Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 rakendusplaani 2014-2017
detailne täitmine ja rahastamine 2014.aastal

Eesmärgid/Indikaatorid/Valitsemisalad

Algtase
(2012.
aasta)

Üldeesmärk: noorel on avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab
sidusa ja loova ühiskonna kujunemist
Indikaator 1: Põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte (1824 a.) osakaal
Indikaator 2: Noorte töötuse määr vanusegrupis 15-24

10,50%

11%

11,60%

20,90%

17%

15%

7 293 059

5 898 044

7 293 059

5 898 044

46%

47%

4 755 263

1 811 602

4 059 217

1 705 306

94 447

99 353

0

0

601 599

6 943

525

492

1 250

1 181

917 188

1 016 825

917 188

1 016 825

80

85

1 634 223

1 256 470

1 634 223

1 256 470

1. Alaeesmärk (Noorel on rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks)
eelarve kokku, sh valitsemisalad
sh Haridus- ja Teadusministeerium
Indikator 1: Noorte kaasatus noorsootöös (% noorte koguarvust)

42%

Kavandatud
2014

Täitmine
2014

2. Alaeesmärk (Noorel on väiksem risk olla tõrjutud) eelarve kokku, sh valitsemisalad
sh Haridus- ja Teadusministeerium
sh Justiitsministeerium
sh Sotsiaalministeerium
sh Siseministeerium
Indikaator 1: Noorsootöö piirkondlik kättesaadavus: noori huvikooli kohta
Indikaator 2: Noorsootöö piirkondlik kättesaadavus: noori noortekeskuse kohta

596
1 384

3. Alaeesmärk (Noorte osalus otsustes on rohkem toetatud) eelarve kokku, sh
valitsemisalad
sh Haridus- ja Teadusministeerium
Indikaator 1: Organiseeritud osalusvõimaluste arv (noortevolikogud jm noorte osaluskogud)

85

4. Alaeesmärk (Noortevaldkonna toimimine on mõjusam) eelarve kokku, sh
valitsemisalad
sh Haridus- ja Teadusministeerium
Indikaator 1: Noorsootöös osalenud noorte rahulolu noorsootööga*

ei ole teada

ei ole teada

ei ole teada

Indikaator 2: Koolituses osalevate noorsootöötajate osakaal aasta lõikes
Rakendusplaani eelarve kokku

*Täpsustub aastal 2015

10%

8%

12%

14 599 733

9 982 941

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 rakendusplaani 2014-2017 detailne täitmine
ja rahastamine 2014.aastal

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

1.

Noorel on rohkem valikuid oma
loome- ja arengupotentsiaali
avamiseks

1.1.

Võimaluste suurendamine noorte
loovuse arendamiseks,
omaalgatuseks ja ühistegevuseks

Indikaator/Tulemus

Noorte kaasatus noorsootöös
Nutika noorsootöö kontseptsioon on välja töötatud. Kontseptsiooni tulemusel on saavutatud valdkondlik
kokkulepe ning tegevuste loetelu sellest, kuidas suurendada infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine
noorsootöös ning tõsta noorte ja noorsootöötajate digikirjaoskust noorsootöö tegevuste kaudu

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

42%

1.1.1.

Töötatakse välja nutika noorsootöö
kontseptsioon

P1

20

08017

HTM

1.1.2.

Toetatakse noorteprojekte Erasmus+ SA Archimedes Noorteagentuur eraldas 2014. aastal Erasmus+: Euroopa Noored programmist P1
programmi vahenditest
noortevaldkonna projektide elluviimiseks toetust kokku 120 projektile. Kokku esitati 183 taotlust. Kokku toetati:
33 Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti; 46 noortevahetust; 26 noorsootöötajate õpirände projekti; 8
strateegilise koostöö projekti; 8 noorte osalusprojekti.
Lisaks viidi SANA eestvedamisel ellu nii EVT vabatahtlikele kui noorsootöötajate ja noortejuhtide koolitusi ja
noortevaldkonnale suunatud arendustegevusi rahvusvahelises koostöös teiste Erasmus+ riiklike
agentuuridega.

20

08017

HTM

1.1.3.

Toetatakse noorte omaalgatust ja
noorteprojekte

Hasartmängumaksu laekumisest 2014.a toetatud noorteprojektid, sh suremad neist:
P1
Koondprojekt „Tervistav ja arendav puhkus“, mille raames eraldati toetust 25. noorte- ja 62. projektlaagrile.
Kokku osales laagrites 2014.a 27 915 noort (sh 2377 vähemate võimalustega). Lisaks korraldati 2014.a
noortelaagrite juhtide ja kasvatajate pädevuse suurendamiseks 13 koolitust, 2 koolitust laagri korraldajatele ja 1
koolitus koolitajatele, kus osales kokku 535 inimest.
Koondprojekt „Noortemalev“, mille raames eraldati toetust 41. maleva korraldajale. Kokku osales malevates
2014.a 4391 noort (sh 710 ööbimisega ja 3681 ööbimiseta malevas). Lisaks korraldati malevate korraldajate
täiendkoolitus, kus osales 18 inimest.
Koondprojekt „Varaait vol.10“, mille eesmärgiks oli õppevahendite soetamise ja restaureerimise kaudu
kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekavade ning vähemate võimalustega noorte
osalust noorsootöös. Kokku esitati 102 taotlust, millest eraldati toetust 95. projektile.

20

08017

HTM

1.1.4.

Tugevdatakse noorsootööd
koolikeskkonnas

Koostati kooli noorsootöö olukorra ülevaade üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes. Selleks viidi 2014.a läbi P1
ankeetküsitlus millele vastas kokku 113 huvijuhti ja 154 õppejuhti. Ülevaate tulemusena kavandatakse
tegevused (koolitused, võrgustikutöö jm) huvijuhtide toetamiseks koolides 2015-2017. Raportiga on võimalik
tutvuda ENTK-s.
2014.a viidi läbi pilootprojekt „Hooliv klass“, et pakkuda koolidele noorsootöö meetmetel põhinev teenuste
pakett toetamaks noorte arengut ning õpimotivatsiooni ning ennetamaks koolikiusamist, vägivalda ja
väljalangevust sh sellega setud õigusrikkumisi. Pilootprojekti raames viibi läbi heade praktikate kaardistamine,
töötati välja koolituskontseptsioon, toimus piloodi tutvustamine, sõlmiti osalevate koolidega kokkulepped ning
korraldati koolitused noortele ja tugivõrgustikele. Piloodis käigus oli osalevatele koolidele tagatud ka mentor.
Piloot programmis osalesid nelja Harjumaa kooli 6.-7. klasside õpilased. Kokku toimus 6 koolitustegevust (2x2
päeva noorte tugivõrgustikele ja 4x2 päeva noorte koolitust). Kahel tugimeeskonna koolitusel oli kokku
osalejaid 34. Neljal noorte koolitusel osales kokku 65 noort. Mõju hindamisel osales 4 koolist 28 õpetajat ja 66
noort.
"Hooliv klass" jätkutegevuste toetamiseks 2015.a sõlmiti leping SA Archimedes Noorteagentuuriga.

