
                       

 
 

 
  
 

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/ 

 

 

HUVIPÕHISE METOODIKA RAKENDAMISE ABC 

 

Üldinfo 

Kokku teostatakse antud tegevust 60 noortekeskuse poolt. Huvipõhist metoodikat saab 

rakendada keskus, kes on täitnud koolitusel osalemise tingimused ning läbinud kogu 

koolituse. 

 

Iga noortekeskus pakub osaluvõimalust 12 lapsele, va konfliktilahendamise programm, 

kus grupi suuruseks võib olla kuus last/noort. Eelistatult kaasatakse gruppi lapsi/noori, kes 

on ka varasemalt meie projekti tegevustest osa saanud ning kes sobiksid teenuse 

rakendamise sihtgrupiks vastavalt valitud huvipõhisele metoodikale. 

 

Toetuse saanud noortekeskus rakendab teenust 100 tundi (1 tund = 45 minutit). 

Huvipõhise metoodika rakendamise tegevusi planeerides tuleks arvestada, et need 

põhineksid huvipõhise metoodika koolitusel omandatud metoodikal ning tegevuste 

eesmärgid toetaksid eelkõige sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arengut, 

sotsialiseerumis ja iseseisvust. 

 

Huvipõhiste metoodikate tegevuskavade rakendamise ajaline vahemik on 22.09.2014 – 

06.03.2016 

 



                       

 
 

 
  
 

 

 

Alustamine 

Huvipõhise metoodika tegevuskava rakendamise planeerimisel ja tegevuskava 

väljatöötamisel mõtle läbi: 

• Tegevuskava vastavus koolitusel omandatud metoodikaga;	  

• tegevuse eesmärk;	  

• teenuse rakendamise periood;	  

• kuidas luua tegevuskava ja metoodika rakendamise programm, et see vastaks lapse 

ja noore arengut toetavatele nõudmistele;	  

• huvipõhise metoodika rakendamise tehnilised näitajad:	  

1. osalejate arv – 12 last piirkonnas (va konfliktilahendamise programm, kus 

võib olla kuus last/noort);	  

2. ajaline kestvus – programm peab kestma 100 tundi. Noortekeskus ise valib, 

kas ta rakendab tegevusi 100 x 45 minutit või 40 x 90 minutit.	  

 

Huvipõhise metoodika rakendamise tegevuskava 

Huvipõhise metoodika rakendamise tegevuste kohta koostatakse tegevuskava, mis edastatakse 

Eesti ANKile vähemalt kaks nädalat enne teenuse rakendamise algust. Tegevuskavas 

kajastub: 

• valitud huvipõhise metoodika nimetus;	  

• aeg (millal alustatakse ning mis perioodil teenust rakendadakse);	  

• tegevused;	  

• lisana koolituse läbimist tõendava tunnistuse koopia.	  

Eesti ANK eeldab, et programmi koostamisse on kaasatud noored ning arvestatud nende 

seisukohti ning arvamusi. Andmete õigsuse kinnitab projekti eest vastutav isik. 

 

 



                       

 
 

 
  
 

Registreerimisleht 

Registreerimislehe leiate aadressilt: 

http://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/riskilapsed/Huviphise%20metoodika%20grup

p%20regleht.pdf 

 

Allkiri tuleb võtta igalt osalejalt vähemalt kord kuus (teised osalused sel kuul märkida X-ga). 

Andmete õigsuse lehel kinnitab projekti eest vastutaja. Registreerimislehtede koopiad tuleb 

nõudmise korral esitada Eesti ANKile. Võimalusel ootame neid elektroonsel teel. 

 

Aruandlus 

Aruane tuleb esitada vastavalt tegevuste toimumisele järgneval aruande perioodil tähtajaga 

4.01.2015, 4.05.2015, 4.09.2015, 4.01.2016 või 4.04.2016. Soovi korral saab aru anda ka 

varem (kui soovitakse esitada väljamaksetaotlust). Sellisel juhul palume ühendust võtta 

heidi.paabort@ank.ee 

 

Aruande raames ootame lisaks sisulisele infole ka pildimaterjali. Projekti raames ei oota Eesti 

ANK osalejate kirjalikku tagasisidet konfliktilahendamise programmi rakendajatelt (aruandes 

analüüsib noorsootöötaja noorte suulist tagasiside infot). Teiste metoodikate rakendamise osas 

otsustab tagasiside võtmise noortelt noorsootöötaja, tuginedes enda grupi taustale. 

Eesti ANK külastab projekti raames mitmeid noortekeskusi ning võib soovida näha 

nõuetekohast dokumentatsiooni (originaal registreerimislehed, arved jms). 

 

Tegevuste kajastamine 

Huvipõhiste metoodikate alusel tegevuste toimumine ning väljundid peavad olema 

avalikkusele nähtavad. Infokanalid selleks võivad olla omavalitsuse leht, koduleht, 

kogukonnauudiste portaalid, maakonna väljaanded jm. Kajastused  peavad olema 

nõuetekohaselt märgistatud ja viidatud. Lisainfo selle kohta leiate siit: 

http://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/riskilapsed/Viitamine.pdf 

 


