MTÜ Võru Noortekeskus tegevuskava 2014

Sissejuhatus
MTÜ Võru Noortekeskus pakub avatud noorsootöö teenust Võru linnale ja vallale ning II tasandi
õppenõustamisteenust ja noorteinfo teenust Võru maakonnas.
Võru Noortekeskus pakub avatud noorsootöö teenust esmaspäeviti ja reedeti kella 13.00-19.00,
teisipäeviti, kolmapäeviti ning neljapäeviti 13.00-20.00 ning sisulisi tegevusi laupäevadel Võru linnas,
aaressil Liiva 21. Kõik tegevused on tasuta. Lisaks teostatakse mobiilset- ja rahvusvahelist noorsootööd
kogu teeninduspiirkonnas (sh Võru vald), korraldatakse Võru Õpilasmalevat 2014. Võru Noortekeskus teeb
koostööd noorte arengut toetava võrgustikuga, teiste organsiatsioonide ning omavalitsusega. Samuti
aitame kaasa igakülgselt noorte omaalgatuse tekkimisele, nõustame noorteprojekte ning toetame Võru
Linna Noortekogu tööd.
Võrumaa Õppenõustamiskeskus on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kella 9-16-ni ning neljapäeviti 9 –
19-ni. Nõustamiskeskuses, mis asub Võru linnas aadressil Liiva 21,
osutatakse II tasandi
õppenõustamisteenust eelneva registreerimise alusel. Registreerida saab nii veebikeskkonna, meili kui ka
telefoni teel. Teenust osutatakse lisaks ka haridusasutustes või muus nõustamiseks sobivas kohas, sh
mobiilne nõustamine erinevates maakonna valdades. Võrumaa Õppenõustamiskeskuse spetsialistid
osalevad erinevates töörühmades ja võrgustikes, panustavad erialase info-ja õppematerjali
väljatöötamisse, täiendavad end koolitustel. Nõustamisteenuste saajatelt kogutakse tagasisidet ning
hinnatakse teenuse kvaliteeti.
Võrumaa noorteinfo teenust pakume alates 2013. aasta kevadest. Hetkel on välja töötatud noorteinfo
teenuse pakkumise juhend ning arendatud on kodulehekülge ning läbi viidud uuring ootustest noorteinfo
töötajale.
Võru Noortekeskuse arengusuunad ja eesmärgid aastaks 2014
1. Noored on huvitatud noortekeskuse tegevustest ning osalevad aktiivselt noortekeskuse
tegevuste planeerimisel ja organiseerimisel.

2. Noorsootöö teenuse pakkumine erinevatele siht- ja vanusegruppidele: hõlmates
vanusegruppe 7-10 aastased; 11-13 aastased; 14-18 aastased; 18+ aastased noored, töötud
noored; erinoorsootöö; lapsevanemad jt noorsootöö võrgustikuga seotud inimesed.
3. Kvaliteetse noorsooteenuse pakkumine ja kättesaadavus. Pädevad, motiveeritud ja
kvalifitseeritud töötajad. Noorsootöö teenus on kättesaadav kogu teeninduspiirkonna noortele s.o.
Võru linna ja valla noortele. Mobiilse noorsootöö teenuse arendamine piirkonnas.
4. Noortekeskuse ennetustegevus ja tugi probleemidega toimetulekul on mitmekülgne ning
seda toetatakse laiapõhjalise koostöövõrgustiku kaudu.
5. Noortekeskusel on kaasaegsed ruumid ja tehnika
6. Noorte maine tõstmine ja noorsoopoliitika arendamine. Noorte maine on hea ning kogukond
on teadlik noorte saavutustest, vajadustest ning muredest. Noortega seonduvate otsuste
tegemisse on kaasatud noored ja noortega tegelevad inimesed.
7. Noortekeskus osaleb rahvusvahelises noorsootöös. Koolitused, noortevahetused, seminarid ja
vabatahtlik teenistus.