20

08017

HTM

SANA

ENTK

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

7 293 059

5 898 044

7 293 059
46%
0

5 898 044
47%
0

2 554 009

2 554 009

Tegevus kajastub ka Rahvastiku
tervise arengukavas (tegevus
2.3.1.)

2 616 504

2 768 088

Tegelik summa kujunes vastvalt
taotlusvoorude tulemustele.

10 000

30 500

Tegevust rahastatakse HTM
noortevaldkonna
tegevuskuludest. Tegevuskulude
jaotus alaeesmärgiti selgub aasta
peale arengukava elluviimise
alustamist.

Ülevaate koostamist rahastati
ESF 2008-2013 programmi
"Noorsootöö kvaliteedi
arendamine" vahenditest (kulud
kajastatud punkti 4.1.1. vahendite
all).
"Hooliv klass" 2014.a tegevusi
rahastati ENTK tegevuskuludest
(kulud kajastatud punkti 4.1.8.
vahendite all).

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

1.1.5.

Mitteformaalses keskkonnas õpitu
väärtust tunnustatakse
formaalhariduses ja tööturul senisest
rohkem ning õpitu arvestamiseks
formaalhariduses ja tööturul toimivad
valdkonnaülesed instrumendid

Mitteformaalses keskkonnas õpitu arvestamiseks koguti koostöös huvikoolide ja üldhariduskoolidega ülevaateid P1
headest praktikatest ning analüüsiti probleeme ja lahendusi. Selleks korraldas ENTK Huvikoolde Liiduga 2
seminari, kokku 40 osalejale.
Toetati noorsootöös omandatud teadmiste ja oskuste kirjeldamiseks noortele loodud portaali
www.stardiplats.ee tegevust. Portaali kasutajate arv oli 2014.a 8593 ja sessioonide arv tõusis 3111-lt 4000-ni
kuus.

20

08017

HTM

ENTK

28 000

4 869

Huvuhariduse seminari rahastati
ENTK tegevuskuludest
(kajastatud punkti 4.1.8.
vahendite all). Osa portaali
kuludest rahastati ESF 20082013 programmi "Noorsootöö
kvaliteedi arendamine"
vahenditest (kulud kajastatud
punkti 4.1.1. vahendite all).
Sellest tulenevalt kasutati
planeeritust väiksem summa
riigieelarvelisi vahendeid.

1.1.6.

Suurendatakse noorte huvide
paremat arvestamist huvihariduses,
eelkõige noorte osaluse kaudu
otsustes

Viidi läbi kaasava ja osalusel põhineva huvihariduse analüüs. Selleks korraldati 2014.a huvikoolide juhtidele
P1
ankeetküsitlus, millele vastas kokku 120 inimest ning viidi läbi 20 süvaintervjuud. Analüüsi tulemusel töötatakse
2015.a välja juhendmaterjal huvikoolidele, kuidas senisest rohkem kaasata noori otsustusprotsessidesse ning
viiakse läbi sellekohased koolitused. Analüüsi raportiga on võimalik tutvuda ENTK-s.

20

08017

HTM

ENTK

10 000

0

Tegevust rahastati ESF 20082013 programmi "Noorsootöö
kvaliteedi arendamine"
vahenditest (kulud kajastatud
pukti 4.1.1. vahendite all).
Tegevus kajastub ka Rahvastiku
tervise arengukavas (tegevus
(2.3.1.).

1.1.7.

Arendatakse huvihariduse
metoodikate mitmekesisust ja
koostööd noortevaldkonna teiste
osapooltega

Tehnikahuvihariduse arendamiseks korraldati koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Teadusagentuuriga 2 seminari,
56 osalejale. Seminaride tulemusel valmis sisend valdkonna erialaste koolituste kavandamiseks.
Tehnikahuvihariduse arendamiseks ja uute võimaluste kavandamiseks korraldati Teaduskommunikatsiooni
konverents „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!“, kus osales 110 valdkonnaga seotud esindajat. Huvihariduse
metoodika mitmekesisuse ja kvaliteedi tõstmiseks valmisid spordikoolide õppekava ja kergejõustiku ainekava
näidised.
Haridus- ja Teadusministeerium sõlmis pärimuskultuuri ja huvihariduse valdkonnas noortele jt sihtgruppidele
mitmekesise sisuga tegevuste pakkumiseks 2014.a lepingu MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusega.

P1

20

08017

HTM

ENTK

260 696

260 696

Kajastatud MTÜ Eesti
Pärimusmuusika Keskusele
eraldatud vahendid. Ülejäänud
tegevused rahastati ENTK
tegevuskuludest (kulud
kajastuvad punkti 4.1.8.
vahendite all). Tegevus kajastub
ka Rahvastiku tervise
arengukavas (tegevus (2.3.1.).

1.1.8.

Kaasajastatakse noortevaldkonna
infrastruktuuri (huvikoole, avatud
noortekeskusi, teavitamis- ja
nõustamiskeskusi)

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“, prioriteetse suuna „Hariduse
infrastruktuuri arendamine“ meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning
huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine“ investeeringute kava 2007–2015 raames valmis 2014.a neli objekti
sh kolm avatud noortekeskust (Kose, Orissaare, Suure-Jaani), üks huvikool (Tallinn) ja üks projekt katkestati
(Risti). Kogu perioodi jooksul on valminud 45 objekti.

P1

40, 31,
20

08017

HTM

1 813 850

271 642

2014.a meetmest „Avatud
noortekeskuste, teavitamis- ja
nõustamiskeskuste ning
huvikoolide kaasajastamine“
väljamakstud toetus.
Toetusi maksti 2014.a välja
rakendusplaanis kavandatust
väiksemas mahus.

1.1.9.

Töötatakse välja noorte
huvitegevuses osaluse toetamise
kontseptsioon

Sõlmiti leping Ernst & Young Baltic AS-iga noorte huvitegevuse rahastamismudeli ja võrdlusanalüüsi
koostamine. Analüüsi põhjal töötatakse välja kontseptsioon ja ettepanekud selleks, kuidas riiklikult toetada
õpilaste huvitegevuses osalemist.

