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Kasutatud lühendite, mõistete ja dokumentide loend
EANK – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
ENEB – Euroopa Noored Eesti Büroo
ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus
„Noorsootöötaja kutsestandardis“ fikseeritud „Kutse-eetika noorsootöös“
KOV – kohalik omavalitus
VÕNK – Võrumaa Õppenõustamiskeskus
avatud noortekeskus – noorsootöö asutus, mis tegutseb kasutades avatud noorsootöö meetodit, kus
vabatahtlikkuse alusel võivad käia kõik noored ja mis on ümbruse noorsootöö korraldamise keskus (allikas:
Eesti Noorsootöö Kontseptsioon).
avatud noorsootöö meetod – meetod noorsootöös, mis on avatud noorele seadmata tingimusi tema
tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja majanduslikele eeldustele; kaasab noori tegevuste
algatamisse ja arendamisse; võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja
koolivälisel ajal seades esikohale noore omaalgatuse arendamise; loob tingimused mitte formaalseks
õppimiseks, eelkõige kogemuslikuks õppimiseks läbi tegevuse ja suhtlemise.
formaalharidus(süsteem) – hierarhiliselt struktureeritud haridussüsteem lasteaiast ülikoolini või kõrgkoolini;
riiklike õppekavadega fikseeritud ja organisatsiooniliselt ning materiaalselt tagatud haridus; eesmärgiliselt
organiseeritud õppetegevus, millele on regulaarne fikseeritud kestvus ja õppekava, mis on astmete ja hinnete
tasandite kronoloogilise järgnevuse alusel hierarhiliselt struktureeritud, millel on vastuvõtu tingimused ja
formaalne registreerimine, mida viiakse läbi selleks rajatud haridusasutustes kasutades ettemääratud
pedagoogilist organisatsiooni, mahtu, meetodeid ja õpetamise/õppimise materjale. Sellega kaasneb
aktsepteeritud kraadi, diplomi või tunnistuse omistamine (allikas: Elukestva õppe strateegia 2005–2008).
karjäär – inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas.
mitteformaalne haridus(süsteem) – organiseeritud õppetegevus kindlatele huvigruppidele kindlate
programmide alusel, mille koostavad vastavad asjatundjad kas ühiskonna vajadustest või tellija soovidest
lähtuvalt; ametlikud kursused ja/või õppused, mis toimuvad väljaspool formaalset haridussüsteemi, kuid on
organiseeritud formaalsete organisatsioonide poolt - näiteks täiskasvanute koolituskeskused, avatud ülikoolid,
kõrg- ja/või kutsekoolide juurde loodud täiskasvanute koolitusosakonnad jm.; eesmärgiliselt organiseeritud
õppetegevus, mis toimub institutsionaalsel foonil, kuid ei täida ühte või enamat formaalhariduse definitsioonis
nimetatud tingimustest, see võib toimuda nii haridusasutuses kui ka väljaspool ning sellest võivad osa saada
kõik inimesed sõltumata vanusest (allikas: Elukestva õppe strateegia 2005–2008).
noor – 7–26 aastane füüsiline isik (allikas: noorsootöö seadus).
noorsootöö – noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel
perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda (allikas: noorsootöö seadus).

noorsootöö valdkond – noorsootöö teenuste grupp, mis põhineb institutsionaalsel, sisulisel ja/ või vormilisel
sarnasusel. Noorsootööstrateegia 2006–2013 määratleb üheksa valdkonda:
1. noorte huviharidus ja huvitegevus
2. noorte teavitamine
3. noorte nõustamine
4. noorsoo-uuringud
5 .noorsootööalane koolitus
6. noorte tervistav ja arendav puhkus
7. noorte töökasvatus
8. rahvusvaheline noorsootöö
9. noorte osalus
noorsootöökeskus – kõiki noorsootöö valdkondi koordineeriv ja teostav asutus.
noorte osalus – noorte inimeste aktiivne või passiivne sekkumine ühiskonna protsessidesse, nende mõju
ühiskonnas vastuvõetavatele otsustele.
aktiivne osalus – noored ise teevad ja pakuvad otsuseid.
passiivne osalus – osaletakse ühiskonna poolt pakutavates tegevustes.
noorteinfo – info, mis muudab ühiskonnaalase info noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades
teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärgiks on suurendada
valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ja
võimaldab noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel.
noorteprogramm – noorsootöö valdkonda kuuluv tegevuskava, mille realiseerimiseks koostatakse
konkreetsed projektid ja mille kestus on rohkem kui üks aasta (allikas: noorsootöö seadus).
noorteprojekt – noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib noorsootöö eesmärke
ning mille kestus on kuni üks aasta (allikas: noorsootöö seadus).
noorteühing – mittetulundusühing või juriidilist staatust mitteomav ühendus, mille liikmetest vähemalt kaks
kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine. Riigieelarvelist
aastatoetust saavad noorteühingud, mis on kantud Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteühingute registrisse
(allikas: noorsootöö seadus).
projektlaager – laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle
60 päeva (allikas: noorsootöö seadus).
pädevus ehk kompetentsus – asjatundlikkus mingil piiritletud alal.
võtmepädevused – võimete, oskuste ja kompetentsuste kogum, mis loob eeldused edukaks toimetulekuks:
õppimisoskus; suhtlus võõrkeeltes; suhtlus emakeeles; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja
kultuuriline

eneseväljendus

(inimeste-

ja

kultuuridevaheline);

sotsiaalne

ja

kodanikupädevus;

matemaatikapädevus; teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus:

õppimisoskus – oskus korraldada oma õppimist, vastutus oma õppimise eest, oma õpitulemuste
hindamine ja analüüs;
suhtlus emakeeles – võime väljendada mõtteid, tundeid ja fakte sõnades nii suuliselt kui kirjalikult;
suhtlus võõrkeeles – oskus end võõrkeeles vastavalt vajadusele väljendada ja sellest aru saada,
kultuuriliste erinevuste ja mitmekesisuse aktsepteerimine, huvi keelte ja kultuuridevahelise suhtluse
vastu;
algatusvõime ja ettevõtlikkus – võime ideid teoks teha, loovus ja uuenduslikkus, julgus riskida ja
projektijuhtimise oskus;
kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus – oskus hinnata ideede, kogemuste ja
emotsioonide loovväljendust ning kõik, mis on seotud meedia, muusika, näitekunsti, kirjanduse ja
kujutavakunstiga;
sotsiaalne ja kodanikupädevus – oskus suhelda kohasel viisil oma sõprade, pere ja kolleegidega
ning võime suhelda eri taustaga inimestega; oskus lahendada konflikte konstruktiivsel viisil; ülevaade
kogukonnas, linnas, riigis, Euroopas ja maailmas aset leidvatest arengutest; teadmised demokraatia,
kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsioonidest ning osalus ühikonnaelus;
matemaatikapädevus – oskus ja valmidus kasutada matemaatilisi ja loogilisi mudeleid igapäevaelu
probleemide lahendamisel;
teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest – oskus ja valmidus kasutada teadmisi loodusnähtuste
selgitamisel, teha faktidel põhinevaid järeldusi;
infotehnoloogiline pädevus – enesekindel ja kriitiline infotehnoloogia kasutus ning põhilised arvuti ja
interneti kasutamise oskused.
Käesolev arengukava taotleb kooskõla järgmiste dokumentidega:
Võru linna arengukava aastani 20271, Võru valla arengukava 2012–20172, Noorteinfo teenusstandard3,
Võrumaa hariduse arengukava 2006–20104, Võru maakonna arengustrateegia 2009 –2019 eelnõu5, Võru
maakonna terviseprofiil6, Võru maakonna alaealiste komisjoni ja kuriteoennetusliku tegevuse arengukava
2008–20117, Võru linna noorsootöö arengukava aastani 2013 p 3.2.4., 3.10.1.8, Inimressursi arendamise
rakenduskava aastateks 2007–20139, Lastekaitse kontseptsioon10, Euroopa noortevaldkonna uuendatud