Eesmärkide ja arengusuundade täitmisel on tegevused, prioriteedid ja finantseerimise alused
järgmised:
Tegevus

Aeg

Eelarve

Pidev

Noortekeskus,pro Noorteinfo
jektid
töötaja

ja

Pidev

Noortekeskus

NK töötajad

1.3 Võru Noortekeskuse koduleheküljel, FB
lehel ja grupis postitatakse noortele erinevat
teavet noorte võimaluste ja noortekeskuse töö
kohta

Pidev

Noortekeskus

NK meeskond

1.4 Võru Noortekeskus võtab soovijaid
praktikale ja vabatahtlikuna tööle ning toetab
ning aitab analüüsida õpitut

Pidev

Noortekeskus

NK meeskond

1.5 Noored osalevad noortekeskuse kuuplaani

Pidev

Noortekeskus

NK töötajad

1.1 Noortekeskuse aktiivi töös
osalemise tutvustamine koolides,
külastustel ja internetis
1.2
Võru
Linna
Noortekogu
õpilasomavalitsuste töö toetamine

Vastutaja

koostamisel
1.6 Noored kaasatakse erinevate tegevuste
organiseerimissse ja läbiviimisse ning hiljem
analüüsitakse ühiselt protsessi kulgu

Pidev

Noortekeskus,
projektid

NK töötajad

1.7 Kuu- ja kvartali plaane koostades
lähtutakse (punktis 2 nimetatud) vanuse- ja
sihtgruppidest ning nende vajadustest

Pidev

Noortekeskus

NK töötajad

1.8 Erinoorsootöö teostamiseks kaasatakse
erinevad spetsiliste ja koostöövõrgustikku
kuuluvaid isikuid

Pidev

Noortekeskus

NK juhataja

1.9 Iga töötaja käib vähemalt ühel
erinoorsootööga seotud koolitusel
üks kord aastas

Pidev

Noortekeskus,
projektid

NK juhataja

1.10 Noortekeskus korraldab lapsevanematele 2 x aastas
suunatud üritusi

Noortekeskus,
projektid

NK juhataja

1.11
Noore
tööotsija
rakendamine Pidev
noortekeskuse töösse ja tööturule sisenemise
toetamine

Noortekeskus,
projektid

NK juhataja

1.12 Võru linna ja valla noorsootöö võrgustiku 2 x aastas
ümarlaua korraldamine

Noortekeskus

NK juhataja

1.13 Osalemine Võrumaa noorsootöö nõukoja Kord kuus
töös

Noortekeskus

NK juhataja

1.14 Eesti ANK üldkoosolekutel ja suvekoolis 2 üldkogu, 1 Noortekeskus
osalemine
suvekool

NK juhataja

1.15 Mobiilse noorsootöö teenuse arendamine 5
majast Noortekeskus,
ja pakkumine kogu teeninduspiirkonnas
väljas üritust projektid
aastas + 1
välitöö kuus

NK juhataja

1.16 Noorteinfo teenuse arendamine

NK
juhataja,
noorteinfo
spetsilist

Pidev

Noortekeskus,
noorteinfo

1.17 Noortekeskusele vajaliku tehnika-ja Pidev
vahendite
jaoks võimaluste leidmine ja
korrashoid

Projektid

NK juhataja

1.18
Ennetusja
organiseerimine ja läbiviimine

Noortekeskus,
noorteinfo

Noorteinfo
töötaja

1.19 Kodulehekülje
lehekülje arendamine

ja

1.20
Noorsoopoliitika
vahendamine

teavitusürituste 4 x aastas
vorumaanoor.ee Pidev

arendamine

Noorteinfo

NK
juhataja,
noorteinfo
töötaja

ja Pidev

Noortekeskus

NK juhataja

1.21 Noortealgatuste kajastamine ja nendest Pidev
teavitamine
meedias
ja
kogukonnas
noortealgatuste kogemuste panga loomine