P1

20

08017

HTM

0

8 240

KuM, RaM

Tegevuse rakendamise käigus
selgus välise ekspertiisi
kasutamise vajadus. Sellega
seoses tuli kasutada täiendavaid
vahendeid. Tegevust rahastati
ENTK tegevuskuludest.

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

2.1.

Noorel on väiksem risk olla
tõrjutud
Noorte kaasamise suurendamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine

2.1.1.

Noori huvikooli kohta
Noori noortekeskuse kohta
Toetatakse kohalikul tasandil avatud Avatud noorsootöö kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks kohalikul tasandil eraldas ENTK maavalitsustele
noorsootöö põhimõtetel töötavaid
toetust ANK projektikonkursi läbiviimiseks.
noorsootööasutusi
2014.a tegutses 246 ANK-i (sh 172 KOV ja 74 MTÜ/SA asutusena).

2.

2.1.2.

Toetatakse noorte tööhõivevalmidust Noorte tööhõivevalmiduse toetamiseks ning vaesuse mõju vähendamiseks noorsootöö teenuste
ning vähendatakse vaesuse mõju
kättesaadavuse kaudu valmistati 2014. aasta jooksul ette toetuse andmise tingimused (TAT). Programmi
noorsootöö teenuste kättesaadavuse rakendamine on kavandatud 2015. aastaks.
kaudu

2.1.3.

Käivitatakse riskilastele ja -peredele
ning õigusrikkumiste eest karistatud
noortele suunatud Euroopa Liidu
struktuurivahendite 2014-2020
programmid, eesmärgiga toetada
noorte tööhõivevalmidust ning
vähendada tõrjutusriski ja ennast- ja
teisikahjustavat käitumist

Tõrjutusriskis noorte senisest suuremaks kaasamiseks alustas Siseministeerium 2014.a ettevalmistust ESF
programmi elluviimiseks ja rahaliste vahendite kasutusele võtmiseks (sh viidi läbi arutelud partneritega ning
alustati toetuse andmise tingimuste koostamist ning tegevuste ettevalmistamist). Programmi elluviimist
alustatakse 2015 alguses.

2.1.4.

Viiakse läbi noortele suunatud
tööturgu ja tööelu tutvustavad
töötoad

2.1.5.

Vähendatakse noorte töötust vähese
või puuduva töökogemuse ja erialase
hariduseta noorte tööle aitamise
kaudu

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

596
1 384
P1

20

08017

HTM

P1

40,31

08017

HTM

ENTK,
EANK

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

4 755 263

1 811 602

4 755 263

1 811 602

525
1 250
256 158

492
1 181
256 158

344 326

0

601 599

6 943

Noortegarantii tegevuskava
rakendamise tegevus. Tegevusi
alustatakse 2015.aastal.

SiM

HTM

Noorte teadlikkuse suurendamiseks tööturul toimivatest trendidest ja tööturule sisenemise võimalustest
valimistati 2014. aasta jooksul ette toetuse andmise tingimused (TAT) töötubade läbi viimiseks. Noortele
suunatud tööturgu ja tööelu tutvustavad töötoad viiakse läbi TATi “Paremad võimalused hõives osalemiseks”
alusel. Tervise- ja tööminister kinnitas käskkirja tegevuste elluviimiseks 4.12.2014. Töötubade korraldamisega
alustab Eesti Töötukassa 2015. aastal.

SoM

Eesti
Töötukass
a

0

0

Noortegarantii tegevuskava
rakendamise tegevus. (Euroopa
Liidu struktuurivahendid 20142020). Tegevusi alustatakse
2015.aastal.

Noortele vanuses 17-29, kellel puudub või on vähene töökogemus ning puudub erialane haridus (st on alg-,
põhi- või keskharidusega), ja kes on olnud töötukassas 4 kuud töötuna arvel teenuse „Minu esimene töökoht“
pakkumiseks valmistati 2014. aasta jooksul ette toetuse andmise tingimused (TAT) tegevuste elluviimiseks.
Minu esimese töökoha teenust osutatakse TATi “Paremad võimalused hõives osalemiseks” ralusel. Terviseja tööminister kinnitas käskkirja tegevuste elluviimiseks 4.12.2014. Minu esimese töökoha teenuse
osutamisega alustab Eesti Töötukassa 2015. aastal.

SoM

Eesti
Töötukass
a

0

0

Noortegarantii tegevuskava
rakendamise tegevus. (Euroopa
Liidu struktuurivahendid 20142020)

ESF vahendite toel on tõrjutusriskis noored senisest enam kaasatud järgnevalt:
1) riski(perede)lapsed (10-18.a) on saanud arenguvõimalusi läbi osaluse kogukondlikes vabaajategevustes.
2014. aastal toimusid nii tehnilised kui ka sisulised ettevalmistused programmi rakendamiseks. 07.01.2015
algasid esimesed noortele suunatud tegevused. Programmi koduleht: www.spinprogramm.ee
2) tööturule või õppesse on kaasatud õigusrikkumise taustaga noored (15–26a) sihtsuunitlusega programmi
kaudu. 2014. aastal toimusid ettevalmistused rahaliste vahendite kasutuselevõtuks, et alustada programmi
väljatöötamisega ja elluviimisega 2015. a.
3) riskirühma isikute, sh alaealiste, ja –perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine on toimunud
võrgustikutöö meetodil. 2014. aastal toimusid ettevalmistused rahaliste vahendite kasutuselevõtuks programmi
elluviimiseks (arutelud partneritega ja toetuse andmise tingimuste koostamine).

1) Tegevuse nr 1 kogusumma
perioodil 2015-2020 on 1 298 750
eurot.
2014. a tehti tegevuse
ettevalmistamiseks kulutusi 6
943,15 euro mahus.
2)Tegevus nr 2 kogusumma
perioodil 2015-2020 on 690 000
eurot. 2014. a kulutusi ei tehtud.
3) Tegevus nr 3 kogusumma
perioodil 2015-2021 on 1 931 250
eurot. 2014. a kulutusi ei tehtud.

