
 

YFU visioon - YFU on uks avatud ja kaasavasse maailma 

  

YFU missioon - Muuda maailm oma koduks 

  

YFU edendab kultuuridevahelist üksteisemõistmist, vastastikust austust ning sotsiaalset vastutust noortele, 

peredele ning kogukondadele suunatud hariduslike vahetusprogrammide kaudu, toetudes vabatahtlikule 

tööle ja panustades vabatahtlike arendamisse. 

  

YFU väärtused 

  

Õppimine kui elukestev tegevus 

YFU püüdluseks on sisendada meisse elukestva õppe soovi, mida järgides viia ellu YFU missioon. Julgustame 

kõiki organisatsiooni töös osalejaid ja meie vilistlasi sõltumata asukohast kasutama oma oskusi ja teadmisi 

YFU edendamiseks ja sellesse panustamiseks. 

  

Vabatahtlik töö, kaasatus ja pühendumine 

Vabatahtlikkus YFU põhimõttena on leidnud kehastuse üksikisikuis ja peredes, kes panustavad oma energia, 

kogemused ja empaatiavõime kõikide YFU hoole all olevate inimeste heaolusse. Oleme veendunud, et YFU 

ideaalidest ajendatuina edenevad iseseisev õppimine ja areng paremini ehedates inimsuhetes. 

  

Inimestest hoolimine 

YFUs väärtustame iga osaleva inimese ainulaadset isikupära ning kohtleme igaüht lahkelt, lugupidavalt ja 

väärikalt. 

Meie vabatahtlike ja töötajate tähelepanu on suunatud YFU töös osalejatele neid ette valmistades, tuge 

pakkudes, ära kuulates, nõu andes, väljakutseid esitades, mõista püüdes. 

Oma igapäevategevustes arvestame, et yfukaid innustavad väga paljud erinevad motiivid. 

  

Väärtustame mitmekesisust, olles kaasavad ja õiglased 

Arvestame inimeste ja rahvaste, loomupäraste ja kultuuriliste, sünnipäraste ja õpitud, isikuomaste ja 

formaalsete erinevustega ning tegutseme maailma rahumeelsemaks muutmise nimel. 

Meie püüdluseks on kaasata üha rohkem mitmekesisust väärtustavaid ja seda ideed kandvaid inimesi. 



 

  

Oma tegevustes edendame kvaliteeti, läbipaistvust ja jätkusuutlikkust 

YFU pakub õpilasvahetusi, järgides kvaliteedi ja läbipaistvuse kõrgeimaid norme. Kõikides põhimõtetes ja 

tegevuspraktikates tunnetame oma vastutust arvestada 

-              iga YFUga seotud inimese heaoluga 

-              kõikide YFU partnerite majandusliku stabiilsusega ning 

-              parimate ökoloogiliste valikutega. 

  

Teeme koostööd rahvusvahelise solidaarsuse nimel 

YFU rahvuslikud organisatsioonid teevad omavahel koostööd üksteisest sõltuvate partneritena üleilmset 

koostööd parendades, pakkudes üksteisele tuge ja näidates üles vastastikust usaldust. 

YFU kui mittetulunduslike hariduslike organisatsioonide üha kasvav ja laienev kogukond on pidevas 

arengus. 

  

  

  

YFU visiooni, missiooni ja väärtuste koostamine on toimunud osana YFU juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

tõstmise projektist, mida rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

 


