
                                 

 

Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja 
noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad 
üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. 
Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: 
www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ 
 

 

 HUVITEGEVUSE ABC 

 

Huvitegevuse üldinfo  

Projekti raames eeldame, et loodav huvitegevusgrupp on uus ja mitte endise huvitegevuse jätk. 

Huvitegevuse teostamisperiood on 9 kuud aastas  (näiteks september-mai). Iga huviring lõpeb 

konkreetse väljundiga (esinemiskava, näitus, koolitus, video vms). Väljundi sisu võib erineda taotluses 

olevast.  

 

Huviringide tegevuskavasid  koostades palume arvestada sotsiaalpedagoogilisi põhimõtteid, mis 

toetavad laste ja noortega toimuvat noorsootöö keskkonnas viisil, mis tagab nende heaolu 

ühistegevuses. Teemantmudel sotsiaalpedagoogikas sisaldab järgmisi eesmärke – heaolu ja 

õnnelikkus; mitmekülgsete õppimisvõimaluste loomine; suhted, kuulumine ja osalus; täievolilisus, 

positiivsed kogemused. Sotsiaalpedagoogilises lähenemises on kesksel kohal suhted ning seetõttu 

peetakse eriti tähtsaks kuulamist ja eneseväljendamist, samuti meeskonnatööd ja toetavat võrgustikku 

noore eluilmas, lapse loovust.  

 

Oluline on jälgida, et huviringide korraldamise raames keskendume lisaks huvialaoskuse saamisele ka 

sotsiaalsete oskuste arendamisele. Kui traditsiooniliselt on igapäevases huvitegevuse tunnis fookuses 

akadeemiline õppekava ning pööratakse vähem tähelepanu suhetega seonduvatele teadmistele ja 

oskustele, mis aga mõjutavad väga oluliselt laste ja noorukite toimetulekut, siis käesoleva projekti 

huvitegevuse põhirõhk on just sotsialiseerumisel, sotsiaalsete oskuste saamisel ja hoiakute muutmises. 

   

Alustamine 

Huvitegevuse alustamisel on vaja mõelda läbi järgmine:  

 huvitegevuse periood – mis ajast, mis ajani tegevus toimub; 

 huvitegevuse eesmärk; 

 tagasiside kogumine- kuidas on planeeritud koguda tagasiside  noortelt ja juhendajalt.  

 Eesti ANK soovitus – koostada sarnaste küsimustega tagasisideleht (võib ka elektrooniline), mis 

võimaldab jälgida samade parameetrite muutumist perioodi vältel või kasutada Eesti ANK 

poolt pakutud varianti; 



                                 

 

 Tehnilised näitajad:  

o Kuu keskmine arv on 12 erinevat last; 

o tundide arv vastavalt lepingule (72-144). Kuidas tunnid jagunevad? 

 Eesti ANK soovitab tegevust planeerida viisil, mille tagajärjel moodustub huvitegevuses 

osalejatest ühe perioodi,  so 9 kuu, vältel kindel baasgrupp. Kindla baasgrupi alla on mõeldud 

seda, et 50% osalejatest on samad.  

Baasgrupi eelised: 

 mida ühtlasem on huviringis osalejate koosseis, seda turvalisemalt grupp end tunneb; 

 mida rohkem samasuunalist tegevust turvalises ja tuttavas keskkonnas, seda paremini 

kinnistuvad uued praktilised teadmised, mida huviring pakub; 

 mida ühtlasem on grupp koosseisuliselt, seda edukamalt on võimalik suunata sotsiaalsete 

oskuste kujunemist noorte seas; 

 uued kaasatud sihtrühmad - uute huvitegevuste tulemusel noortekeskuse tegevusega 

liitunud noored harjuvad püsivalt keskust külastama. 

 

Tegevuskava 

Iga tegevuskuu kohta koostatakse eelneval kuul tegevuskava, mille alusel on võimalik hiljem tulemusi 

hinnata, analüüsida ning aruannet täita. 