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

HTM

Algtase
(2012)

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

SoM, JuM,
ENTK

3 143 811

1 202 317

Tegevust rahastatakse EMP
toetuste programmi "Riskilapsed
ja -noored" vahenditest, mis
koosneb toetusest ja riiklikust
kaasfinantseeringust sh on
arvestatud:
EMP toetuste programmi
„Riskilapsed ja –noored“
juhtimiskulusid ja kahepoolsete
suhete arendamise kulusid;
ENTK poolt projekti elluviijatele
kantud vahendeid;
JuM poolt projekti elluviijatele
kantud EMP vahendeid;
SoM eelnevalt kindlaksmääratud
projektile „Riskilaste ja –noorte
tugisüsteemi väljaarendamine“
kantud vahendeid.
Kulud on kajastatud vastavalt
tegelikele väljamaksetele. 2014.a
kasutati vähem vahendeid kui oli
planeeritud, sest projekti
käivitamine võttis kavandatust
rohkem aega.

JuM

HTM,
SoM,
ENTK

94 447

99 353

Arvestatud on JuM poolt projekti
elluviijatele kantud EMP
vahendeid.

2.1.6.

Arendatakse pädevusi ja metoodikat 1) Riskioludes elavad lapsed ja noored on saanud rohkem osaleda hariduses ja noorsootöös. Selleks on EMP P1
noorsootöös, sh huvihariduses, et
toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" tegevuskavas kavandatud avatud taotlusvoorud ja
kaasata erinevaid noori
projektitegevused edukalt elluviidud. 2014.a viidi läbi 3 avatud taotlusvooru, mille raames otsutati toetada 9
projekti.
2) Noorsootöö teenused jõuavad suurema arvu erinevates oludes noorteni - 2014-2017. Läbi avatud
taotlusvoorude projektide on 2014.a noorsootööteenustest osa saanud 7990 erinevates oludes noort.
3) Vanglast ja erikoolist vabanenud noortele pakutakse jätkutoe teenuseid. Läbi avatud taotlusvooru on jätkutoe
teenuseid saanud vähemalt 230 noort.
4) Riskilastele ja –noortele on välja arendatud tugisüsteem.
EMP programmi "Riskilapsed ja -noored" kaudu toetatud projekti HUKK-AP raames toimusid 2014.a
paralleelselt noortega töötavate inimest koolitused, seminarid, grupi- ja individuaalsed nõustamised ning samas
ka noortele huvihariduse võimaluste pakkumine lühi- ja pikaajalistes tegevustes. Väljatöötamisel on nii
organisatsioonide kui ka kohalike omavalitsuste tasandil süsteemid, mis toetaksid riskinoorte jõudmist nende
vajadustele vastava huvihariduse tegevuste juurde. Projekti tegevused jätkuvad 2015.a.
Projekti teavitustegevustega seotud osalejate arv 523. Projekti koolitus- ja mentorlustegevustes osalejate arv
383. Projekti (arenguprogrammi) kaasatud uute huvikoolide või teiste huviharidusega tegelejate arv 24
(täpsustub projekti jooksul). Huvitegevuses osalenud noorte arv 727. Projekti jooksul nõustatud perede arv
131. Riskinoorte kaasamiseks käivitatud uute piirkondlike huvitegevuste arv 38. Projektiga seotud veebilehtede
arv 5. Projekti kaasatud huviharidustiimide arv 7.

2.1.7.

Toetatakse kohaliku tasandi
Viidi ellu programmi "Riskilapsed ja -noored" JuM kavandatud tegevused. 2014. korraldati taotlusvoor
ennetusalase võimekuse tõusu läbi „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Laekus 37 taotlust. Toetati järgnevaid projekti elluviijaid:
programmi "Riskilapsed ja - noored". Võru Maavalitsus (suhtlemisprobleemide lahendamise oskuste meetodi rakendamine ja elluviimine kogukonna
kuriteoennetusel läbi laste sotsiaalsete ja probleemilahenduslike oskuste arendamise), Rapla Maavalitsus
(ennetustegevus riskinoortega ja võrgustike tugevdamine Rapla maakonna omavalitsustes), Imavere
Vallavalitsus (kuriteoennetuse võrgustiku loomine ja arendamine ning kuriteoennetusplaani loomine), Rõuge
Vallavalitsus (lapsi ja noori toetava koostöövõrgustiku loomine), Nõmme Linnaosa Valitsus (koolitused ja
suhtlustreeningud piirkonna haridustöötajatele, lastega töötavatele spetsialistidele hoolekogude liikmetele ja
lastevanematele), MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing (laste ja noortega töötavate spetsialistide
kuriteoennetusealase pädevuse tõstmine ning sotsiaalselt tõrjutute noorte riskikäitumise vähendamine), SA
Turvaline Saaremaa (riskis olevate laste ja noorte toimetulekuoskuste õpetamine ning koostöövõrgustiku
arendamine) ja MTÜ Tähe Noorteklubi (töömaleva metoodika arendamine toimivaks kogukondlikuks
kuriteoennetuse programmiks). Projektid kestavad kuni 2016. aasta veebruari lõpuni.

2.1.8.

Toetatakse tõrjutusriski ennetamist
läbi tegevuste noortelt-noortele.

Sõlmiti leping SAga Archimedes projekti "Noorte terviseriskide ennetamine" läbiviimiseks. Projekti tegevused
on kavandatud 2015. aastaks.

P1

20

08017

HTM

ENTK

76 502

50 000

2.1.9.

Toetatakse alaealiste komisjone

ENTK eraldas maavalitsustele vahendid alaealiste komisjonide tegevuse toetamiseks. 2014.a. tegutses 65
AEK-i (sh 15 maakonna ja 50 KOV komisjoni).
ENTK korraldas järelevalvet alaealise mõjutusvahendite kohaldamise menetluskiiruse tähtaegade osas.
Alaealiste komisjonide esindajate koolitusprogrammi läbiviimiseks sõlmiti leping SA Archimedes
Noorteagentuuriga. AEK koolituste läbiviimine on kavandatud 2015. aastaks.

P1

20

08017

HTM/SOM

ENTK

228 420

196 831

P1

20

08017

HTM

ENTK,
ENÜ,
EANK

10 000

0

2.1.10. Luuakse noorsootöötajatele võimalus Viidi läbi noorsootöö spetsialistide nõustamisvajaduse uuring. Selleks korraldati 2014.a süvaintervjuud 35
saada nõustamist ja tuge
noorsootöö õppekava juhi, noorsootöötaja, esindusorganisatsiooni, teiste erialade liitude (psühholoogid,
õpetajad, sotsiaaltöötajad) ja valitud ministeeriumite ning KOV esindajatega.
Uuringu tulemusel kavandatakse 2015-2017 tegevused, et toetada tugisüsteemi toimimist kutseala
töötajaskonna nõustamiseks. Uuringu raportiga on võimalik tutvuda ENTK-s.

