema: “Järgmine nädal on üks lahe mäng
tulemas, äkki soovite osaleda?”
○ Konkreetsele sotsiaalsele probleemile läheneda ühiselt läbi
ümbritseva keskkonna uurimise ja pigem üllatuse, positiivsuse ning
uudishimuga: ”Hei! Olete märganud, et siin on toolid katki? Millest
see nii on? Mis turvad sellest arvavad, et siin käite? Kuidas nendega
läbi saate?” Noor kui ekspert, lahenduste pakkuja.
Usalduse loomine:
○ Esimene positiivne kontakt vs tunnetus, millisel hetkel on suhe
noorega piisavalt tugev, et võid noort vajadusel korrale kutsuda.
○ Tegevuste läbipaistvus, miks siin tänaval oled?
○ Peegelneuronid- usu ise ja noored tulevad mõttega kaasa.
Võimu tasakaal suhtlemisel:
○ Üks vs mitu noort. Ühele noorele kahekesi pigem mitte läheneda.
○ Noorte kehakeel (avatud vs kinnine, mõtle mille järgi ära tunned, et
noor valmis vestlema)
○ Füüsiliselt noortega samal tasemel. Kui noored istuvad, istu ka. Kui
seisavad, seisa jne.
○ Paarikesi ei tülita
○

●

●

Ukse avatuks jätmine
peale kontakti

●
●
●
●

Anna noortele märku, kuidas Sinuga kontakti saab
Jaga enda sotsiaalmeediakonto linke, visiitkaarti, kleepsu
Kasutage vesteldes enda nimede välja ütlemist, et noored neid meelde
saaksid jätta
Anna teada millal jälle tulete ja millisel hetkel noored teile ligi võivad astuda
(nt eriline tunnus ühise riietuse näol, mida töö ajal kannate või konkreetsed
nädalapäevad ja ajad)

Refleksioon

Refleksioon tänaval toimunust logisse:
● Mis toimis (lähenemine, taktika, vestlusteema)
● Mis ei sobinud (lähenemine, taktika, vestlusteema)
● Mida paariline hästi tegi
● Mida oleksid veel vajanud (mõtted, tunded, hirmud, märkamised)

Strateegiatest tuleneva
eesmärgi täitmine

Märka tänaval tegevusi, mida pead oluliseks logisse ning hiljem strateegiasse kanda:
● Teemad, mured ja soovid millest noortega räägite - noorte initsiatiivi
kasutamise võimalused, enda ja noorte koolitusvajadused, kogukonna
kaasamise vajadused, projektide kirjutamise vajadused.
● Kahtlane tegevus ja sellest teatamise vajadus, kogukonna ja võrgustiku
kaasamise vajadus.
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