2020. aasta Põltsamaa vald.
Tunnustame noorsootöötajaid, kes on panustanud Põltsamaa valla kogukonna ja kohalike
noorte arengusse.
Särav noorsootöötaja, kes on teinud Põltsamaa vallas silmapaistvat noorsootööd.
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Põltsamaa Ühisgümnaasiumi huvijuht ja huviringi juhendaja.
Helena teeb oma tööd suure entusiasmiga, ta rakendab uusi ja
huvitavaid lahendusi ning suudab noori tegutsema panna. Ta on alati
rõõmus ja päikeseline ning ülimalt positiivne inimene. Ta oskab
märgata laste vajadusi, muresid ning aitab neid lahendada. Noortele
omaalgatuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks lõi noorteühenduse TPN Tegusad Põltsamaa Noored . Tänu Helenale on noored õppinud eluks
vajalikke sotsiaalseid oskusi ning saanud hindamatu kogemuse.
Puurmani Rahvamajas perenaine.
Helen on rahvamaja „hea haldjas“, kes on saavutanud väga hea klapi
laste ja noortega. Helen annab võimaluse noortele mõnikord lausa
pööraseid plaane ellu viia. Ta seisab alati hea selle eest, et noored
saaksid oma sõna öelda, et nendega arvestatakse ja kuulatakse. Helen
annab endast alati rohkem kui oodatakse.
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse noorsootöötaja.
Ave on andnud oma hinge noortele, kelle elu ei ole läinud alati
plaanitult, töötades Noorte Tugila programmis. Ta teeb oma tööd
südamega ja püüab igale noorele pöörata piisavalt tähelepanu, et nende
soovid ja unistused saaksid täituda.
Ave sõnul peab elus olema eesmärk. Ta on noortega aus ja otsekohene.
Ta oskab noori kuulata ja püüab neid alati mõista.
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse noorsootöötaja.
Maire on andnud oma hinge noortele, kelle elu ei ole läinud alati
plaanitult, töötades Noorte Tugila programmis. Ta teeb oma tööd
südamega ja püüab igale noorele pöörata piisavalt tähelepanu, et nende
soovid ja unistused saaksid täituda. Maire aitab hoida koos ka
vajalikku võrgustikku, et noori toetada.
Maire on rõõmsameelne, rahuliku loomuga ja väga hooliv. Ta
väärtustab ausust ja avatust. Ka rasketel hetkedel soovitab ta mõelda
positiivsetele asjadele.
Põltsamaa Raamatukogu laste- ja noorteosakonna raamatukoguhoidja.
Viivi on sõbralik, rõõmsameelne ja hooliv. Ta tunneb väga hästi lasteja noorsookirjandust ja ta oskab igale soovijale leida õige
raamatu. Laenutaja töö nõuab pidevat suhtlemist laste ja noortega ning
individuaalset lähenemist ja kannatlikkust. Viivil seda jagub, ta on
suutnud luua noortesõbraliku töökultuuri. Aja jooksul on Viivist
saanud noortele justkui usaldusisik, kellele võib muresid ja rõõme
jagada. Viivi kuulab, lohutab ja vajadusel annab
nõu. Raamatukogus üritusi korraldades on Viivi töövaldkonnaks
kujunenud ettelugemine ja jutustamine lastele ja noortele.