40,31

08017

Alates 1. jaanuarist 2016 on
lastekaitsesüsteemiga lõimitava
alaealiste õigusrikkujate
kohtlemise poliitikavaldkonna
rahalised vahendid kavandatud
SoM-i eelarves.
Kasutamata vahendid kanti üle
2015.a

Tegevust rahastati ESF 20082013 programmi "Noorsootöö
kvaliteedi arendamine"
vahenditest (kulud kajastatud
punkti 4.1.1. vahendite all).

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

2.1.11. Suurendatakse noorte võimekust olla
tööturu loojaks toetades noorte
omaalgatusi ja rakendades paremini
noorsootöö võimalusi ettevõtlikkuse
ja ettevõtluse väärtustamiseks, mh
koostöös ettevõtjatega

Indikaator/Tulemus
1) Läbi on viidud analüüs noorsootöö võimalustest toetada noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust - 2015
2) Tulenevalt analüüsist on kavandatud tegevused noorte omaalgatuse suurendamiseks ja ettevõtlikkuse
väärtustamiseks - 2016-2017
3) Noorsootöö võimalused on paremini ära kasutatud noorte ettevõtlikkuse toetamiseks - 2016-2017

Prog-ramm EA liik

GOFOG

P1

08017

20

Vastutaja
(org)
HTM

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

0

0

Tegevust rahastatakse HTM
noortevaldkonna
tegevuskuludest. Tegevuskulude
jaotus alaeesmärgiti selgub aasta
peale arengukava elluviimise
alustamist.

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

3.

Noorte osalus otsustes on rohkem
toetatud

3.1.

Noorte aktiivse osaluse toetamine
kogukonnas ja otsustes

3.1.1.

Indikaator/Tulemus

Prog-ramm EA liik

Organiseeritud osalusvõimaluste arv (noortevolikogud jm noorte osaluskogud)
Toetatakse traditsiooniliste
Haridus- ja Teadusministeerium sõlmis 2014.a Eesti Noorteühenduste Liiduga lepingu osaluskogude
P1
osalusvormide jätkusuutlikku arengut toetamiseks ja arendamiseks. Programmi raames toetati maakondlike noortekogude tegevust aastatoetuste
eraldamise kaudu. Toetati ka uute KOV osaluskogude loomist, korraldati osaluskogudele mentorlusprogrammi,
osaluskogude koja tegevust, osaluskogudest teadlikkuse tõstmist (noortel, ametnikel, avalikkusel), arendati
osaluskogude e-keskkonda ja koordineeriti üleriigilise projekti „Osaluskohvik“ läbiviimist. Täiendavalt toetati
osaluskogude tegevust projektifondi kaudu. Programmi tulemusena on välja kujunenud toimiv noorte
osaluskogude tugisüsteem ja võrgustik, mille tegevustes osales 2014. aastal 80 osaluskogu.
Kokku tegutses Eestis 2014. aastal 85 osaluskogu (sh 15 maakonna ja 70 KOV osaluskogu), mille tegevustes
osales kokku 890 noort.

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

85

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

917 188

1 016 825

917 188

1 016 825
85
173 000

80

20

08017

HTM

ENL

173 000

3.1.2.

Arendatakse ja toetatakse uusi
noorte osalusvorme

Noorte osalusvõimaluste avardamiseks eraldas Haridus- ja Teadusministeerium 2014.a toetust Eesti
Noorteühenduste Liidule uute osalusvormide analüüsi koostamiseks. Analüüsi tulemusena kavandatakse
tegevused uute osalusvormide toetamiseks.

P1

20

08017

HTM

ENL,
SANA,
ENTK,
EANK

0

47 670

3.1.3.

Arendatakse noorteühingute
aastatoetuste süsteemi

Noorteühingute jätkusuutlikkuse arendamiseks ja noortele võimaluse tagamiseks osaleda nende tegevustes,
P1
toetati 2014.a noorteühinguid aastatoetuste eraldamise kaudu. Kokku esitati 19 taotlust, toetus eraldati 17
ühingule (sh 3 noorteühingute liitu ja 14 noorteühingut). Taotlustingimuste tutvustamiseks korraldati infopäev.
Haridus- ja Teadusministeeirum viis 2014.a läbi arutelud noorteühingute aastatoetuste süsteemi arendamiseks,
et toetada selle vastavust ühingute vajadustele.

20

08017

HTM

ENTK,
ENL

488 541

488 541

3.1.4.

Toetatakse noorteinfo süsteemi
arengut

Tagamaks noortele kvaliteetse ning asjakohase info kättesaadavust eraldati 2014. aastal maavalitsuste kaudu P1
riikliku toetust noorteinfo teenusepakkujatele. 2014.a tegutses Eestis 20 teavitamis- ja nõustamiskeskust ning
kontaktide arv oli 74819.
Noorte karjääriinfo ja -nõustamise üleriigiliseks toetamiseks ning teenuse tagamiseks kõigis maakondades
eraldati toetust SA Innove Rajaleida keskustele.
Noortele õppimis- ja osalusvõimalustest üleriigiliselt parema info tagamiseks korraldati 2014.a noorte infomess
„Teeviit“ (osales 126 eksponenti ja 6261 külastajat) ning viidi läbi „Noortepäev 2014“ üritused (sündmustel
Jõhvis osales 22 asutust ja organisatsiooni ning üle 1000 noore).
Eesti Noorsootöö Keskus korraldas 2014.a teavitamis- ja nõustamiskeskustele noorteinfo seminari (43
osalejat). Lisaks osaleb Eesti Noorsootöö Keskus rahvusvahelise noorteinfo võrgustikus ERYICA, kellega
koostöös korraldati 2014.a noorteinfo baaskoolitus (osales 21 spetsialisti).
Programmi Eurodesk Eesti tegevuste korraldamiseks ja rahvusvahelise noorteinfo üleriigiliseks edastamiseks
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine kaudu, sõlmis ENTK 2014.a lepingu SAga Archimedes.
MTÜ EEL eestvedamisel osaleti Eurodeski tegevuste raames 2014. aastal peamiselt erinevatel infoüritustel
Eurodesk võimaluste ja Euroopa Noorteportaali tutvustamisega. Üritusteks olid nii piirkondlikud kui üleriiklikud
messid (10), infoloengud ülikoolides ja muudel noorteüritustel ning noorsootöötajate kogunemised (17).
Kevadel pandi suur rõhk Euroopa Päeva tähistamisele, mille raames jagati aktiivset Euroopa Parlamendi
valimisi puudutavat jms sarnast infot ning osaleti erinevatel infoüritustel üle Eesti. Sügisel korraldati ED
võrgustikku tutvustav kampaania Time2Move, mille käigus jagati infot nii veebis kui korraldati infoüritus Solarise
keskuses. Lisaks osaleti mitmetel rahvusvahelistel kohtumistel ja konverentsidel. Eurodesk võrgustiku
liikmetele korraldati infopäevi (3) ja edastati erinevaid pakkumisi nii meilitsi kui FirstClass keskkonna kaudu.
Üpris aktiivselt loodi ja lisati sisu Euroopa Noorteportaali (info 32 ürituse kohta; lisati 44 uudist ja 33 artiklit).
Viidi läbi fookusgrupi uuringud ing. ja vene keelt kõnelevatele noortele (3).
SA Archimedes Noorteagentuur korraldas 2014.a erinevates Eestimaa piirkondades kokku 78 infosündmust,
millel osales vahetult 4064 inimest. Neist 21 infoüritust (27%) olid vene keeles või paralleelselt nii eesti kui vene
keeles. Arendati välja uus veeb euroopa.noored.ee ja loodi selle vene keelne osa, millel oli 34 650 unikaalset
kasutajat ja 68 352 sessiooni. Telepurk kasutajaid oli 10 386 ja 15 785 sessiooni. Valmis ka veebi venekeelne
osa. Euroopa Noored Facebook kontol 3500 meeldimist, aastaga lisandus 420. Uudiskirja saadetakse 2328
kontaktile. Koostati infotrükis "Kuidas teha rahvusvahelist koostööd Erasmus+: Euroopa Noored programmis?"
ja programmi E+ infovoldikud nii eesti kui vene keeles. Meedias ilmus 242 kajastust.