1

http://www.voru.ee/arengukava_november2011.pdf
http://www.voruvald.ee/arengukavad?download=152:voru-valla-arengukava-2012-2017
3
http://www.entk.ee/sites/default/files/Noorteinfo%20teenusstandard.pdf
4
http://www.werro.ee/failid/arengukavad/haridus/vorumaa_hariduse_arengukava.pdf
5
http://www.mv.werro.ee/failid/arengukavad/maakond/arengustrateegia_09_19_voru.pdf
6
http://www.mv.werro.ee/failid/tervis/tdoc/Voru_terviseprofiil.pdf
7
http://www.mv.werro.ee/failid/arengukavad/noored/AEKarengukava_2008_2011.pdf
8
http://www.voru.ee/files/Noorsootoo_arengukava_aastani_2013.pdf
9
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8838
10
http://www.entk.ee/sites/default/files/Lastekaitse%20kontseptsioon.pdf
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koostööraamistik 2010–201811, Euroopa Komisjoni Valge Raamat12, UNESCO liikumise Education for All
(haridus kõigile) Dakari raamleppe eesmärgid aastaks 201513, Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava14,
haridus- ja sotsiaaltööalane seadusandlus.

11

http://www.entk.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_uuendatud_koostooraamistik_2010-2018.pdf
http://www.entk.ee/sites/default/files/Euroopa%20noortepoliitika%20Valge%20Raamat.pdf
13
http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml
14
https://www.riigiteataja.ee/akt/174787
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1. SISSEJUHATUS
MTÜ Võru Noortekeskus koordineerib kahe teenuse pakkumist: noorsootöö teenus Võru linna ja valla noortele
(sh avatud, rahvusvaheline ja mobiilne noorsootöö ning projektilaagrite korraldamine) ja noortepoliitikaga
seonduv kohalikul ning riiklikul tasandil ning õppenõustamise teenus Võrumaa lastele, noortele,
lapsevanematele, KOV töötajatele ning noortega tegelevatele inimestele.
Arengukavas on välja toodud Võru Noortekeskuse üldised arengueesmärgid, arengukava ühe osana on välja
toodud tegevuskava. Antud arengukava on koostatud noorsootöö teenuse paremaks pakkumiseks. Võrumaa
Õppenõustamiskeskuse tegevus- ja arengukava kajastub koostatavas Võru Laste- ja pereabikeskuse
arengukavas 2013–2016.
1.1. MTÜ Võru Noortekeskuse eesmärgid ülesanded
MTÜ Võru Noortekeskuse põhikirjalised eesmärgid on pakkuda noortele arendavat tegevust talle sobival koduja koolivälisel ajal ning ennetada, välistada või pidurdada noorte ühiskonnavastaste ja sotsiaalselt
vähesidusate hoiakute väljakujunemist.
Eesmärgi saavutamiseks toimuvad keskuses erinevad vaba aega, vaimseid huvisid ja eetilisi
väärtushinnanguid arendavad ning eneseteostust ja meelelahutust võimaldavad tegevused (koolitused,
loengusarjad, konverentsid, noorte klubiline tegevus, noorte omainitsiatiivil baseeruvad sündmused jms).
Samuti korraldatakse laste- ja noortelaagreid.
Keskus on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele,
teadmistele ja rahalistele vahenditele. Keskuse töötajate ja noorte abil viiakse läbi koostöös riigi ja kohalike
omavalitsuste haridus-, kultuuri- ning sotsiaaltööspetsialistidega noorsootöö arendusprojekte. Keskuse
töötajad nõustavad noorte omaalgatusprojekte ning viivad läbi koolitusi noortele ning noortejuhtidele.
MTÜ Võru Noortekeskusel on partnereid välismaal ning pidevalt tegeletakse uute sidemete loomise ning
tihendamisega. Keskus propageerib ja toetab vabatahtlike liikumist.
Noortekeskusest on võimalik saada õppe- ja karjäärinõustamise ning õpiabi teenust. Teostatakse noortele
suunatud informatsiooni kogumist, korrastamist ja kättesaadavuse parandamist. Sealhulgas organiseeritakse
noorteinfot kajastavate materjalide, noorsootööalaste õppevahendite ja muude väljaannete kättesaadavuse
parandamiseks erinevaid üritusi, täiendavat kirjastamist ning levitamist.

MTÜ Võru Noortekeskusel on õigus määrata stipendiume, auhindu ja kingitusi, korraldada erinevaid koolitusi
ja seminare, korraldada erinevaid tuluüritusi (näitusmüügid, kontserdid jms). Samuti on õigus vastu võtta
annetusi, toetusi ning kingitusi.
Võru Noortekeskuse missiooniks on mitteformaalse ja kogemustepõhise õppimise kaudu võimaldada Võru
linna ja selle ümbruse noortel:
1. arendada oma individuaalseid eeldusi ja loovust ning omandada võtmepädevusi;
2. toetada noorte adekvaatse enesehinnangu kujunemist;
3. kogemuste ja osalemise kaudu aidata kasvada iseseisvaks ja vastutusvõimeliseks kogukonna
liikmeks.
MTÜ Võru Noortekeskus on partneriks SAle Innove ning seega koordineerib Võru Laste- ja pereabikeskuses
Võrumaa Õppenõustamiskeskuse tööd. Võrumaa Õppenõustamiskeskuse moodustamise näol on loodud
eeldused ühendada varasem kogemus laste ja õpilaste ning nende vanemate toetamisel. Võrumaa
Õppenõustamiskeskuse arendustegevuse tulemusena on loodud eeldused ühendada senised määratud
sihtgrupile nõustamisteenuste pakkujad ühtselt koordineeritavateks ja seeläbi kasutada otstarbekamalt
nõustamistegevuse ressursse.
Õppenõustamiskeskus on piirkondlik tugikeskus, mille ülesanne on toetada laste arenguliste ja hariduslike
erivajaduste varajast märkamist ning individuaalset arengut. Õppenõustamise eesmärk on toetada laste,
nende vanemate ja lastega töötavate isikute toimetulekut lapse ea- ja võimetekohase arendus- ning
õppetegevuse tagamisel. Õppenõustamiskeskus pakub eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja
sotsiaalpedagoogilist nõustamist lastele, lastevanematele, haridusasutuste töötajatele ja ametnikele.
Alates märtsist 2010 pakub samades ruumides karjäärinõustamis- ja noorteinfoteenust OÜ Karjääripõld. 2013.
aastast koordineerib Võru Noortekeskus noorteinfo tegevusi ka maakonnas.
1.2. MTÜ Võru Noortekeskuse ajalugu
Avatud Noortekeskuse teenust hakkas 2002. aastal Võru noortele osutama Võrumaa Noorte Kogu. 2003.
aastal otsustasid Võru linn ja Võru vald luua MTÜ Võru Noortekeskuse, et tagada keskuse tegevusele
pikaajaline ja parem rahastus ning tegevuse läbipaistvus. 2003. aasta 10. septembril sõlmisid Võru linn ja Võru
vald MTÜ Võru Noortekeskuse asutamislepingu.
Võru Linnavalitsus andis Võru Noortekeskusele tasuta rendile Tartu tn 23 III korrusel asuvad ruumid
üldpinnaga 124 m2. Võru Noortekeskus alustas oma ruumide remonti 2003. aasta oktoobris 18 noorega,
kellest 12 olid Võrumaa noored vabatahtlikud. Mõned kuud hiljem, 25. novembril, avati äsja remonditud Võru
Noortekeskuse ruumid külastajatele.

