Noortekeskuste seireküsitlus 2014 kokkuvõte
1. Vastajate üldandmed
Küsitlusele vastas kokku 79 juriidilist asutust koos 130 noortekeskusega.
Maakonniti jagunesid vastajad järgmiselt:

Vastanutest 77% ehk 61 asutust on Eesti ANK liikmed ja 23% ehk 18 asutust eil ole liikmed.
Mitteliikmelisuse põhjusena toodi peamiselt välja liikmemaks 10% (8) ja muud põhjused:
otsustajate poolne huvipuudus; ei tunneta katuseorganisatsiooni kuuluvuse vajadust; on juba
läbi piirkondliku katusorganisatsiooni liikmelisuse seotud Eesti ANK-ga; alles alustati
noortekeskusega.

Ühendustesse või organisatsioonidesse mitte kuuluvuse tõi välja 68% (54) vastanutest. Oma
organisatsioonilist kuuluvust kirjeldasid 32% vastanutest järgmiselt: ENÜ, koostöövõrgustik
ümbruskonna noortekeskustega, Euroopa Noored vabatahtlike võrgustik, Unistused Ellu
võrgustik (Kaubandus-ja Tööstuskoda), Eesti 4H, Lääne-Harjumaa noortekeskuste
koostöövõrgustik, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus, Douzelage väikelinnade ühendus, IC
võrgustik, MTÜ Roela Kodukant, MTÜ Virumaa Lootus, MTÜ Partnerid, MTÜ Jõgeva Valla
Noortekesused, HUKK-AP, Womentor, Lastekaitse Liit, Arenduskoda, Eesti ANK, Contact
2103, Estyes.
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2. Noortekeskuse andmed
62% vastanutest kuulub 1 noortekeskus ja 23% 2 noortekeskust.

Keskuse omandivormina tuuakse KOV allasutusena välja 72% juhtudel (57) ja 24% (19)
MTÜ struktuuriüksusena, lisaks on 4% (3) vastanutest Linnaosavalitsuse allasutused.
Peamiselt ehk 48%, on noortekeskused avatud 30-40 tundi nädalas.

Eraldi tõime küsitluses välja, kui palju on noortekeskus nädalas avatud noortele. Kas siin
toodi enam välja 30-40 tundi, 56% vastanutest.
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Noortekeskused on enamjaolt avatud tööpäeviti, erandjuhul üritustega seoses ka
nädalavahetustel.

Noortekeskuse avamise kellaajana toodi enam välja 33% kell 14:00 ja 29% kell 13:00. Lisaks
toodi välja, et suvel, talvel ja koolivaheaegadel on erinevad avamise ajad.
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Sulgemise kellaaegadena toodi 43% (34) välja 20:00 ja 27% (21) kell 19:00.

37% (29) nooretekeskustel on olemas oma arengukava, 37% (29) noortekeskust on seotud
KOV arengukavaga. 23% (18) ei ole üldse arengukava. Arengukava puudumise põhjusena
toodi välja, et on hetkel koostamisel 24% (19), pole ressurssi 9% (7), ei ole näinud vajadust
10% (8).
Aastatoetuse/eelarve taotlemisel tuleb 89% (70) esitada eelarve ja 73% (58) plaanitav
tegevuskava.
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3. Noortekeskuse taristus
67% (53) noortekeskuste ruumidest on juriidilise isiku või KOV-i omand ja 19% (15) on
renditud.
Noortekeskustest 27% (21) jäävad pindalalt vahemikku kuni 100m²

Noortekeskuse hoone ja õueala remondivajadusena on välja toodud 37%-l (29) renoveerimist,
29% (23) vajavad uusi ruume, 29% vajavad kerget remonti.

Remondivajaduse lahendamiseks on 65% (51) vastanutest pidanud KOV-ga läbirääkimisi,
19% (15) koostanud eskiisprojekti. Eraldi toodi välja: esitanud projektitaotlusi, hinnanud
vajadusi ning otsinud tööde teostamiseks toetajaid, võimalusel ise remonti teinud noortega.
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Noortekeskuse parema teenuse kvaliteedi tagamiseks vajatakse 57% (45) rohkem töötajaid,
54% (43) tegevusvahendeid.

61% (48) noortekeskustel on olemas õueala, mida noored saavad kasutada, 39% (31) ei ole
õueala. Õueala suurus jääb enamjaolt vahemikku 100-500 m².