20

08017

HTM

ENTK,
EANK

255 647

307 614

Tegevust ei olnud 2014.a
rakendusplaanis kavandatud.
Lisategevust rahastatati ENL-i
2013.a eraldislepingu jäägist.

Noorteinfo seminari ja Yintro
baaskoolitus rahastati ENTK
tegevuskuludest ja "Teevit" kulud
on kaetud ENTK omatulust (kulud
kajastuvad punkti 4.1.8.
vahendite all).
SA Archimedes Noorteagentuuri
infotegevustega seotud kulu on
kajastatud punkti 4.1.9. vahendite
all.

Märkused
NR
4.
4.1.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

1 634 223

1 256 470

1 634 223

1 256 470

Noortevaldkonna toimimine on
mõjusam
Kvaliteetse noortepoliitika ja
noorsootöö arengu tagamine
Noorsootöös osalenud noorte rahulolu noorsootööga

ei ole teada

Koolituses osalevate noorsootöötajate osakaal aasta lõikes
ESF programmi tegevused on ellu viidud vastavalt programmi kinnitatud aastasele tegevuskavale. 2014. aastal P1
lõpetati programmi tegevusi, sh võeti üle programmi raames loodud noorsootöö kvaliteedi hindamine,
noorteseire, MFÕ arvestamise instrumendi Stardiplats, noorsootöötajate tunnustamine ja noortevaldkonna
koolitussüsteem ja tagati nende jätkusuutlikus. Koostöös valdkonna partneritega analüüsiti programmi tulemusi
ja mõju.

4.1.1.

Viiakse ellu ESF 2008-2013
programm "Noorsootöö kvaliteedi
arendamine"

4.1.2.

Suurendatakse noorteuuringute ja - 2014.a uuendati noorteseire indikaatorid ja uuringute andmebaas (sh noorteseire veebis). Anti välja noorteseire P1
seire tulemuste kasutamist poliitikate aastaraamat ja viidi läbi noorteseire aastakonverents.
kujundamisel
Noorteseire jätkutegevuskava rakendamiseks sõlmiti 2014.a leping SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Tegevused on kavandatud 2015. aastaks.
EL programmi Erasmus+ noortevaldkonna uuringupõhise analüüsi rahvusvahelises RAY võrgustikutöös
osalemiseks ning programmi uuringute elluviimiseks sõlmiti leping SA Archimedes Noorteagentuuriga.
Tegevused on kavandatud 2015. aastaks.

4.1.3.

Toetatakse kohalike omavalitsuste
püüdlusi kvaliteetseks noorsootöö
taristu ja teenuste korralduseks, mh
kvaliteedihindamise arendamise
kaudu

Kohalike omavalitsuste toetamiseks kvaliteetse noorsootöö korraldamisel loodi Noortevaldkonna arengukava
2014-2020 veebiversioon ning noortevaldkonna ühtne identiteet.
Lisaks toetati KOV-e noortevaldkonna investeeringute tegemisel (sh Alatskivi vald; Elva linn; Kanepi vald;
Koeru vald; Muhu vald; Tallinn; Tõrva linn).

4.1.4.

Suurendatakse rahvusvahelise
koostöö võimalusi ja selle tulemuste
kasutamist

10%

565 814

12%
159 072

HTM

65 215

65 215

2014. indikaatorite ja uuringute
andmebaasi uuendamine,
aastaraamat ja konverents
rahastati ENTK tegevuskuludest.

08017

HTM

65 320

84 800

Veebi ja identideedi loomisega
seotud kulud rahastati ENTK
tegevuskuludest (kulud
kajastuvad punkti 4.1.8.
vahendite all).

08017

HTM

33 425

52 974

Kavandatust suurem vahendite
kasutus tekkis seoses 2014.a
lisandunud Jaapani
noortevahetuste kuludega.
Arengukoostöö ja Grundvic kulud
(välisabi vahendid) kajastatud
real 4.1.8.
SA Archimedes Noorteagentuur
tegevustega seotud kulu on
kajastatud punkti 1.1.2. ja 4.1.9.
vahendite all.