Tegevuskava koostamisel tuleb silmas pidada järgmist: 

 huvitegevuse tegevuskava tuleb koostada koostöös noortega, arvestades nende 

seisukohti ning kooskülas juhendajaga, kes tegevuse sisulist poolt koordineerib; 

 tegevuskava sisuline pool planeeritakse ühe kuu kaupa ette ja sisaldab tegevuse 

eesmärke; 

 eesmärkide püstitamisel on oluline silmas pidada tähtis ei ole niivõrd akadeemiline 

võimekus/ tipptasemel vilumus jm kuivõrd noores kujundatavad sotsiaalsed oskused; 

 1 huviringi kestus on minimaalselt 2x 45 minutit; 

 tegevuskava võib olla paindlik, arvestades noorte huve. 

 

Huviringi juhendaja 

Huviringi tegevuse eest vastutab noorsootöötaja. Huviringi juhendaja valikul vastutab tausta ja 

kvalifikatsiooni eest lepingu sõlmija. Eesti ANK loodab heas usus, et noortekeskus peab juhendaja 

valikul silmas noorte huve ja teeb parima valiku.  Huviringi juhendaja võib muutuda, lähtudes kuu 

alguses seatud sisulistest eesmärkidest. Juhendaja peab olema teadlik, et oluline on silmas pidada 

eelkõige sotsiaalsete oskuste kujunemist, tagades sealjuures igale noorele võimetekohase arengu 

valitud huvitegevuses.  

NB! Huvitegevuse juhendaja peab olema teadlik (lepingupunkt), et iga huviring lõpeb väljundiga. 

 



                                 

 

Registreerimisleht 

Registreerimislehte tuleb täita iga kuu. Registreerimisleht on leitav: 

http://www.ank.ee/?p=p_1033&sName=emp-programm-riskilapsed-ja-noored- 

Allkiri tuleb võtta noorelt üks kord kuus (iga kuu arvestuse esimesel osalusel, edaspidi märkida sama 

osaleja järel x). 

Kuu lõpus kinnitab registreerimislehed oma allkirjaga huviringi juhendaja. 

 

Aruandlus 

Aruandlus toimub samaaegselt teiste projekti tegevustega. Iga juriidiline isik peab kogu projekti vältel 

esitama 7 aruannet (4. mai`14, 4. september`14, 4. jaanuar`15, 4. mai`15,  4.september`15, 4. 

jaanuar`16, 4. aprill`16.  

Aruande raames ootame järgmist infot: 

 erinevate osalejate ja osaluste arv kuu kohta; 

 lühiülevaade tegevusest, tunni sisust (võib luua nt Google docs`is elektroonse kausta, kuhu 

teha sissekandeid tunni sisu kohta); 

 noorte tagasiside -  mida noored õppisid, mis meeldis, mida võiks teha teisti; 

 juhendaja tagasiside – õnnestumised, arenguvajadused. 

Aruandluse tõestamiseks on registreerimisleht. Eesti ANK registreerimislehti ning aruandlust igakuiselt 

ei kontrolli. Aruandlus rahastajaga käib peamiselt veebi vahendusel elektroonse küsimustiku 

vahendusel.  

Tegevuste kulude kohta Eesti ANK igakuiselt ei kontrolli.  

Eesti ANK külastab kogu perioodi vältel projektipartnereid ning külastamise käigus võib soovida näha 

nõuetekohast dokumentatsiooni (registreerimislehti, arvete/tšekkide/lepingute koopiaid).  

Tegevuste kajastamine 

Huvitegevuse toimumine ning väljundid peavad olema avalikkusele nähtavad ning kajastused 

nõuetekohaselt märgitatud/viidatud. Huvitegevuse algus ning väljundid on kajastatud lisaks 

noortekeskuse infokanalitele ka kohaliku tasandi teabeallikates sh valla leht ja koduleht, 

kogukonnauudiste portaalid, maakonna väljaanded (soovitus: üleriigilised meediakanalid  sh 

kylauudis.ee). 

Kajastamisel tuleb järgida rahastaja ettekirjutusi märgistamise/teavitamise/viitamise osas (vt 

http://www.ank.ee/?p=p_1033&sName=emp-programm-riskilapsed-ja-noored-).  

Eesti ANK soovitus- palun printige käesolevad juhendmaterjalid koos lisadega -  mugavamad järgida 

paberkandjal, mahukas e-postis võib info kaduma minna. 

http://www.ank.ee/?p=p_1033&sName=emp-programm-riskilapsed-ja-noored-
http://www.ank.ee/?p=p_1033&sName=emp-programm-riskilapsed-ja-noored-