4. Noortekeskuse tegevusvõimalused
Keskuse ametlike eesmärkidena toodi välja:















kohalik areng, sisustada noorte vabaaeg kasulikult- leida noortele võimalikul palju
tegevusi, suunata neid;
noorsootöö teenuse pakkumine vallas, valla noortele, koostöös noorte endiga;
vaba aja veetmise koht;
tagada noortele aja- ja eakohased kooli, töö ja perevälised vaba aja veetmise parimad
võimalused, mis on lõõgastavad ning harivad, mille läbi kasvaks kogukonna ühtsus ja
turvatunne;
põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte (7–26 aastaste) ühistegevuse ja
nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel
noorte arengu ja sotsialiseerumise toetamine ning narkomaania ja kuritegevuse
ennetamine, pakkudes noorte huvidele vastavaid vaba aja sisustamise võimalusi ning
noori puudutavat infot;
ennetada ning pidurdada noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate
hoiakute väljakujunemist;
noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning ülevallaliste noorteürituste
korraldamine;
praktiliste kogemuste kaudu arenevad noorte võimed ja oskused, mis aitavad elus hästi
toime tulla ning suurendavad konkurentsivõimet tööturul;
pakub noortele võimalust suhelda eakaaslastega turvalises ning meeldivas õhkkonnas
ning tegeleda enesearendusega;
liita ja arendada erineva rahvuse ja sotsiaal-majandusliku staatusega noori;
pakkuda tänaval sihitult uitavatele lastele täiskasvanu juhendamisel arendavat ja
meelepärast tegevust keskuse ruumides kui ka väljaspool keskust ning hoida ära
noorte sattumist tänavale, millele järgneb alkohol, uimastid ja kuritegevus - tulevikus
potentsiaalsed töötud;
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olla avatud kõikidele noortele ja nooremeelsetele olenemata nende välimusest,
tõekspidamistest, uskumustest jne.

Noortekeskuse tegevusvaldkondadena vastavalt Eesti ANK Heale Tavale toodi välja 97%
(77) avatud noorteruumi, 91% (72) noorteinfo edastamine, 89% (70) projektinõustamine ja
noorte initsiatiivi toetamine, 85% (67) vabatahtliku tegevuse võimaldamine, 85% (67)
huvitegevus, 81% (64) ennetusalased tegevused.
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Tegevustena, mida soovitaks teha, kuid pole ressurssi toodi enam välja: 47% (37)
rahvusvaheline noorsootöö, 30% (24) noorte omaalgatusfondi koordineerimine, 27% (21)
mobiilne noorsootöö, 24% (19) erinoorsootöö projektid.

20%-l (16) noortekeskustel on tegevusi, mis toetavad NEET-noori, 77%-l (61) ei ole NEETnoori toetavaid tegevusi.
Viimasel 3 kuu jooskul on keskmiselt noortekeskustes korraldatud 6-15 üritust.
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Noortekeskustes tegutsevate huviringidena on välja toodud: 43% kunst (34), 32% (25)
muusika, 32% tants (25). Muu hulgas toodi välja: käelised tegevused- meisterdamised,
õmblemine jms; kokandusring; raadioteel juhitavate masinate ring; klaasiring; 4H klubi;
inglise keel; DJ-klubi; matkaklubi; mudeliring; puutöö; loovusring; huvitegevust pakutakse
vastavalt soovile; liiklus-jalgrattaõpe; isamaaline kasvatus (noorkotkad, kodutütred);
keraamikaring; käsitöö; lauamängudering; iluvõimlemine; noor psühholoog.

Huviringide pakkumine on alguse saanud: 58% (46) noored tahtsid seda, 37% (29) ESF
ANK alameede, 30% (24) Eesti ANK alameede. Eraldi toodi põhjustena välja:
traditsiooniline, välja kujunenud, noorsootöötajate pädevused, rahalised ressursid, MTÜde
ja noortegruppide algatusel, piirkonnas puudusid teatud huviringid. 78% (62)
huviringidest on tasuta, 16%-l (13) on mõned tasulised ja 6% (5) on tasulised.