40,31

08017

HTM

20

08017

P1

20

Euroopa Liidu noortevaldkonna-alases koostöös osalemiseks ja Eesti esindamiseks valdkondlikes
P1
töörühmades osaleb Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Nõukogu Noortefondi koostöövõrgustikus. Eesti
Noorsootöö Keskus osales 2014.a Euroopa Komisjoni ekspertgrupi kahel kohtumisel ning Euroopa
Noortekeskuste Kvaliteedi Platvormi töös.
Rahvusvahelise koostöö arendamiseks noortevaldkonnas toimusid Eesti-Flandria koostöölepingu raames
2014.a mitmed seminarid ja õppevisiidid Eestis ja Belgias ning uuendati koostöölepingut aastateks 2015-2017.
Jaapani INDEX programmi raames toimusid noortevahetused Eestis ja Jaapanis. Uuendati Eesti-Soome
koostööleping ning kuulutati välja projektikonkurss. Lõppes arengukoostööprojekt "Eesti ja Moldova
noortepoliitika ja noorsootöö arendamine 2012-2014", mille raames toimusid mitmed seminar-visiidid
Moldovasse ja Eestisse, eesmärgiga analüüsida noortepoliitika ja noorsootöö arenguid mõlemas riigis ning
leida ühiselt võimalusi valdkonna arendamiseks.
Rahvusvahelise koostöö kaudu kogemuste ja õppimisvõimaluste loomiseks osales Eesti Noorsootöö Keskus
2014.a: Youth in Action noorsootöö kvaliteedi arendamise teemalisel koostööseminaril (koos Rumeenia, Iirimaa
ja Rootsiga); Aserbaidžaanis toimunud foorumil "The First Global Forum on Youth Policies"; Saksamaal
toimunud Youth in Action arutelul noortepoliitika dialoogi ja võrgustiku loomise teemal; noorsootöö ajaloo
teemalisel seminaril Soomes; rahvusvahelisel konverentsil „Mind the gap!” – Connecting youth work and the
employment-related sector by valuing and developing mutual understanding of skills and competences Türgis;
Dublinis toimunud konverentsil "What’s Working for Young People"; Brüsselis toimunud konverentsil „European
Education, Training and Youth Forum 2014“.
SA Archimedes Noorteagentuur osales 2014.a Erasmus+ noortevaldkonna riiklike agentuuride juhtgrupis ja
töörühmades. Rahvusvahelist koostööd toetati noortevaldkonnas enim riiklike büroode Strateegilise
koostöökava (TCA) tegevuste kaudu.

20

ENTK

ENTK,
SANA

8%

ESF 2008-2014 programmi
"Noorsootöö kvaliteedi
arendamine" 2014.a tegevuste
kirjeldust vt punkti 1.1.4., 1.1.5.,
1.1.6., 2.1.10., 4.1.6. all.

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja

Algtase
(2012)

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

30 805

34 005

Tunnustusürituse kulud rahastati
ENTK tegevuskuludest (kulud
kajastuvad punkti 4.1.8.
vahendite all).

Tegevusi rahastati ESF 20082013 programmi "Noorsootöö
kvaliteedi arendamine"
vahenditest (kulud kajastatud
punkti 4.1.1. vahendite all).
SA Archimedes Noorteagentuur
tegevustega seotud kulu on
kajastatud punkti 1.1.2, 1.1.4 ja
2.1.6. vahendite all.

4.1.5.

Tuuakse ühiskonnas paremini esile
noortepoliitika ja noorsootöö mõju
ning toetatakse sellekohase
teadlikkuse tõusu erinevate
osapoolte, sh lapsevanemate, seas

Noorsootöö mõju paremaks esiletooimiseks ühiskonnas korraldati 2014.a noorsootöö nädal „Noorsootöö
P1
kaasab mind“ ja noorsootöötajate tunnustusüritus (osales 130 inimest), kus Haridus- ja Teadusministeerium
tunnustas 13 inimest neljas erinevas kategoorias (enim silma paistnud noorsootöötaja, aasta tegu, aasta
koostöö, enim silma paistnud koolitaja, lisaks ka kategooriaväline tunnustamine eripreemia näol).
Noorsootöö ja noortepoliitika alaste teadmiste suurendamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks sõlmis Haridus- ja
Teadusministeerium 2014. aastal lepingud (MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit; MTÜ Eesti Kooriühing; MTÜ Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus).
Teadlikkuse tõstmiseks noorsootöö erialast ja õppimisvõimalustest sõlmiti 2014.a leping Tallinna Ülikooli
Pedagoogilise Seminariga, noorsootöö eriala tutvustavate videoklippide loomiseks ja nende levitamiseks.
Videoklipid valmivad ja nende levitamisega alustatakse 2015. aastal.

20

08017

HTM

4.1.6.

Tõstetakse noorsootöötajate
professionaalsust, sh
tasemehariduse ja täiendkoolituse
arendamise ning pädevuse seire toel

Noorsootöötajate professionaalsuse tõstmiseks ja täiendkoolituse arendamiseks korralas SA Archimedes
P1
Euroopa Noorteagentuur 2014.a kokku 60 koolitustegevust, milles osales 1066 inimest (839 naist ja 227
meest). Neist 45 olid rahvusvahelised koolitused Erasmus+ programmi raames 215 osalejale, millest 23 puhul
osales 46 Eesti noorsootöötajat või noortejuhti koolitusel väljaspool Eestit.
2014 I poolaastal teostati noortevaldkonna koolitajate profiili kaardistus ja loodi esmane kontseptsioon, mis on
sisendiks koolitajate professionaalse arengu toetamiseks. Toimus koolitajate kohtumine eesmärgiga ühiselt
arutada, millised on koolitajate võimalused noortevaldkonna arengute mõjutamiseks. Samuti viidi läbi SANAsisesed arutelud koolitajate andmebaasi arendamise osas, mille tulemused on sisendiks andmebaasi
täiendamisel ning osa uue mitteformaalne.ee veebi kontseptsioonist. Eesti Noortevaldkonna Koolitajate
Facebooki grupis oli 2014.a 161 liiget. Nimetatud keskkonnas levitatakse jooksvalt koolitajatele suunatud teavet
valminud materjalide, koolituspakkumiste jm osas ning toimub grupiliikmete vaheline infovahetus.
Noorteagentuur koostas ja andis 2014.a välja 2 koolitajatele suunatud uudiskirja, mis edastati 394
adressaadile. Korraldati ajakirja MIHUS arenguseminar, mis andis panuse edasiseks arendustegevuseks. Anti
välja „Noorsootöö õpiku“ kordustrükk 500 eksemplari. Õpikut tutvustavad täiendavad teavitustegevused viidi
läbi 2014. aasta II poolel. „Kaasava noorsootöö käsiraamat“ tõlgiti vene keelde ning tehti noorsootöötajatele
kättesaadavaks veebiversioonina.
2014. aastal valmis kokkuvõtlik kaardistus programmi raames toimunud koolitustegevustest ja nende
tulemuslikkusest, mis on sisendiks ka järgmise perioodi tegevuste ja rahastuse planeerimisel. Valmis 2013.a II
poolaasta koolitustegevustes osalenute poolt koolitustele antud tagasiside kokkuvõte ning tegevustes
osalenute profiilide kaardistus. Kokkuvõtteid jagati e-maili ja infokirjade kaudu oluliste sihtgruppidega nagu
koolitajad, koolitustes osalenud inimesed, potentsiaalsed partnerid.
Arendati veebilehte mitteformaalne.ee eesmärgiga, lisaks koolitusinfo ja tulemuste jagamisele, tutvustada
sihtgrupile võimalusi teiste antud veebikeskkonna funktsioonide (sh õpimeetodite andmebaas, õpimaterjalid)
kasutamiseks ning pakkuda igapäevast tuge noortega töötavale inimesele.
Koolitusvaldkonna Facebook´i lehel oli 2014.a juuni seisuga 1142 jälgijat. Ilmus 5 uudiskirja mitteformaalse
õppimise teemal, 2 koolitajate uudiskirja (märts, mai). Koolitajate uudiskiri ilmub alates 2014.a iga 2 kuu tagant.
Mitteformaalse õppimise uudiskirja saajate arv on 372, koolitajate uudiskirjal 394. Vahemikus 1. jaanuar 2014
kuni 30.juuni 2014 külastas veebi 10 298 inimest, kellest 6895 tegid seda esmakordselt. Kokku oli veebis 28
395 lehekülje vaatamist.
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4.1.7.

