
                                                                                                              
      Eesti Avatud  

 Noortekeskuste Ühendus 
 
Eesti ANK „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ üheks alategevuseks on 

ühtse infonurga väljatöötamine. Selleks, et noortega töötavad inimesed mõtleksid sarnaselt on 

eesmärgiks koondada sidusvaldkondade (haridus, justiits, sotsiaal, kultuur jne) temaatilised materjalid, 

trükised, käsiraamatud, abimaterjalid jne kõigile 86-le rakendajale.  

 

Kuna hetkel on väga paljude organisatsioonide jaotusmaterjalid uuendamisel ja trükkimisel, 
on palju infot hetkel kätte saadav peamiselt veebi vahendusel. Allpool on toodud infolingid 
valdkonna kaupa: 
 

HARIDUS- ja NOORSOOTÖÖVALDKOND: 
 
IGAPÄEVASE NOORSOOTÖÖ ALUSMATERJALID  
Toodud materjalid hõlbustavad koostöö- ja võrgustikupartneritele noorsootöö valdkonna 
spetsiifika selgitamist.   
 

 Noortekeskuste HEA TAVA: 
http://www.ank.ee/files/Noortekeskuste%20Hea%20Tava%20eeln6u.pdf 

 Noorsootöö õpik:  
http://www.entk.ee/sites/default/files/Noorsootoo_opik_veebi.pdf 

 Noortevaldkonna arengukava 2014-2020: 
http://www.entk.ee/sites/default/files/arengukava%202014_2020.pdf 

 Noortevaldkonna alusdokumendid (sh huviharidus ja alaealiste komisjon): 
http://www.entk.ee/dokumendid 

 Noortevaldkonna uuringud: 
http://www.entk.ee/uuringudstatistika 

 Kaasava noorsootöö käsiraamat: 
http://mitteformaalne.ee/failid/pdf/kaasava_noorsootoo_kasiraamat_lowreso.pdf 

 Noortelaagrid: 
http://www.entk.ee/laagrid 
 
NOORSOOTÖÖ KUTSE: 

 Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar: 
http://www.tlu.ee/et/pedagoogiline-seminar/erialad/Noorsootoo 

 Tartu Ülikooli Narva Kolledž: 
http://www.kultuur.ut.ee/et/kultuurharidus 

 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia: 
http://www.narva.ut.ee/et/narva-kolledzi-oppekavad 
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INFO ja NÕUSTAMINE: 
Karjääriinfo: 

 http://www.rajaleidja.ee/ 

Elukestev õpe ja arendustegevus: 
 http://www.innove.ee/ 

Noorteuudised ja informatsioon: 

 http://www.eurodesk.ee/; http://www.noorteportaal.ee/ 
 
 

NOORTEVALDKONNA KATUSORGANISATSIOONID: 
Eesti Noorteühenduste Liit: 

 http://www.enl.ee/ 
Eesti Noorsootöötajate Ühendus 

 http://www.eny.org.ee/ 
Eesti Huvijuhtide Liit 

 http://eestihuvijuht.blogspot.com/ 
Noortekogud: 

 http://www.noortekogud.ee/ 
 

 

KRIMINAAL- JA ÕIGUSPOLIITIKA, KORRAKAITSE:  
 Kuriteoennetus: 

http://www.kuriteoennetus.ee/ 
https://www.politsei.ee/et/ennetus/ 

 Kriminaalpoliitika uuringud ja analüüsid 
http://www.just.ee/uuringud 

 Alaealiste kuritegevus 
http://www.just.ee/alaealised 

 Alaealiste komisjon  
http://www.entk.ee/alaealistekomisjonid 

 Hooldusõigused: 
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58748/hooldis%F5igus_printimisek
s.pdf= 

 Kuriteos kannatanule: 
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59348/N%F5uandeid+kuirteos+ka
nnatanule.pdf 

 Õigusabi: 
http://www.juristaitab.ee/ 

 Veebiohutus: 
http://www.targaltinternetis.ee/ 
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SOTSIAALVALDKOND ja TERVISHOID 
 Lastekaitse: 

http://www.sm.ee/sinule/perele/lastekaitse.htm 
http://www.entk.ee/sites/default/files/Laste_heaolu_sisu.pdf 

 Sotsiaalteenused perele: 
http://www.sm.ee/sinule/perele/sotsiaalteenused-peredele.html 