2004. aasta novembriks valmis koostöös noorteaktiivi liikmete ja koostööorganisatsioonide ning kohaliku
omavalitsuse esindajatega Võru Noortekeskuse arengukava aastateks 2004–2007. Euroopa Liidu
struktuuritoetus eraldas Võru Noortekeskusele tegevuse laiendamiseks toetuse summas 700 000 krooni,
projekti elluviimine toimus aastatel 2005–2007.
Noortekeskuse tegevuse laienemise ja meeskonna kasvu tõttu tekkis vajadus leida uued ja suuremad
tegevusruumid. Võru linna poolt anti tasuta rendile Liiva 21 kinnistu koos kahe majaga. Võru Linnavalitsuse ja
Euroopa Liidu struktuuritoetuse toel renoveeriti 2006. aasta suvel hoovipoolse, Liiva tn 21 maja I korruse
ruumid, kus alates 25. septembrist on uksed taas avatud kõigile noortele. 2009. aasta novembriks renoveeriti
tänavapoolne hoone, kus osutatakse ESF programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ raames
õppenõustamisteenust Võrumaal.
Läbi aastate on olulisemateks tegevusteks ja üritusteks olnud Võru Õpilasmaleva, Võru Liiklus- ja
ohutuspäeva, Võrumaa Noortepäeva, erinevate matkade korraldamine (mille tarbeks on vahendeid
muretsetud VARAAIT projektist), vabatahtlike vastuvõtmine jne. Kui algusaastatel oli külastajate arv 700 noort
aastas, siis tänaseks päevaks on see kolmekordistunud.
1.3. Arengukava koostajad
Arengukava koostamisel on osalenud erinevate huvigruppide esindajad: noored, KOV, lapsevanemad,
spetsialistid. Arengukava on kokku pannud MTÜ Võru Noortekeskus juhtaja Einike Mõttus. Enim on kaasa
aidanud aktiivsed noored Aira Udras ja Indrek Hirsnik, Võru Linnavalitsuse kultuurispetsialist Inge Tolga,
endised noorsootöötajad Erle Pärgmäe ja Lilian Eller, praegused noorsootöötajad Stiina Kütt ja Kristina Kraani,
juhatuse liikmed Kersti Kõosaar, Siiri Konksi, Kristi Aavakivi, Kaidi Kuusk, Rando Rohumets ja Eve Breidaks.
Alusmaterjalid arengukava koostamiseks saadi erinevas vanuses noorte hulgas läbi viidud küsitlusest,
toimunud vestlusringidest ja ajurünnakutest.

2. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS
2.1. MTÜ Võru Noortekeskuse liikmed, juhatus ja töötajad
MTÜ Võru Noortekeskus liikmeteks on Võru linn ja Võru vald. Keskuse liikmed maksavad liikmemaksu, mis on
Võru Noortekeskuse tegevuse toetuseks.
MTÜ Võru Noortekeskus juhatuse liikmetekes on Kersti Kõosaar, Einike Mõttus, Siiri Konksi, Kristi Aavakivi,
Aira Udras, Rando Rohumets ja Eve Breidaks. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks
aastaks. Juhatus viib täide üldkoosoleku otsuseid, koostab aruandeid ja eelarve. Juhatusel on õigus
moodustada ka erinevaid laste-, noorte-, toetus-, tugi-, töö- jt gruppe, et muuta töö efektiivsemaks ning
laiahaardelisemaks.
MTÜ Võru Noortekeskuses on hetkel 11 töötajat: noortekeskuse majas töötab juhataja Einike Mõttus,
täistööajaga noorsootöötaja Stiina Kütt, osalise ajaga (0,5 koormusega) noorsootöötaja Mirek Tuvikene ning
lisaks noorteinfo-noorsootöötaja (0,6 koormusega) Kristina Kraani. Noortekeksus on partneriks Eesti
Töötukassale,

mille

kaudu

töötab

noortekeskuses

aeg-ajalt

lepinguline

vabatahtlik.

Võrumaa

Õppenõustamiskeskuses töötavad maakondlik koordinaator (0,65 koormusega) Mirjam Kolpakov, logopeed
(0,35 koormusega) Sirli Pikk, eripedagoog (0,3 koormusega) Merike Mägise, sotsiaalpedagoog (0,3
koormusega) Iiris Tagen ja 2 psühholoogi (koormusega 0,3) Tea Ausin ning Ingrid Ojaperv. Samuti osalise
tööajaga (0,5 koormusega) koristaja Riine Ruzer. Noortekeskus võtab tööle ka rahvusvahelisi vabatahtlikke.
MTÜ Võru Noortekeskus omab Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vastuvõtva, saatva ja koordineeriva
organisatsiooni akrediteeringut (El ref kood: 2013-EE-6).
2.2. Noortekeskuse külastajad, lahtiolekuajad, huvigrupid ja koostööpartnerid
2.2.1. Noortekeskuse külastajad, huvigrupid ja lahtiolekuajad
Tänaseks võib öelda, et Võru Noortekeskuse tegevus on edukalt käivitunud – suurem osa sihtgrupist on
teadlikud keskuse olemasolust ning paljud kasutavad pakutavaid vaba aja sisustamise võimalusi. Võru
Noortekeskus on avatud vähemalt 35 tundi nädalas esmaspäevast reedeni. Lisaks toimuvad sündmused
nädalavahetustel.
Võru Noortekeskuse hoone põhilised külastajad on 7–26aastased noored, kuid meie ruumides on kokku
saanud ka suured pered ning õpetajad ja huvijuhid. Igapäevased keskuse külastajad kuuluvad põhiliselt kahte
vanusegruppi: 8–12-aastased ning 13–18-aastased. Vanemad noored osalevad erinevatel noortekeskuse
poolt korraldatavatel ja koordineeritavatel üritustel, mis on otseselt suunatud antud vanusegrupile.
Külastatavus on suurem koolivaheaegadel, suvel aga väheneb märgatavalt. Külastatavus on väiksem ka kooli

alguses septembris ja kevadel soojade ilmade saabudes. Tunduvalt suurenes külastatavus 2010. aasta
alguses, seoses piljardilaua soetamisega. Keskmiselt külastab päeva jooksul keskust 28 noort, mõnedel
päevadel aga üle 50 noore.
Noortekeskuse sihtgrupis läbiviidud küsitluses osalenutest veedavad enim oma vaba aega sõprade seltsis,
trennis