Huvitegevust finantseerib 76%-l (60) KOV, 48%-l (38) fondid, 24%-l (19) omaosalus.
Teiste allikatena toodi välja: Kaitseliit, lapsevanemad, vabatahtlikud ringi juhendajad,
külaselts, huviringi viib läbi EVS vabatahtlik.
Küsimusele, kas on mõni huviring, mida sooviksite käivitada, vastas 48% (38) jah, 41%
(32) jah mitu, 10% (8) ei.
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Soovitava huviringina toodi välja järgmisi variante: muusika/trummiring, robootika, tants,
seiklus, kalastusring, DJ klubi, puutöö, motoring, fotostuudio, meediaring, taaskasutusideede
rakendamine igapäevaellu, poistering, draamaring, laste showtants, näitering, kunstiring,
inglisekeele ring, kokandus, jalgpall, eetikaõpetus, piljardiring, Kick Boxing, Itaalia keele ja
kultuuriring, lemmikloomaring.
Küsimuse mis on soovitava ringi avamist seni takistanud all toodi välja järgmised
kitsaskohad: 68% (54) rahalised ressursid vahendite soetamiseks; 58% (46) ringijuhi puudus;
15% (12) transport (kättesaadavus osalejatele). Lisaks toodi takistustena välja ruumide
piiratud võimalused.
Noortekeskuse traditsiooniliste üritustena toodi välja enam välja rahvakalendri tähtpäevad
71% (56) ja noortekeskuste sünnipäev 71% (56).

Traditsioonilised tegevused on noortekeskustes alguse saanud: 86% (68) noorsootöötajate
poolt, 70% (55) noorte poolt, 10% (8) keegi ei tea, millest need on alguse saanud.
Noorte võimalustena vabatahtlikuks tegevuseks noortekeskustes toodi välja:












luua ise oma üritus ja see ellu viia;
heakorrategevused;
noorsootöötaja assisteerimine;
väljasõitude korraldus;
noortekeskus toetab kõikide noorte ideid ja tegevusi;
kõik noored on oodatud kaasa aitama erinevates noortekeskuse tegevustes;
noorte endi huvi korral huviringi juhendamise võimalus;
moodustatud on vabatahtlik aktiiv grupp;
koostöö Töötukassaga;
vabatahtlikud välisriigist;
vastavalt soovile ja kokkulepetele.

10

Kaasatud noorte vabatahtlike arvuna viimase poole aasta jooksul toodi enam välja
vahemik 1-5 vabatahtlikku 39% (31).

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikke ei ole olnud 68% (54) noortekeskustest ja on
olnud 32% (25).

5. Eelarve
Noortekeskuste eelarved on piirkonniti väga erinevad. Väiksemate keskuste eelarve jääb
vahemikku 9000-15 000. Keskmine noortekeskuse eelarve on vahemikus 20 000-40 000
eurot. On suuremaid noortekeskusi kelle eelarve on 150 000-200 000 euro ringis.
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Juhi palgamäärana toodi enam välja vahemikku 700-800 eurot. Eraldi toodi välja, et
noortekeskus allub MTÜ juhatusele, kes ei saa eraldi palka; allutakse KOV spetsialistile ja
tema palka ei teata.

Noorsootöötaja palgamäärana toodi välja enam vahemikku 500-600 eurot 22% (17).

Viimase 3 aasta jooksul on suurenenud eelarve 53% (42) noortekeskuste, vähenenud 19%
(15), jäänud samaks 30% (24).
Noortekeskuse põhirahastajateks on kõigil KOV ja lisaks MTÜ 5% (4), projektifondid 9%
(7).
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Noortekeskuse eelarvevajadustest katab KOV enamjaolt 70-100% (47)

Enamjaolt tuleb noortekeskuste lisarahastus ANK projektikonkursilt 92%-l (73) ja Eesti
ANK-lt 75% (59).

6. Personal
34% (27) noorteskustes töötab 1 inimene.
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Neist tegeleb sisulise tööga (juhid, noorsootöötajad, ringijuhid) 37% juhtudel 1 inimene.

Kokku on noortekeskused vastanud 252 sisulise töötaja kohta (juhataja, noorsootöötaja,
ringijuhendaja), millest järeldub, et 7,5% (19) on määratud reaalne kutse.
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Noorsootöötajate täiendkoolitustel osalemise küsimuse puhul toodi enam välja, et osaleb 1
kord poole aasta jooksul 35% (28). Eraldi toodi välja, et koolitustel osalemine sõltub hetkel
olevatest pakkumistest, mõnel kuul on palju koolitusi korraga ja vahel on pikem paus.
Osaletakse peamiselt tasuta koolituste.