Noortekeskus,
noorteinfo

NK
juhtaja,
noorteinfo
tööötaja

1.22 Maleva korraldamine ja läbiviimine

Noortekeskus,
projektid

NK juhtaja

1.23 Noorte omaalgatustele kaasaaitamine ja Pidev
noorte projektide nõustamine

Noortekeskus,
projektid

NK töötajad

1.24 Töövarjunädala läbiviimine

1 x aastas

Noortekeskus,
noorteinfo

Noorteinfo
töötaja

1.25 Tervisenädala läbiviimine

1 x aastas

Noortekeskus,
projektid

Noorteinfo
töötaja

1.26 Noorsootöö nädalal osalemine

November

Noortekeskus,
noorteinfo

NK juhataja

Mai-juuni

1.27. kõik noortekeskuse töötajad osalevad Pidev
vähemalt ühes välisprojektis

Projektid

NK töötajad

1.28. Noortekeskus osaleb partnerina Pidev
noortevahetustes,
kaasab
noori
rahvusvahelistesse tegevustesse ja võtab
vastu EVS vabatahtlikke

Noortekeskus,
projektid

NK juhataja

1.29.

Noortekeskus

NK juhtaja

Kohalikes

lehtedes

kajastatakse Pidev

noortekeskuse ja noorte tegevusi
1.30. Noortekeskuse töösse
erineva profiiliga inimesi

Noortekeskus

NK juhataja

1.31. Noortekeskuse turvalisuse tagamiseks August
paigaldatakse kaamerad

Projektid

NK juhataja

1.32.“Klassid külla!” programmi väljatöötamine Pidev
ja tutvustamine

Noortekeskus,
noorteinfo

NK
juhataja,
noorteinfo
töötaja

1.33. “Pannkoogipeole” kaasaaitamine

September

Noortekeskus

NK töötajad

ja Detsember

Noortekeskus

Noorsootöötaja
d

2 x aastas

Noortekeskus

NK juhataja

Noortekeskus,
projektid

NK juhataja

1.34. “Aasta noor 2013”
tunnustusürituse korraldamine

kaasatakse Pidev

valimine

1.35.Arenguvestlused töötajatega

1.36
Noortekeskuse August
koostööseminar/suvepäevad “Kuhu homme?”

Huvi- ja vabaajategevused noortekeskuses aastaks 2014
-

Maailmaklubi (filmid ja aruteluringid, ühistegevused eri kultuuride ja noorte võimaluste teemadel)
Multimeedia klubi (fotograafia, video ja film; eneseväljendus kasutades erinevaid
multimeediavahendeid)

Planeeritavad projektid aastaks 2014
Info projektikonkursside kohta täieneb pidevalt ja pole võimalik võimalusi ette planeerida, siis
püüame valiku teha lähtudes aasta eesmärkidest ja arengusuundadest.
Projekti/sündmuse nimi

Toimumise

Finantseerija

Eelarve

aeg
Malev 2014

Mai-august
2013

Võru Linnavalitus
Võru Vallavalitus
ENTK
Võru Maavalitsus
Sponsorid

10481
EUR

IT-ÖÖ

Märts 2014

EANK, ITL

300
EUR

4.-6.august
2014

ENTK

800
EUR

Noorteinfo
NK eelarve

Noorte ANK projekt

Mai-November
2013

Võru
Maavalitsus,
omafinatnseering

3000
EUR

Taotlemine
märtsis

“Klassid külla!”

Pidev

Oma-ja
kaasfinantseerimine

200
EUR

Noorteinfo
NK eelarve

the

Aprill- oktoober
2014

Euroopa
büroo

12011
EUR

Taotleme
01.10.2013

NEET noorte toetamine
vabatahtlikus
töös
osalemiseks

September
2013aprill
2014

EANK

465
EUR

Leping
sõlmitud

EVS projekt Like Rainbow
(2013-2014)

September
2013- oktoober
2014

ENEB

12157
EUR

Leping
sõlmitud

Norra
programm
„Riskilapsed ja –noored“

2014-2016

EANK

8500
EUR

Kinnituskiri
saadetud et
osaleda
ühispakkumi
ses
20.08.2013

Võrumaa
Suvepäevad

Noortevahetus
Cow

Noorte

Milk

Noored

Eesti

Konkursi
korral

EVS projekt

Koostas: Einike Mõttus

2014-2015

ENEB

7400
EUR

Taotletakse
veebruaris
2014