või

huvikoolis,

seejärel

kodus,

vähem

on

seotud

mõne

klubilise

tegevusega

või

noorteorganisatsiooniga ning kõige vähem on neid, kes millegagi ei tegele. Võib järeldada, et noortele
suunatud tegevust on piisavalt. Samas 31,8% vastanutest loodab, et Võrru tekib mõni selline võimalus, mis
neile tõsiselt huvi pakuks. Sellest võime järeldada, et erinevate võimaluste pakkumise ja tutvustamisega tuleb
edasi tegeleda.
Samas küsitluses uurisime ka oodatavate tegevuste ja ürituste kohta. Selgus, et eelkõige loodavad noored, et
toimuks rohkem ametlikke noortepidusid, bändi-kontserdiõhtuid. Ka soovitakse võimalusi külastada
seiklusparki. Noorte arvates peaks noorteürituste korraldajaks esimesena olema noored ise, järgmisena
noortekeskus ja seejärel kool. Unistuste noortekeskus on noorte arvates koht, kus on palju tegevusi ning mis
on suur, arvutisaaliga, piljardiga, soe ja hubane, moodne, ilus ning toreda personaliga.
Noortekeskuse huvigruppideks on hetkel:
1) noored, kes pole hõivatud mõne treeningu või huvikooliga,
2) noorteorganisatsioonid, kes vajavad tuge ruumide või (projektide) nõustamise osas,
3) puuetega noored, kes otsivad kontakti tavanoortega,
4) 7–10 aastased noored, kes otsivad kohta lõbutsemiseks ja aktiivseteks tegevusteks,
5) keskkoolinoored, kes soovivad koolitusi ning mõistlikke tegevusi,
6) lapsevanemad ning kogukond.
2.2.2. Noortekeskuse partnerid ja sponsorid
Nimetus

Seotus Võru Noortekeskusega

KOV
Võru Linnavalitsus

Toetamine nii rahaliselt kui oma spetsialistide abil.

Võru Vallavalitsus
ASUTUSED
Õppenõustamiskeskus

Koostöö erinevate õppenõustamisteenust pakkuvate
spetsialistidega, ruumide kasutamine.

Politsei- ja Piirivalveamet

Ennetusalane töö ning vastastikune abistamine.

Võru Tarbijate Ühistu

Sponsor üritustele.

Võrumaa Teataja

Reklaam ja artiklid noortekeskusest.

Eesti Punane Rist

Koolitused ja teavitustegevus.

Kagukeskus

Noorte kohtumispaik.

Maanteeamet

Liiklusalane ennetus- ja teavitustöö.

OÜ Karjääripõld

Karjäärinõustamine ja noorteinfo.

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt

Noortesündmused.

RMK

Matkad, teavitustöö.

Võrumaa Arenguagentuur

Koolitused,

sündmused,

rahastusvõimalused,

nõustamine.
Europe Direct Võru kontor

Koolitused, nõustamine, sponsorlus, teavitamine.

Võru Kannel

Ruumide kasutamine ja rent, ürituste korraldamine.

Spordiühing Ekstreempark

Matkad ja spordisündmused.

OK Võru

Spordisündmused, orienteerumisalane koolitus.

Võrumaa Spordiliit

Spordisündmused.

NOORTEORGANISATSIOONID
Võru Noortekogu

Sündmused, katuse pakkumine, koostöö ja side
noortega.

Võrumaa Noortejuhtide Nõukoda

Koolitused, arendustegevused.

Võrumaa Noortekogu

Sündmused, teabevahetus.

MTÜ LaVaNo

Sündmused, koostööpartner.

MTÜ Kating Noored

Sündmused, koostööpartner.

Rõuge Noorteklubi

Sündmused, koostööpartner.

Antsla Noorteklubi

Sündmused, koostööpartner.

Vastseliina Noortekeskus

Sündmused, koostööpartner.

Sänna Kultuurimõis ja noortetuba

Sündmused, koostööpartner.

EANK

Katusorganisatsioon

noortekeskustele,

ühised

koolitused, informatsioon, projektid.
ENTK

Vahendaja rahastajate ja meie vahel, nõustamine ning
informatsioon.

ENEB

Koolitused, noorteinfo jagaja, projektikonkursid.

HARIDUSASUTUSED
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Kesklinna Gümnaasium
Võru I Põhikool

Noorte informeerimine, sündmused õpilastele ja
klassidele.

Võrumaa Kutsehariduskeskus
Puiga Põhikool
Parksepa Keskkool
Võro Instituut

Pärimuskulutuuri valdkonnaga seotud tegevused.

Klubid,pubid, kohvikud

Sponsorlus ja sündmuste läbiviimine.

Ettevõtted Võrumaal

Sponsorlus ja tööandjad malevlastele.

AIESEC

Informatsioon ja sündmused noortele, koolitused,
seminarid.

Vastseliina Internaatkool

Koostöösündmused.

2.3. Tegevuseks sisustatud ruumid ja nendes pakutavad võimalused
Võru noortel on võimalus vaba aega veeta Võru Linnavalitsuse poolt tasuta rendile antud majas, kus on Võru
Noortekeskuse kasutuses neli ruumi (121 m2): suur tegevusruum, seminari- ja meisterdamisruum, kööginurk,
kontor. Lisaks on võimalik Noortekeskusel kasutada Võrumaa Õppenõustamiskeskuse seminariruumi ja
individuaalseks tööks nõustamisruume.
Noortel on keskuses võimalik:
a) lugeda ajalehti, ajakirju (vastavalt hooaja trendidele ja kohalikke kanaleid kasutades, nt Võrumaa
Teataja, Lõuna Leht, Imeline Teadus, Võru Linna Leht, Võru valla Leht),
b) kasutada avatud internetiteenust,
c) mängida piljardit, õhuhokit ja erinevaid lauamänge,
d) kuulata muusikat ja vaadata filme,
e) meisterdada, joonistada, õppida, osaleda koolitustel, infopäevadel, matkadel jne,

f) osaleda vabatahtlikuna ürituste korraldamisel ja läbiviimisel,
g) praktiseerida võõrkeeli vabatahtlikega,
h) laenutada või kaasa võtta erinevaid infovoldikuid ja raamatuid.
Igal aastal pakutakse koolitusi ja infopäevi ka teistele noortega tegutsevatele inimestele: õpetajatele,
lapsevanematele, noorsootöötajatele ja huvijuhtidele. Samuti on noortekeskusel olemas fotoaparaat ning
kaamera, mida noored saavad vajadusel kasutada, et viia läbi erinevaid tegevusi ja osaleda konkurssidel.
Vastavalt hoonete eripäradele on noortekeskuses võimalik kasutada õueala piknikualana või erinevate
õuetegevuste läbiviimiseks, käia paarisaja meetri kaugusel asuvas Tamula rannas, skatepargis ja
palliväljakutel.
Töötajate ja vabatahtlike erinevatele hobidele ja huvialadele toetudes saab mitmekesistada noorte
huvitegevust ja korraldada erinevaid silmaringi laiendavaid üritusi.
MTÜ Võru Noortekeskuse hallata on Võrumaa Õppenõustamiskeskus ning meie ruume kasutab ka noorte
karjääri- ja infospetsialist, kes teeb noortele erinevad nõustamisteenused kättesaadavaks
Noortekeskuse maja II korrus seisab hetkel kasutuseta, kuid rahaliste võimaluste suurenedes on võimalik
noortekeskusele ruumi juurde saada ca 100 m2 ulatuses.
2.4. Võru Noortekeskuse juhtpõhimõtted
2011. aasta teises pooles, mil vahetus noortekeskuse personal, pidasime vajalikuks fikseerida oma väärtused
ja põhimõtted igapäevatööks. Sõnastasime antud juhtpõhimõtted pidades silmas ka „Noorsootöötaja
kutsestandardis fikseeritud „Kutse-eetika noorsootöös“’’ dokumenti.
Juhtpõhimõtted suhetes noortega:
Kliendikesksus

Noortekeskuse lahtiolekuajal on valdav tähelepanu ja tegevus suunatud
noorele/külastajale; noorsootöötaja on alati noore jaoks olemas; töö
dokumentidega, ürituste ettevalmistus ja muu tegevus toimub teisel ajal.