Enamjaolt osaletakse Eesti ANK poolt korraldatavatel koolitustel 81% (64).

Enamus noorsootöötajatest, 77% (61) ei kuulu esindusühingutesse.
Noorsootöötajate puhkuse pikkus on 61% (48) 28 päeva.

Noorsootöötaja tööstaaži pikkuse kohta noortekeskuses vastas 20% 1 aasta, 14% alla aasta,
12% 2 aastat, 11% 3 aastat, 7% 6 aastat, 6% 4 aastat. 14% vastanutest oli töötanud vahemikus
10-20 aastat.
87% vastanutest (69) on olemas töötajate motivatsioonipakett.
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Kui motivatsioonipaketti pole, siis toodi töötajate motiveerimisena välja järgmised
võimalused:













väljasõidud;
vabad päevad;
paindlik töö;
kokkuleppelised "lisapuhkused" aastavahetusel/jõuludel;
preemiad heade töötulemuste eest/aktiivse motiveeritud osaluse eest;
rahvusvahelised noorteprojektid, et saaks reisida;
hea meeskonnatöö ja ühised meeskonnapäevad;
suusõnaline kiitmine;
koolitused;
kaks korda aastas lisatasu;
transpordihüvitis;
paindlik töögraafik.

82% (65) ei korralda oma töötajatele supervisioone.
Teiste sama piirkonna/maakonna noorsootöötajatega kohtutakse paar korda aastas 48%
(38).

Neid kohtumisi korraldab enamjaolt maavalitsus 59% (47). Eraldi toodi kokkusaamiste
korraldajatena välja: Noorsootöö nõukoda, noorteinfo keskus, piirkondlik noortekeskuste
katusorganisatsioon (näiteks KENK), MTÜ.

85% (67) pole keskuses/KOV-s välja töötatud noorsootöötajate tunnustusstatuuti. 15% on
tunnustusstatuut olemas. Eraldi toodi välja, et on olemas valla üldine tunnustamise kord.
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Kui ei ole tunnustusstatuuti, siis oma töötajaid tunnustatakse samade võimalustega nagu
ka motiveerimisel.
71% (56) noorsootöötajatest on juhendanud praktikante, 29% (23) ei ole.
27% (21) on viimasel aastal käinud 1 praktikant.

Noorsootöötajate IT-alaseid oskuseid hindab enamus vastanutest 47% (37) väheseks.

IT-alastest koolitustest on huvitatud 90% (71) vastanutest. Eraldi toodi välja: Photoshop-i
koolitus oleks väga abiks plakatite koostamisel, Word press koolitus oleks abiks kodulehe
haldamisel.
IT-alaste huviringide korraldamisest noortekeskuses on huvitatud 80% (63) vastanutest, ei
ole huvitatud 9% (7). Eraldi toodi välja:







hetkel ei ole vajadust, aga tulevikus kui ruumid võimaldavad, siis miks mitte;
võimalik, kuigi koolis juba midagi selles valdkonnas on;
hetkel ei ole selleks ressurssi, inimest;
oleksime väga, aga puuduvad arvutid;
korraldame huviringi BYOD;
robootikast ollakse huvitatud.
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7. Noored
Enamus vastanutest töötavad piirkonnas, kus elab 201-300 noort 18% (14) ja 1001-2000
noort 15% (12).
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Eelmise kuu külastatavuse kohta vastas enamus 43% (34) vahemiku 51-100 erinevat
noort.
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Külastavate noorte vanus jäi enamjaolt vahemikku 11-14 a 99% ja 7-10 aastat 91%.

47% vastanutest väitis, et keskusi külastavad rohkem poisid 47% (37) ja 41% (32) väitis,
et külastavad võrdselt.