Antakse välja noorsootöötaja kutset
ning laagri juhataja ja –kasvataja
osakutset

Toimus 1 kutse taotlemist ja kutsestandardit tutvustav infopäev, kus osales 14 noorsootöötajat ning lisaks jagati P1
osakutsega seonduvat infot 2 koolitajate koolitus-seminaril, kus osales 12 inimest.
Viidi läbi noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlusvoorud kevadel ja sügisel (osakutset/kutset taotles 559
noorsootöötajat, osakutse/kutse sai 526 noorsootöötajat).
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11 350

11 350

Tegevust rahastati ENTK
tegevuskuludest (kulud
kajastuvad punkti 4.1.8.
vahendite all).

4.1.8.

Toetatakse Eesti Noorsootöö
Keskuse tegevust ja tagatakse
jätkusuutlikkus

Toetati Eesti Noorsootöö Keskuse tegevust ja jätkusuutlikkust, et arendada ja korraldada noorsootööd riikliku
P1
noortepoliitika raames.
Eesti Noorsootöö Keskuse 2014.a tegevuste kirjeldust vaata punkti 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9.,
2.1.1., 2.1.2., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6.,
4.1.7., 4.1.8. all.
Eesti Noorsootöö Keskuse hallatavas Kloogaranna Noortelaagris osales 2014.a „Tervistav ja arendav puhkus“
projekti raames 1091 noort (sh 127 vähemate võimalustega). Lisaks toimusid mitmed koolitused ja seminarid
noortele ning noorsootöötajatele ja TLÜ PS üliõpilased kasutasid laagrit praktikabaasina. Kokku kasutas HOTIS
andmetel 2014.a laagrit 3021 inimest. Laagri taristu kaasajastamiseks vahetati pesemishoones välja
amortiseerunud soojavee boilerid, vabaaja tegevuste läbiviimiseks paigaldati territooriumile suur välitelk ja telliti
vana sauna majutushooneks ümberehitamise projekt.
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562 804

549 564

Kajastatud ENTK tegevuskulud
(osa kuludest kajastatud punkti
1.1.5.; 1.1.9.; 4.1.2.; 4.1.4.; 4.1.7.
vahendite all). Kajastatud ENTK
omatulust kaetud "Teeviit" ja
Kloogaranna Noortelaagri kulud.
Kajastatud välisabi vahendid (sh
Arengukoostöö ja Grundvic).

Märkused
NR

Eesmärk/Meede/Tegevus

Indikaator/Tulemus

Prog-ramm EA liik

GOFOG

Vastutaja
(org)

Kaasvastutaja
SANA

Toetati SA Archimedes Noorteagentuuri tegevust ja jätkusuutlikkust, et arendada ja korraldada noorsootööd
P1
riikliku noortepoliitika raames.
SA Archimedes SANA tegeles 2014. aastal uue EL hariduse, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ käivitamise
ja elluviimisega noortevaldkonnas ning EL programmi Euroopa Noored elluviimisega ning tegevuste
lõpetamisega. SANA tegevuste osaks olid 2014. aastal ka EMP programmi projekti HUKK-AP ja ENTK
rahastatud pilootprojekti Hooliv klass elluviimine ning noortevaldkonna tegevuste planeerimine tulevaseks
Tõukefondide perioodiks eeskätt noorsootöötajate koolituse valdkonnas.
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4.1.10. Toetatakse valdkondlikke võrgustikke
ja üleriigiliste
koordinatsioonifunktsiooni kandvaid
ühinguid

Noortevaldkonna eestkosteühingute ja võrgustike tegevuse toetamiseks sõlmis Haridus- ja
Teadusministeerium 2014.a lepingud (Innove SA; Eesti Kooriühing; Eesti Lasterikaste Perede Liit; Eesti
Kutsekoolispordi Liit; Eesti Akadeemiline Spordiliit; MTÜ Eesti Noorsootöötajate Ühendus; MTÜ Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus).

P1
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4.1.11. Tagatakse arengukava läbivate
põhimõtete järgimine meetmete
elluviimisel

1) Viiakse läbi arutelud läbivate põhimõtete lõikes
2) Koostatakse vastavalt vajadusele juhendid läbivate põhimõtete rakendamiseks
3) Töötatakse välja noorte tervislike erisuste arvestamise põhimõtted (sh puuetega noorte kaasamine)
noorsootöös

P1
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4.1.12. Luuakse ja rakendatakse meetmeid
vald- ja ametkondadeüleseks
süsteemseks koostööks
noortevaldkonnas

Toimib süsteemne ressursitõhus koostöö noorte vajaduste ja probleemide märkamiseks ja avalike teenuste
arendamiseks

P1
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4.1.9.

Toetatakse Euroopa Noored Eesti
büroo (SA Arhimedes) tegevust ja
tagatakse jätkusuutlikkus

ENTK,
SoM, SiM,
JuM

Algtase
(2012)

2014
(kavandatud)

2014
(täitmine)

142 331

142 331

157 159

157 159

0

0

Tegevust rahastatakse HTM
noortevaldkonna
tegevuskuludest. Tegevuskulude
jaotus alaeesmärgiti selgub aasta
peale arengukava elluviimise
alustamist.

0

0

Tegevust rahastatakse HTM
noortevaldkonna
tegevuskuludest. Tegevuskulude
jaotus alaeesmärgiti selgub aasta
peale arengukava elluviimise
alustamist.