Professionaalsus

Suheldes noortega käitume täiskasvanuna, lähtume kõigist seadustest ning
konfidentsiaalsuse põhimõttest ning püsime enda pädevuse piirides.

Empaatia

Oleme vastuvõtlikud, märkame muret, toetame ja aitame abivajajat;
vajadusel suuname spetsialisti jutule või konsulteerime tugivõrgustikuga, et
aidata muresid lahendada.

Tolerantsus

Aktsepteerime teistsugust välimust, mõtlemist ja väärtusi

Uuenduslikkus ja loovus

Otsime uusi lähenemisi ja lahendusi ning näeme asju ka teiste vaatenurgast.

Võrdsus suhtlemisel

Noortega suhtlemisel lähtume võrdsuse põhimõttest ega näita kunagi
üleolekut ning julgeme tunnistada oma vigu.

Individuaalne lähenemine

Noortega suheldes lähtume igaühe erinevatest vajadustest.

Tunnustamine

Märkame ka pisiasju ja kiidame.

Meeskonnatöö

Igal võimalusel püüame teha koostööd noortega.

Paindlikkus

Vajadusel teeme teisiti, teeme nõudmistes järeleandmisi.

Juhtpõhimõtted suhetes töökaaslaste ja vabatahtlikega:
Meeskonnatöö

Kogu kollektiivil on „oma keskuse tunne“, tegutseme oma oskusi ja teadmisi
rakendades ühise eesmärgi nimel, edastame üksteisele vajalikku infot ja
toetame kaastöötajate ettevõtmisi.

Vastutustunne, täpsus

Vastutame oma tehtud ja tegemata tööde eest, täidame oma lubadused
õigeaegselt.

Professionaalsus

Tööd tehes rakendame oma parimaid teadmisi ja oskusi ning püüame teha
alati paremini. Selleks arendame pidevalt ennast ja oma töömeeskonda.
Näeme vigu ning oleme avatud konstruktiivsele kriitikale. Kasutame võimalusi
koolitustel osaleda ja aitame kaastöötajal seda samuti teha.

Märkamine, empaatia

Märkame, mida vaja teha, paneme tähele kui kaastöötaja abi vajab, hindame
enda ja teiste tööd ja hoolime ning aitame.

Tunnustamine

Tunnustame oma kaaslasi ja paneme tähele nende arengut ja
kordaminekuid.

Uuenduslikkus, loovus

Otsime uusi võimalusi ja lähenemisi muuta noorsootöö noortele
atraktiivsemaks ning arendavamaks, näeme asju ka teiste seisukohast.
Jagame informatsiooni ja meetode ka teistega, täiendame oma ideepanka.

Tolerantsus

Aktsepteerime erinevaid mõtteid ja väärtusi.

Paindlikkus

Vajadusel taganeme oma seisukohtadest ja teeme teisiti või anname järele,
kui see on vajalik parema tulemuse saavutamiseks.

2.5. MTÜ Võru Noortekeskuse sise- ja väliskeskkonna analüüs
TUGEVUSED
Toimiv

NÕRKUSED

koostöövõrgustik

noortejuhid,

koolid,

(sotsiaalosakonnad, Vähe ruumi erinevate huvigruppidega tegelemiseks.

õppenõustamisspetsialistid,

ametiasutused).
Stabiilne infovahetus paberkandjal, internetis.

Ressursse

(personal,

rahalised

vahendid

ja

sponsorid) vähe
Piisav külastajate arv.

Aegunud tehniline varustus, ebasobivad ruumid
(puuduvad köök ja suurem saal, privaatsuse puudus).

Eraldi hoone noortele.

Puuetega noortele ligipääs piiratud.

Vabatahtlike osalemine noortekeskuse töös.

Vähene võimalus aidata vähemate võimalustega
noori.

Kodulehekülje ja serveriruumi omamine.

Liiga laia profiiliga sihtgrupp (7–26aastased).

Noorte omaalgatus.

Kõik noortegrupid ei ole tegevusega hõivatud.

Noortekeskus kui noorsoopoliitika kandja.

Kõik huvigrupid ei sobi omavahel kokku.

Koostöö linna noortekogu ja õpilasomavalitsustega.

Suur projektide osakaal, jätkusuutlikkus on nõrk.

Motiveeritud töötajad toetavad ja nõustavad noori Õhtune
võimaluste piires.
Hea

asukoht

tööaeg

(kaadrivoolavus,

ühist

meeskonnaaega raske leida).
–

lähedal

Tamula

järv

ja Maine.

rannapromenaad, politseihoone ja kauplused.
Noorte infopunktina tegutsemiseks kõik kriteeriumid Info ebamäärane levik ja vähene osalus erinevatel
täidetud.

noortekeskuse sündmustel.
Tugeva aktiivi puudumine.
Erinoorsootöö läbiviimise kogemus on kesine.
Ühtse visiooni puudumine.

VÕIMALUSED

OHUD

II korruse renoveerimine (noorte abiga) või mõne uue Narkootikumid, alkohol, tubakas jm joovastust
hoone renoveerimine sobilike ruumide tarbeks.

tekitavad ained ja neid kasutavad noored.

Kodulehekülje arendamisel parem informatsiooni Erinevad noortekambad tõrjuvad teised noored välja.
kättesaadavus.

Tihedam

koostöö

teiste

noortega

tegelevate Noortekeskuse atraktiivsuse vähenemine seoses

organisatsioonidega.

vahendite

ja

igapäevaste

tegevusvõimaluste

vähenemisega (suured lauamängud, arvuti, kõlarid
jms on kulunud ja katki)
Erinevates projektides ja programmides osalemine.

Kaadri lahkumine ja suur voolavus.

Hommikupoolsetel aegadel ruumide kasutamine Negatiivne

eelarvamus

noorte(keskuse)

suhtes

(noored emad, töötud noored).

kodanike hulgas.

Rohkem töötajaid, täpsem ülesannete jaotus.

Konkurents (kaubanduskeskused, noortekeskused,
klubid)

Muusikahuvilistele noortele prooviruum.

Negatiivse käitumise ja hoiakutega noorte halb mõju.

