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1. juunil 2019, lastekaitsepäeval tunnustasite koos president Kersti Kaljulaidiga sündmusel “Lastega
ja lastele” laste ja noortega töötavaid inimesi. Sel aastal toimunud tunnustussündmusel ütlesite:
“Enamik lapsi elab Eestis armastavas kodus ja neil on iga päev, kelle ja mille üle rõõmustada. Paraku
on palju neidki, kelle mure või kasvuraskus nõuab erilist tuge. Õpetajad, tugispetsialistid, lastearstid
ja psühholoogid, treenerid, asenduskodud, lastekaitsjad, kõik kaasteelised, kes lapsi ja vanemaid
toetavad, teevad hindamatut tööd. Täna saame mitmeid neist kangelastest eriliselt tänada.”
Neid inimesi, kes laste ja noortega erinevates valdkondades igapäevaselt tegelevad, on tõesti palju, sh
noorsootöötajad. Nende kuue aasta jooksul oletegi tunnustatud inimesi meditsiini, hariduse sh
huvihariduse, sotsiaalvaldkonnast jms. Sealhugas on tunnustatud näiteks õpetajat, teadlast,
politseinikku, lastekaitsetöötajat, noorteühenduse juhti jt, kuid veel ei ole nende aastate jooksul
tunnustust pälvinud noorsootöötaja.
Kutsungi Teid üles Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse ja liikmete nimel järgmisel aastal oma
kõnes ära mainima ja tunnustama ka noorsootöötajaid, kes samuti teevad tänuväärset tööd noortega
üle Eesti väiksemates ja suuremates omavalitsuses. Noorsootöötajad toetavad muuhulgas noorte
loovust, iseseisvust ja ühiskonnas osalemist, aidates kaasa noore huvide ja annete ülesleidmisele ning
arenemisele ning lähtudes eelkõige noore huvidest ja võrdse partnerluse põhimõttest. Veel kutsun
Teid võimalusel üles edaspidi kaasama auhinda välja andma mõnda noortega töötavat
esindusorganisatsiooni.
Noorsootöötajad tunnustatakse igal aastal üleriigiliselt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti
Noorsootöö Keskuse noortevaldkonna tunnustussündmusel ning mõnelgi pool omavalitsuses
kohalikul tasandil. Samal ajal oleks noortevaldkonnas töötavate inimeste jaoks väga eriline ka
tunnustus või märkamine meie ühiskonna oluliste arvamusliidrite poolt.
Lõpetuseks oleks meil hea meel kutsuda Teid noorsootöötajatega kohtuma Eesti Noorsootöötajate
Kogu suvekoolis “Teadmiste pada”, mis toimub 22.–23. augustini 2019 Viinistul, või võtma osa
mõnest meie noorsootöönädala sündmusest, mis toimub 18.–30. novembrini 2019. Eesti
noorsootöötajad hindaksid Teie osalemist väga.
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