 Laste ja noorte nõustamine internetis:  
http://www.lapsemure.ee 

 Puutepunkt – portaal erivajadustega inimestele ja nende pereliikmetele, 
spetsialistidele, poliitikutele ja ametnikele, tulevased sotsiaaltöötajad, meedikud, 
eripedagoogid jne st ka noorsootöötajad 

www.vedur.ee 

 Puuetega inimeste toimetulek, elukvaliteet, ühiskonnaellu kaasatus: 
Eesti Puuetega Inimeste Koda  

 Usaldusväärsne üleriigiline teave Eesti rahvastiku tervise kohta: 
http://www.tai.ee 

  Terviseedendamise info:  
http://www.terviseinfo.ee  
http://inimene.ee/ 
http://perearst.haigekassa.ee/ 

 Noortele suunatud seksuaalelu puudutavad teemad ja nõuanded: 

Eesti Seksuaaltervise Liit  
 Toitumine, toitumishäired ja haigused: 

http://www.toitumine.ee/toitumishaired/ 

 Psüühikaprobleemid: 
http://www.lastehaigla.ee/psuhhiaatriakliinik/ 

 Hingeabi: 
http://www.usaldus.ee/ 
http://www.lahendus.net/ 
www.eluliin.ee 
 

TÖÖHÕIVE 
http://www.malev.ee/ 
http://www.tootukassa.ee/ 
http://www.ti.ee/ 

 
KULTUUR 
www.kul.ee 
http://www.rahvakultuur.ee/ 
http://www.folk.ee/ 
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KULTUURIVÄÄRTUSTE LINGID: 
 Muuseumikülastuste planeerimiseks: 

http://www.muuseum.ee/et/muuseumid/ 

 Virtuaalnäituste lingikogu: 

http://digiveeb.kul.ee/index.php?id=10428 

 Digitaalkogude lingikogu: 

http://digiveeb.kul.ee/index.php?id=10430 

 Muuseumide pildipangad: 

https://digiteek.ajaloomuuseum.ee/ 

http://digikogu.ekm.ee/ 

 Ajapaik (fotod infoga Ajaloomuuseumi kogudest)  

http://ajapaik.ee/  

 Rahvusvahelised Europeanaga seonduvad lingid: 
www.europeana.eu 
http://europeana1914-1918.eu/en 
http://www.europeana1989.eu/en/ 
http://www.europeanafashion.eu/portal/home.html 
KIRJANDUS: 
http://www.hoiuraamatukogu.ee/ 
SPORT: 

 Liikumisaastad ja –harrastused 

www.liigume.ee  

 riiklik spordiorganisatsioonide, -alade, -harrastajate, treenerite ja sportimispaikade 

register 

 www.spordiregister.ee   

 
 

INIMENE JA STATISTIKA 
http://integratsioon.ee/ 
http://www.kysk.ee/ 
http://www.stat.ee/ 
http://www.lgbt.ee/ 
 

HEATEGEVUS 
http://www.aitanlapsi.ee/ 
http://www.saaguvalgus.ee/ 
 
 

KESKKOND 
http://www.keskkonnaamet.ee/ 
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http://www.rmk.ee/ 
 
 
 
 
 
 

MUU ENNETUSALANE TEAVE 
 Päästeamet: 

http://www.rescue.ee/lapsed-ja-noored 

 G4S: 
http://www.g4s.ee/toetame 

 Maanteeamet: 
http://www.mnt.ee/ 

 Tarbijakaitse: 
http://www.tarbijakaitseamet.ee 
 

 

Palun kasutage listi aktiivselt nii enda töö korraldamises kui noortele info edastamiseks ning 

teavitage Eesti ANK-i tähelepanekutest. Sealhulgas infost, mida hetkel listis ei ole, kuid mis Teie 

arvates võib ka teiste noortekeskuste tööd toetada.  

Teie olete need, igapäevaselt noorteinfo levitamisega ja kasutamisega tegelejad, kes teavad millist 

infot ja millises mahus noortekeskusetel vaja on. Teiega abiga saame toetada tasemel 

noorteinfosüsteemi kujunemist.  

 

 

Koostanud: Einike Mõttus, Natalia Sereda 

ANK tagasiside: 

Euroopa noorsoot öö alusdokumente võiks ka siia lisada ja noortepassi  ja 8 võtmepädevust lingi? 
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