Koostada andmebaas noorte ideede ja mõtete kohta. Sallivuse puudumine endast erinevate noorte suhtes.
Tagasiside küsimine ja analüüsimine, TÜ kaasamine.
Majast väljas tegevused (koolid, messid, laadad,
rand).
Koostööpartnerite kaasamine tegevuste planeerimisel
ja läbiviimisel.
Turundusplaani koostamine.
Noortetubade avamine Võru valla keskustesse.
Tegevused vastavalt eale.

SWOT ANALÜÜSILE TOETUDES TÖÖTATI VÄLJA VÕIMALIKUD ARENGUÜLESANDED:
KUIDAS

TUGEVUSTE

ABIL

VÕIMALUSI KUIDAS TUGEVUSTE ABIL OHTE VÄLTIDA?

KASUTADA?
Taotleda ELi struktuurifondidest raha noortekeskuse Kaasata noortekeskuse töösse aktiivsemalt politseid
hoone II korruse renoveerimiseks
Kodulehekülje

täiendamine

ja sotsiaaltöötajaid
ja

ajakohase Vähendada vabatahtlike kaasabil noortekeskuse

informatsiooni kättesaadavuse parandamine.

töötajate koormust ja seeläbi motiveerida töötajaid.

Kaasata töötuid ja vabatahtlikke Noortekeskuse Edastada
töösse

ning

sellega

parandada

positiivset

infot

meediavõrgustikes

teenuse (kohalikud ajalehed, internet) ja seeläbi vähendada

kättesaadavust ja muuta need mitmekeskisemaks eelarvamust noorte ja noortekeskuse suhtes

(lahtiolekuaegade pikendamine).
Koostada

ja

läbi

viia

uuring

erinevate Kaasata noortekeskuse töösse erineva tausta ja

organisatsioonide ja noorte kaasabil, selgitamaks päritoluga inimesi noorte sallivuse parandamiseks ja
noorte vajadusi ja soove.

erinevate kultuuride tutvustamiseks.

Suurema noortehõivatuse tagamiseks leida vanemate
noorte hulgast vabatahtlikke, kes on nõus pakkuma
noorematele tegevust.
Planeerida tegevusi Noortekeskuse hoonest väljas, nt
Tamula järvel ja promenaadil.
KUIDAS

VÕIMALUSI

KASUTADA

ÜLETAMISEKS?

NÕRKUSTE KUIDAS

ruumi,

VÄHENDADA

JA

OHTE

VÄLTIDA?

Renoveerida noortekeskuse II korrus – tekiks juurde Leida
rohkem

NÕRKUSI

kus

tegeleda

võimalusi

teiste

asutustega

koostöö

erinevate tõhustamiseks.

huvigruppidega.
Palgata rohkem erineva profiiliga töötajaid, kes Määratleda

prioriteetne

sihtgrupp

ja

spetsialiseeruvad kindlale valdkonnale noortekeskuse tegevusvaldkonnad.
töös, nt erinoorsootöötaja.
Rajada valla keskustesse noortetoad, mis teeks Noorteaktiivi koolitamine ja toetamine.
teenuse kättesaadavamaks.
Töötada välja noorte huvide ja ideede andmebaas, Noortekeskuse avamine noorteinfopunktina tagaks
mis võimaldaks pakkuda noortele huvipakkuvat jätkusuutlikkuse rahastuses.
tegevust.
Jätkusuutlikkuse ja pideva rahastuse tagamiseks Noortekeskuse töötajatele ja vabatahtlikele 4 korda
erinevate

tegevuste

planeerimine

igapäevaselt aastas paaripäevane ühistegevus, et hoida meeskond

noortekeskusesse, nt noorte emade kool, tööd ühtsena, välja kujundada ja hoida ühtset visiooni.
otsivate noorte tugigrupp jne.
Ennetustöö ning väärtushinnangute kujundamine juba
noores eas, tugev töö 8–13 aastastega.

3. ARENDUSSTRATEEGIA
3.1. Missioon ja visioon
Võru Noortekeskuse missiooniks on noorte arengu toetamine Võru linnas ja vallas, pakkudes neile kvaliteetset
ja mitmetahulist noorsootöö- ja noorteinfoteenust.
Aastal 2016 pakume noorsootööteenust erinevatele sihtgruppidele meie erinevates teeninduspiirkondades
ning oleme kättesaadavad kogu sihtgrupile. Koordineerime noorsootööd Võru linnas ning vallas, meil on
ülevaade kogu piirkonnas toimuvast ning oleme tugevaks partneriks omavalitsusele, koolidele, huvikoolidele,
spordiklubidele, noorteorganisatsioonidele ja riiklikele organisatsioonidele.
3.2. Võru Noortekeskuse arendusvaldkonnad
Võru Noortekeskuse olulisemateks arengusuundadeks aastatel 2013–2015:
 noorteosaluse tõstmine;
 kvaliteetse noorsooteenuse pakkumine ja kättesaadavus;
 erinoorsootööalase pädevuse tõstmine.
3.3. Strateegilised eesmärgid, alameesmärgid ja indikaatorid
Võru Noortekeskuse arengu tagamiseks tuleb:
 pöörata tähelepanu noorteosaluse toetamisele, suurendada noorte kaasatust noorsootöösse ja
noorsootööteenuse kättesaadavust noortele;
 tegeleda pidevalt ning teadlikult noortekeskuse ning noorte maine tõstmisega;
 tegeleda pidevalt personali arendamise ning kvaliteedi tõstmiseks ka spetsialiseerumisega, leida uusi
vahendeid personali hulga ja spetsiifiliste oskuste tõstmiseks;
 viia läbi noorsoouuring Võru linnas ja vallas, koostada andmebaas noorte vajadustest, huvidest ning
võimalustest;
 arendada ja tõhustada pidevat koostööd koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide ning
partneritega.
Selleks tuleb täita järgmised alameesmärgid:
 toetada noortekogu, õpilasomavalitsuste, noorteaktiivi jm noorte omaalgatusel põhinevate gruppide
tööd (tagada vajalike vahendite ja ruumide kasutamine);
 koostada noortekeskuse kommunikatsiooniplaan kahes suunas: noortekeskus ja noorteinfo;
 koolitada, käivitada ja toetada noorteaktiivi – kaasata pealekasvu;
 noorsooteenuse kättesaadavuse tõstmiseks leida vahendeid mobiilse noorsootöö teostamiseks ja
noortetubade avamiseks.

4. OODATAV OLUKORD AASTAL 2016
Aastaks 2016 pakume kvaliteetset noorsootööteenust, oleme tugev ja usaldusväärne partner nii kohalikeks kui
rahvusvahelisteks noorsooprojektideks, võtame vastu ja saadame välja vabatahtlikke, korraldame regulaarselt
(rahvusvahelisi) noortevahetusi ja pakume Võru linna ja valla noortele võimalust ennast täiendada nii Eestis
kui välismaal. Organiseerime noortekoolitusi ja nõustame süsteemselt noorteprojekte. Suurenenud on sisuliste
ja arendavate tegevuste osakaal.
4.1. Osutatavad teenused
MTÜ Võru Noortekeskus pakub avatud ja mobiilse noorsootöö teenust Võru linnas ja vallas ning noorteinfo- ja
teavitusteenust kogu maakonnas, sh erinoorsootööd.
MTÜ Võru Noortekeskus koordineerib Võru Laste- ja pereabikeskuse tööd, sh õppenõustamisteenust ning teisi
lapsi ja peresid toetavaid teenuseid.
4.2. Rahastamine
MTÜ Võru Noortekeskus rahastamine tuleb Võru linna- ja vallavalitsuselt, Eesti Noorsootöö Keskuselt.
Eesmärgi täitmiseks leitakse võimalusi lisarahastuseks erinevatest programmidest ja fondidest, sh Euroopa
Komisjon, Norra ja EMP programm, SA Innove jne.

