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(AKTIIVNE) OSALUS

Aktiivse osalusega on võimalik muuta ja mõjutada 
ümbritsevat maailma. Mõju eelduseks on aga see, et 
inimene võtab vastutuse talle oluliste eesmärkide 
saavutamisel.

Isiku võimalus kaasa rääkida otsustes, mis teda 
puudutavad. Osalejad saavad arutatavatest otsustest 
aegsasti piisavalt teavet ning et nendega konsulteeritakse, 
aga lisaks peab nendel olema kindlustatud reaalse mõju 
avaldamise võimalus. Inglise keeles participation.



KAASAMISE MUDEL



HARTI 
KAASAMISE

REDEL

8 Noorte omaalgatuslikud, kuid täiskasvanutega jagatud otsused.

Initsiatiiv tegevuseks tuleb noortelt, kuid otsuste tegemisel osalevad nii noored kui ka 
täiskasvanud. Täiskasvanud innustavad noori, samas saavad noored õppida
täiskasvanute elukogemusest.

7 Noorte omaalgatuslikud ja juhitud otsused.

Noored algatavad mingi tegevuse ja viivad selle ka ise läbi, täiskasvanutel on vaid
toetav roll.

6 Täiskasvanute algatatud, kuid noortega jagatud otsused.

Täiskasvanud algatavad mingi projekti, otsused tehakse lõplikult koos noortega.

5 Konsultatsioon noortelt ja tagasiside neile.

Noored annavad nõu täiskasvanutele. Noori teavitatakse, kuidas nende panust
kasutatakse ja milline oli lõpptulemus.

4 Etteantud roll noortel ja tagasiside neile.

Noortele antakse teatud ülesanne tervikprotsessist. Noori teavitatakse, kuidas nende
panust kasutatakse ja kuidas see mõjutab lõpptulemust

3 Võltsosalus

Juhtumid, kus tundub, nagu antaks noortele sõna, ent tegelikult puudub neil võimalus otsust
mõjutada

2 Dekoratsioon

Täiskasvanud lahendavad noortelt tulnud probleeme, kuid noored on otsustusprotsessis
pelgalt kaunistuseks, mõjutavad vaid väga kaudsel viisil.

1 Manipulatsioon

Täiskasvanud kasutavad noorte temaatikat ja pakuvad välja ise teemasid, mis nende
arvates võiksid olla noorte jaoks aktuaalsed.



KOLME LÄÄTSE MUDEL – KUIDAS HOIDA
FOOKUST



KAASAMISEL EI OLE MÕTET KUI:

• Kui otsus on juba tehtud või on võimalik ainult üks lahendus. 

• Kui puuduvad oskused või võimalused kaasamiseks. 

• Kui puudub austus osalejate ja huvi nende arvamuste vastu.

***

Kaasamine ei ole maagia, mis lahendab kõik mured.

Kaasamine ei tähenda, et kõiki peaks kaasama kõikjale

Kaasamine ei tee kõiki õnnelikuks. 



AGA MIDA MINA SELLEST SAAN?

Sotsiaalne kasu – kuulumine, staatus, tunnustus

Psühholoogiline kasu – positiivne enesehinnang, eneseleidmine ja soov
erineda

Pragmaatiline kasu – uued kogemused ja oskused, midagi mida
kirjutada cv-sse

Majanduslik kasu – raha, nänn, soe söök



KUIDAS SIIS IKKAGI KAASATA?

Kergemeelsetest lubadustest tuleks hoiduda.

Näita üles huvi moraali lugemata.

Oletamine ei vii sihile: kogu infot.

Ole paindlik kiirustamata ja eesmärke silme ees hoides.



MIDA MA KAASAJANA TEGEMA PEAN

Mida suurem on inimeste roll ja vastutus tegevuste elluviimisel, seda
rohkem vastab see nende endi huvidele ning seda mõjusam see on. 

Liidri roll on olla eelkõige julgustaja, motiveerija ja küsija.

Kui algatus ei tule kogukonnast, on oluline kaasata kogukond juba 
PLANEERIMISE faasis.



KAASAMISE PLANEERIMINE

MIKS? 

KEDA? 

KUIDAS? 

MIS TULEMUS?

Kutsume KÕIK, küsime

“What you?” ja jääme

rahulikult tulemusi ootama. 

Saatsin ju e-kirja! muudkui

kaasan ja kaasan, aga 

noored on niiiiiiii passiivsed!

Mul tuli lõpphea plaan. 

Soovin, et see 

ühehäälselt kinnitataks!

See üks aktiivne noor jälle 

rääkis, teised olid vait nagu 

sukad. Teeme nii, nagu ta ütles 

– on siin kaasatud juba küll ja 

küll.



KUIDAS KOOSTÖÖD HOIDA 
JA JUHTIDA?

Kuulake üksteist ja püüdke teineteist mõista.

Esitage küsimusi.

Selgitage mõisteid, mida ühes või teises kontekstis kasutatakse.

Hoidke vaos emotsioone.

Pakkuge tuge.

Tagasisidestage positiivselt.

Tehke edasiviivat kriitikat.

Lisa kogukonnahariduse tudengitelt:

Tunnistage enda vigu ja vabandage, kui eksite.

Tänamine on oluline!



VÄGA LEVINUD MEETODID

Maailma-

kohvik

Simulat-

sioon

Avatud

ruum

Kodanike

vande-

kohus

Foorum

…


