
                                                   
 

 

 

Projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” eelvisiidi PROTOKOLL 

Aeg: 23-25.03.2014 

Koht: Oslo 

 

Osalejad: nimekiri 

 

Programm:  

 

Sessions Description and Responsabilities 

 

 

Session Description Responsable  

24.03 10:00 / Intro and Expectatios 
Getting to know each other and sharing 

expectations about the meeting. Ungdom og Fritid 
 

Whole Project Details Arrangement 
Moment to define activities dates and 

content, deadlines, responsabilities, follow-

ups, etc. about the project as a whole. Estonia 

 

24.03 13:00 Lunch    

Expectations about study visit activities, in April  
Estonia sharing what is expecting from the 

study visit in order to consider it a success. Estonia 
 

study Visit Model Ungdom sharing proposal of the visit plan Ungdom og Fritid  

Study Visit logistic details 

Allining and setting up details related to 

travelling dates, hotel, budgeting, itinerary, 

etc. All 

 

24.03/ 17.00 Moto bike club visit Phisycal visit. Ungdom og Fritid  

24.03 19:00 Dinner    

25.03/ 10:00Aditional Arragement 
Moment for discuss pendent aspects of the 

project. All 
 

Meals Lunch and Dinner place arrangement Ungdom og Fritid  

25.03 13:00 Lunch    

Departure    

 

KOKKUVÕTE toimunust:  



                                                   
 
Pal Isdahl Solberg: ANK-d on valdavalt KOV allüksused ja Norras kokku ca 760 ANK-i. UF (asutatud 1997) on sarnaselt Eesti 

ANK-ga noortekeskuste katuseorganisatsioon, mille liikmeteks on ca 660 ANKi. Toetavad ANK-e mitmekülgselt – koolitused, 

seminarid, konverentsid jm pädevuse tõstmiseks. UF kaudu jagatakse noortekeskustele riiklikku toetust, fondist taotlemise 

eeltingimus on noorte osalus/kaasatus protsessi. UF koos teise kahe noorsootöö organisatsiooni osaleb riikliku 

noosroopoliitika kujundamisel. UF esindab ka iseorganiseerunud noori (püüavad sarnaselt ENL langetada valimisiga 16 e.a-

le). Peamine ministeerium, kellega koostööd tehakse on  lapsed/pered/integratsioon –ministeerium. Noorsoopoiitika käib 

peamiselt KOV kaudu. KOV-d erineva tasemega. Puudub riiklik noorsootöö strateegia (jm dok-d). UF teavad nende keskuste 

arvamust, kellega töötavad. 

Noortekeskuse peamine sihtgrupp on 13-18, enamik vanuses 14-16, mõned noortekeskused tegelevad noortega kuni 26 e.a. 

Osa noortekeskusi suunatud nooremale eale. Noortekeskuse tegevus sõltub sihtgrupist –kultuur või sotsiaal. Rahastus tuleb 

ANK-dele erinevatest allikatest – KOV, fondid (sh riiklikud, Laste või Tervise min alt). Osa ANKe vajab lisarahastust, osadel 

vaba tahe vastavalt tegevustele, mida soovitakse rakendada. Palju tehakse vabatahtlike abiga.  

UF jagab riigi raha. Igal aastal uued prioriteedid. UF jagataval toetusel on pooltes projektides kaasatud noored. Populaarne 

on  noorte omaalgatus. Reeglina eitavaid vastuseid ei ole, vaid on ettepanekud proekti parandamiseks. Taotleda saavad vaid 

UF liikmed ja fondivõimalusi kasutab ca 60% UF liikmetest. (KOV omavad küll keskust aga vahendid oleks justkui UF omad 

). 

UF on rahastatud otse riigi eelarvest, liikmemaksudest ja riiklike korporatsioonide poolt. Viimastel aastatel on palju 

rahvusvahelist noorsootööd. UF üldkogu kord aastas, olemas oma poliitiline programm (valimisiga, noorsootöötajate pädevus 

st register puhas – puudub kriminaalkaristus vmt), juhatusel suur roll ja vastutus. Palju tööd tehakse ära netis, küsimustike jm 

abil. Vastajate protsent madal.  

Töötavad NEET-ga kuid ei nimeta neid eriti nii. Jaguneb kultuuri ja sotsiaaltöö kohalikust rõhuasetusest. NEET-noored pole 

otsene siht. 

Noorsootöötajad. On olemas noorsootöötajaid esindava org, mis on ühenduses UF-ga.  UF koolituste seas ka põhioskuste 

koolitusprogramm. Osa koolitusi KOV-dele tasulised. UF korraldab mitmesuguseid koolitusi, seminare konverentse üle riigi 

erinevates paikades. Suur probleem Norras on kiusamine.  

Populaarsed on veebipõhised koolitused, eriti täistööajaga noorsootöötajate seas, kel täiendkoolituseks aega napib. 

Koolituste rahastamine toimub mitmest ministeeriumist (pole avalik teave, ministeeriumid ei tea, palju teine toetab – takistab 

monopoli tekkimist). Esinemistest, koolitustest on dokfilmid. Käsil veel veebiajakiri. Tegemisel EU tasandil infokiri. Koolitused 

ka ülikoolidelt. Noorsootöötaja kutse populaarsus sõltub kohalikest väärtushinnangutest – on olemas väga tugevaid, 

võrgustikutööd hindavaid KOV-e ja vastupidiseid näiteid. Väljakutsed  - riiklik noorsoopoliitika ja regulatsioonid. 

 

Andmete analüüs: KOV tasemel ei ole suurt kvaliteedi kontrolli. Ministeerium ja UF teevad üldist ülevaadet. Pole 

hindamiskriteeriumite ühtsust.  

Noored. Noorte arvamus oluline. Noorte töötus madal ja koolits väljalangemine väike. Koolisüsteemi suunatakse suured 

rahad. Suurimaks probleemiks migratsioon.  

Noortekeskuse mõiste ja maine. Noortekeskuse sõnaühend on avalikus kasutuses ja seda kasutavad ka mitmesugused 

vabaajakeskused, mistõttu noortekeskuse maine kohati ohus ja väga madal (punker). 

EANK ootuse õppevisiidile: 



                                                   
 
I programm-  

1) noorsootöö struktuur (riik-UF-kov tegevuse ülevaade);  

2) meetodite ülevaade/ringvaade; 

3) huvipõhise metoodika koolitus – kuidas töötada riskioludes noortega (enesekindluse tõstmine, vihasuunamine, 

probleemilahendamise oskus). SLT – krimiennetus tugev; vägivallaohvrid on psühholoogi käe all; alko/narko 

probleemid on NEET noorte suurim mure – tervishoiumin toetab) 

4) MONO koolitus – tänav+internet – kes, kus ja kuidas+ lektorid  

5) Noortekeskuse käsiraamat – kohandatud materjalid  - teooria ja koolitus (olemas on 2 tk), kontaktiks Hanna. 

Käsiraamatut vajame ANK-de igapäevaseks tööks (neil on – ideest teostuseni; planeerimise protsess; metoodikad 

jm).  

Kokkulepped: 

 Vastuvõtjad aitavad programmi koostamisel (pakuvad välja metoodikad ja keskused); 

 Kontaktiks Heidi Andressen;  

 Hanna saadab Nataliale käsiraamatu; 

 Heidi Andressen otsib mobiilse noorsootöö koolituse tarbeks koolitaja; 

 Pal aitab leida lektoreid heade näidete seminaridele.   

 

Protokollis Natalia Sereda 

  

 

 