5. TEGEVUSKAVA
Tegevuskava aastateks 2013–2015 on välja toodud lisas 1. Tegevuskava vaadatakse üle iga aasta
septembris.

6. KOKKUVÕTE
Arengukava tulemuslikkuse hindamise eest vastutab arengukava koostamise meeskond, mille kutsub kokku
noortekeskuse juhataja kaks korda aastas. Hindamisel võetakse aluseks antud ajaetapile arengukavasm
planeeritud tegevuste täideviimist ja õnnestumist. Samuti vaadatakse kriitiliselt üle järgnevale etapile
planeeritud tegevused ning nende täitmise võimalikkus. Kogu meeskond otsustab muudatuste sisseviimise
vajaduse, millest teavitatakse noortekeskuse kodulehekülje kaudu (vajadusel isiklikult) ANK-i personali, kliente
ning avalikkust ja koostööpartnereid.
Arengukava koostamise meeskond:
Einike Mõttus – Võru noortekeskuse juhataja
Stiina Kütt – Võru noortekeskuse noorsootöötaja
Kristina Kraani – Võru noortekeskuse noorsootöötaja
Siiri Konksi – MTÜ Võru Noortekeskus juhatuse liige
Kristi Aavakivi – MTÜ Võru Noortekeskus juhatuse liige
Aira

Udras

–

MTÜ

Võru

Noortekeskuse

juhatuse

liige,

noorte

esindaja

LISA 1
MTÜ VÕRU NOORTEKESKUS
TEGEVUSKAVA 2013-2015
1. ARENGUSUUND:

NOORTEOSALUSE TÕSTMINE
Noored on huvitatud noortekeskuse tegevustest ning osalevad aktiivselt noortekeskuse tegevuste

1.1 Eesmärk/indikaator:

planeerimisel ja organiseerimisel

Tegevus/Aeg

2013 2014

2015 Eelarve

Finantseerija

Teostajad/Vastutajad Partnerid

1.1.1 Noortekeskuse töötajad peavad ja
täiendavad andmebaasi Võru noorte
vajaduste kohta, sh viivad läbi uuringuid
ja analüüsivad neid.

x

x

x

Noortekeskus Võru LV, Võru VV

Noortekeskuse

Koolid,

töötajad

noorteorganisatsioonid

1.1.2 Noored ja vanemad saavad
tagasisidet

anda

koduleheküljel,

Facebookis ja vestluste teel.

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse
X

x

x

noorteinfo

Võru MV

1.1.3 Noorteinfo teenuse kvaliteetseks

Noortekeskuse

osutamiseks, töötatakse välja teenuse
osutamise juhend.
1.1.4

Kodulehekülge

(100
x

noorteinfo

€)

juhataja,
Võru MV

noorteinfo- Võrumaa

noorsootöötaja

noorsootöö

nõukoda

täiendatakse

pidevalt ja ajakohase informatsiooni
kättesaadavus paraneb.

töötajad

x

x

x

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Koolid, kohalikud lehed,

noorteinfo

noorteorganisatsioonid

Võru MV

töötajad, noored

1.1.5 Viiakse läbi noortelt noortele
tegevusi, et tõsta noorte osalust,
arendada

nende

oskusi

mitmekesistada

ning
tegevusi

noortekeskuses.
1.1.6

x

Noorteaktiivi

toetatakse

koolitatakse

järjepidevalt

x

x

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Aila

projektid

huvikoolid, spordiklubid

fondid

töötajad, noored

Näpustuudio,

ja
ning

Võru Linna Noortekogu,

hoolitsetakse ka järelkasvu tekkimise
eest.

(400€ aastas)
X

x

x

noortekeskus

Võru LV; Võru VV,

Noortekeskuse

Võrumaa

noorsootöö

töötajad

nõukoda, koolid

1.1.7 Toimuvad ka majast väljas
tegevused,

nt

Tamula

järve

promenaadil, skatepargis, palliväljakutel,
Kubjal jne.

x

x

x

(100€ aastas)

Võru

noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

spordiklubid,

projektid

RMK, Võru Vallavalitsus,

Võru MV, fondid

töötajad

Linnavalitsus,
MTÜ-d,

1.1.8 Igal aastal valime Aasta Noore,
kes on paistnud silma vabatahtlikuna,
noortejuhi või algatajana.
1.1.9

Ennetustöö

(50 € aastas)
x

x

x

ning

Võru LV, Võru VV

Noortekeskus,

väärtushinnangute kujundamine noores
eas.

noortekeskus

Noortekeskuse

x

x

x

töötajad

Koolid

Noortekeskuse

Koolid, politsei, Punane

noorteinfo,

Võru LV, Võru VV, töötajad,

projektid

Võru MV, fondid

vabatahtlikud

noored, Rist,

sotsiaaltöötajad,

lapsevanemad, MTÜ-d

Külastajate hulk suureneb keskmiselt 50 nooreni päevas, hõlmates erinevaid huvigruppe: 7-10-aastased,
1.2 Eesmärk/indikaator:

11-13-aastased, 14-18-aastaseid, 18+ noored ja töötud noored.

Tegevus/Aeg

2013 2014

2015 Eelarve

Finantseerija

Vastutajad

Partnerid

(200 € aastas)
1.2.1 „Klassid külla“ - kutsume klassid

noortekeskus,

endale külla – paketis teavitustegevus +

noorteinfo,

Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

projektid

Võru MV, fondid

klassiõhtu.

x

x

x

töötajad

Karjääripõld OÜ, Koolid

1.2.2 „Lähme kooli!“ - viime läbi

(100€ aastas)

noortekeskust tutvustava promoüritused

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Koolid, ÕNK, Karjääripõld

noorteinfo

OÜ

oma teeninduspiirkonna koolides.

x

x

1.2.3 Süstemaatiliselt levitame infot

(180 € aastas)

erinevates

Noortekeskus,

kanalites

kodulehekülg,

nt

Facebook,

kohalikud

lehed,

infostendid jne.
1.2.4

Osaleme

x
kohalikel

Korraldame

igal

x

Kuu

x

x

x

x

x

jooksul on erinevatele

noorte arengut ja kodanikuks kasvamist. x
Turvalisuse

paigaldatakse
valvesüsteem.

Võru Linnavalitsus, Võru
Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Vallavalitsus,

projektid

Võru MV, fondid

noorteorganisatsioonid

töötajad, noorteaktiiv

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Spordiklubid,

noorteinfo,

Linnavalitsus, MTÜ-d

Võru MV

töötajad

Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse
10000€ aastas ENTK

juhataja

Karjääripõld OÜ, Koolid,
MTÜ-d, ettevõtjad

x

x

noorteinfo,

Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Võru Noortekogu, koolid,

projektid

Võru MV, fondid

noorteorganisatsioonid

töötajad, noored

tagamiseks,

kaamerad

Võru

Noortekeskus ,

sihtgruppidele tegevused, mis toetavad
1.2.7

töötajad

noorteinfo,

suvel

õpilasmalevat.
1.2.6

x

üritustel,

laatadel, messidel noortekeskusega.
1.2.5

x

Võru MV

ja

Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse
x

600 €

fondid

juhataja

1.2.8

Kaasatakse

koostööpartnereid

erinevate tegevuste planeerimisel ja
läbiviimisel.

