Kas noored on kogukonna vundament?
•
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Kuidas saab kogukond noori liidreid kasvatada?
Kes on noorte liidrid? Kas noorsootöötajad?
Noored, kas tulu või kulu?
Kuidas jätta noorte initsiatiiv ellu?
Kuidas toetada noorte loovust?

1) Kuidas saab kogukond kasvatada noori liidreid?
Tuleb välja, et selleks on väga palju erinevaid võimalusi ja vahendeid, alates valikuvabaduste
pakkumisest ja kohaõpetusest kuni noorte volikogudes ja patriootlikes organisatsioonides
(Noorkotkad, Kodutütred jt) osalemiseni. Väga oluline on leida noortega ühine keel, et
„hullud ideed“ ei jääks ainult noorte mõtetesse. Tuleb olla eeskujuks, samas usaldades noori
nende tegemistes. Kindlasti ei tohi unustada kiitmist ja tunnustamist – pai ei ole kellelegi
kunagi kahju teinud .
2) Kes on noorte liidrid? Kas noorsootöötajad?
Kindlasti on ka noorsootöötajad, aga samas ka kogukonna juht – olgu selleks siis treener,
ringijuht või külavanem. Oma rada ja kohta elus otsivaid „tülitekitajaid“ tuleb tunnistada
samasuguste liidritena nagu multitalente või teisi aktiivseid käima tõmbajaid. Austus,
lugupidamine ja aukartus politsei ja meie kultuuriruumis valitsevate reeglite suhtes peaks
olema kaasa antud emapiimaga.
3) Noored, kas tulu või kulu?
Kindlasti mõlemat, kuid eelkõige on noored meie jaoks investeering tulevikku. Iga välja antud
(kulutatud) euro toob tulevikus tuluna tagasi 5-7 või enamgi kordselt. Nii meid ümbritsevasse
turvalisusesse, pensionipõlve või rahvamajandusse laiemalt. Ka kogukonda jätkusuutlikkusse
tuleb investeerida eelkõige läbi noorte. Investeerige noortesse ja nügige neid laias ilmass laia
pilguga ringi vaatama . Siis tulevad nad ka tagasi oma kodumaale ja kodukohta – laiema
silmaringi ja kogemuste võrra rikkamatena, et seda omakorda investeerida tagasi oma
kodukohta ja kogukonda.
4) Kuidas jätta noorte initsiatiiv ellu?
Lihtne ! Lase neil ise teha, ära sega, ära salva. Usalda, märka, toeta ja lohuta, nii lihtne ongi
olla eeskujuks, et sellest kasvaks omakorda välja edulugu nii noore enda kui kogukonna jaoks.
Aga selleks tuleb välja tulla oma isiklikust mugavustsoonist ja pühendada noortele oma
tegelikku kvaliteetaega.
5) Kuidas toetada noorte loovust?
Selle vastuse jäi meile võlgu ootamatult käivitunud tuletõrjealarm ☺
Tänud kõikidele rohelise täpi grupi töös osalenutele !