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse
x

2. ARENGUSUUND:

x

x

Noorteinfo

Võru MV

töötajad

KVALITEETSE NOORSOOTEENUSE PAKKUMINE JA KÄTTESAADAVUS

2.1 Eesmärk/indikaator:

Pädevad, motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajad ja noortejuhid

Tegevus/Aeg

2013 2014

2015 Eelarve

Finantseerija

Vastutajad

Partnerid

2.1.1 Leitakse vahendid, et palgata
rohkem erineva profiiliga töötajaid, kes
spetsialiseeruvad kindlale valdkonnale
noorsootöös sh erinoorsootöö – kokku
noorsootöötajaid 1,0 koormusega 3 +

Noortekeskus,

juhataja + projektijuht rahvusvahelisteks

Noorteinfo,

Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

projektid

Võru MV, fondid

projektideks.
2.1.2

x

Finantseeritakse

koolitustel

osalemist

töötajate

ja

toetatakse

enesearengut.
2.1.3

x

Kaasates

x

x

x

juhatus

(600 € aastas)

Võru Linnavalitsus, Võru

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Vallavalitsus,

noorteinfo

Maavalitsus

Võru MV, fondid

juhatus

Võru

vabatahtlike

vähendatakse noortekeskuse töötajate
koormust ja seeläbi motiveeritakse
töötajaid.

x

x

x

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Eesti

projektid

piirkonna organisatsioonid

fondid

töötajad

2.1.4 Korraldatakse u 4 x aastas

(200 € aastas)

Võrumaa

töötajatele

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

nõukoda,

projektid

ANK

ja

vabatahtlikele

paaripäevaseid ühistegevusi, et hoida x

x

x

fondid

töötajad

Töötukassa,
noorsootöö
ENEB,

Eesti

ühtsena meeskond ja visioon.

2.1.5

Tõstetakse

noorsootöötajate

palkasid vähemalt 5% võrra iga aasta

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

alguses.

x

2.2 Eesmärk/indikaator:

Noorsooteenus on kättesaadav kogu teeninduspiirkonna noortele

Tegevus/Aeg

2013 2014

2.2.1

Noortekeskuse

x

x

noorteinfo

2015 Eelarve

Võru MV,

juhatus

Finantseerija

Vastutajad

Partnerid

turundusega

tegeletakse pidevalt ( teadlik kogukond,

(100 € aastas)

Omavalitsused,

reklaam

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

noorteorganisatsioonid,

noorteinfo

koolid

ja

nähtavus

linnapildis

keskmisest suurem).

x

x

x

Võru MV

töötajad

2.2.2 Algatatakse ja minnakse kaasa
erinevate

ühisprojektidega,

tehakse

koostööd.

Noortekeskus
x

x

x

Noortekeskuse
Võru LV, Võru VV

töötajad

2.2.3 Püütakse leida vahendid, et
renoveerida noortekeskuse II korrus või
uued ruumid kusagil mujal.
2.2.4

Püütakse

keskustesse

leida

võimalusi,

Fondid,
x

Võru

valla

et

avada

x

x

Projektid

noortetoad (Puiga, Väimela, Kose,
Parksepa).

Võru VV

Fondid,
x

x

x

Projektid

Võru

Võru VV

LV, Noortekeskuse
juhatus

Võru

LV, Noortekeskuse
juhatus

EANK,

2.2.5 Iga aasta alguses määratletakse
prioriteetne sihtgrupp ja tegevused, et
kontsentreerida oma tähelepanu ja
ressursid.
2.2.6

x

Kodulehekülje

tegeletakse

Fondid,
x

LV, Noortekeskuse

Noortekeskus Võru VV

töötajad ja juhatus

Võru LV, Võru VV, Eesti
Töötukassa

arendamisega

pidevalt,

http://vorumaanoor.ee

x

Võru

infot,

sh
millega

oleme infopunktiks paljudele noortele.

x

x

x

2.2.7 Leitakse vahendid, et muretseda
kaasaegne tehnika.

x

x

(300€ aastas)

Karjääripõld OÜ, Võrumaa

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

noorsootöö

noorteinfo

Võru MV, fondid

ENTK

(5000€)

Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Projektid

Võru MV, fondid

töötajad

nõukoda,

juhatus

2.2.8 Jõutakse kokkulepeteni, mille
tulemusel noortekeskus saab soodsatel
tingimustel või tasuta kasutada oma
tegevuste läbiviimiseks ruume-alasid
(rand, VKHK, Jaani koolimaja, Kannel,

Noortekeskuse

Kirumpää, Parksepa, Verijärv).

x

x

x

Noortekeskus Võru LV, Võru VV

3.ARENGUSUUND:

NOORTE MAINE TÕSTMINE JA NOORSOOPOLIITIKA

3.1 Eesmärk/indikaator:

Noorte maine on hea ning kogukond on teadlik noorte saavutustest, vajadustest ning muredest

Tegevus/Aeg

2013 2014

2015 Eelarve

Finantseerija

juhatus ja töötajad

Vastutajad

3.1.1 Noortekeskuse algatusel ilmuvad

Partnerid
Võrumaa

positiivsed artiklid noorte tegudest ning
saavutustest.

RMK, Võru LV, Võru VV

x

x

x

Noortekeskus Võru LV, Võru VV

Teataja,

Noortekeskuse

LõunaLeht, linna- ja valla

töötajad

leht

3.1.2 Kord aastas toimuvad aruteluringid
ja lahtiste uste päevad vanematele ja
naabritele.

(50 € aastas)
x

x

x

3.1.3 Osaletakse Eesti ANK töös
aktiivse liikmena.

Noortekeskus

Noortekeskuse
Võru LV, Võru VV

(150 € aastas)
x

x

x

Noortekeskus

töötajad, noored

VÕNK ja OÜ Karjääripõld

Noortekeskuse
Võru LV, Võru VV

juhataja

Eesti ANK

(50 € aastas)
3.1.4

Koos

noortega

viiakse

läbi

projektid

MTÜ-d

x

3.2 Eesmärk/indikaator:

Noortega seonduvate otsuste tegemisse on kaasatud noored ja noortega tegelevad inimesed

Tegevus/Aeg

2013 2014

Toetatakse

õpilasomavalitsuste,
noorte

x

Noorteorganisatsioonid,

erinevaid aktsioone kogukonna heaks.

3.2.1

x

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

2015 Eelarve

fondid
Finantseerija

töötajad
Vastutajad

Partnerid

noortekogu,
noorteaktiivi

omaalgatusel

jm

põhinevat

tegutsemist.

x

x

x

3.2.2 Korraldatakse osaluskohvikud ning
aruteluringid poliitikute ning noortega.

Koostaja: Einike Mõttus

x

x

x

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Koolid,

projektid

noorteorganisatsioonid

fondid

töötajad ja juhatus

Noortekeskus, Võru LV, Võru VV, Noortekeskuse

Omavalitsused,

projektid

noorteorganisatsioonid

fondid

töötajad