65%-l (51) vastanutest pole noortekeskustes noorteaktiivi, 37%-l (29) on olemas
noorteaktiiv.
Olemasoleva noorteaktiivi eesmärgina toodi välja:












vaba aja veetmise üritused;
korraldada teistele noortele erinevaid tegevusi, aidata noorsootöö juhti;
esindada KOV noorte huve, viia ellu KOV valla noortele huvipakkuvaid tegevusi
(koolitusi, sündmuseid jne);
miniaktiivi eesmärk on õpetada aktiivsetele noortele kuidas ja mida teha teistele;
noorte volikogu eesmärk on õpetada demokraatliku ühiskonna toimimise
põhimõtteid ja harjutada kogukonna arengu heaks midagi ise ära tegema;
vabatahtlikkuse arendamine;
sündmuste korraldamine ja läbiviimisel ka erinevate meeskondade töö
koordineerimine ja vastutamine. Ürituste eelarve koostamine. Aasta ja
kuutegevuste planeerimine. Info levitamine, kodulehe täiendamine, koosolekute
läbiviimine (sh FB koosolek, mis toimub kord kuus). Noorematele ja uutele
noortele keskuse reeglite tutvustamine. Korra tagamine keskuses;
projektide kirjutamine;
noorsootöötajate nõuandev organ;
valla noorte elu edendada.
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56% (44) vastanutest ei korralda oma piirkonnas noorte tunnustamisüritust, 44% (35)
korraldavad.
Viimase kolme kuu jooksul on noorte poolt korraldatud üritusi 24%-l (19) vastanutest 3, 23%
(18) vastanutest on korraldanud 1 ürituse.

15% (12) vastasid, et 10 erinevat noort korraldasid üritusi, 14% (11) vastasid, et 4 erinevat
noort.
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Nimetatud tegevustest sai osa 23%-l (18) vastanutest 21-40 noort, 20%-l (16) 1-20 noort.

8. Võrgustikutöö
70% (55) vastanutest kuulub kohaliku tasandi ametlikku noorsootöö võrgustikku.
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Kõige rohkem tehakse koostööd maakondlikul tasandil maavalitsustega 84% (66) ja
karjäärikeskustega 43% (34).

Riiklikul tasandil tehakse enam koostööd Eesti ANK-ga 92% (73) ja ENTK-ga 49% (39).

Rahvusvahelist koostööd tehakse järgmiste organisatsioonide/võrgustikega:









EVS partnerid;
Erasmus+ partnerid;
Sõprusvalla organisatsioonid;
Kölni ametikool;
Euroopa noored;
Saue sõpruslinnadega Prantsusmaal, Itaalias, Rootsis, Lätis;
EVS partneritega;
Sankt-Peterburi koolid, Läti Noortekeskus, Leedu kool;

80% (63) vastanutest ei tee koostööd mõne üle-eestilise noorteühingu filiaaliga, 19% (15)
teeb.
Filiaalidena toodi välja:






Kaitseliidu alla kuuluvate Noorte Kotkaste ja Kodutütardega;
NÜ Eesti 4H Virumaa piirkond;
Eesti 4H;
Pärnumaa Skaudid ja Gaidid;
SOS lasteküla;
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Erinoorootööühing noOR.

Keskuses tegutsevad või tehakse koostööd kohalike noorteorganisatsioonide, ühingute,
seltsidega 76% (60) vastanutest.

71% (56) vastanute keskustes ei tegutse ja nad ei koordineeri noorte osaluskogu/volikogu.
Kõige rohkem tehakse koostööd kohalikul tasandil KOV-ga 96% (76) ja kooliga 92% (73)
vastanutest.

Teiste osapooltega tehakse koostööd 29% (23) 1x kuus, 28% (22) paar korda aastas, 25% (20)
1x nädalas.

9. Kvaliteedihindamine keskuses
Kvaliteedi hindamiseks kasutatakse enam noortelt otse küsimist 91% (72) ja tagasisideankeeti
44% (35).

24

Noorte rahulolu küsitakse pigem alati peale spetsiifilise tegevuse lõppemist 75% (59).

91% vastanutest kogub regulaarselt statistikat noortekeskuse külastuste kohta, 9% (7) ei kogu.

25

Kes kogub regulaarselt statistikat, see loendab peamiselt külastuste koguarvu 65% (51).

Peamiselt kasutatakse külastajate registreerimiseks paberkandjal ankeeti 91% (72). Lisaks
toodi välja, et paberkandjal ankeetide andmed lisatakse hiljem noorsootöötaja poolt
veebikeskkonda.

Koostanud:
Pille Rokk
Eesti ANK projektijuht ja noorsootöö spetsialist
E-mail: pille.rokk@ank.ee
Tel. +372 5808 4101
Noortekeskuste seireküsitlus viidi läbi Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondi projekti
“Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames, mille eesmärgiks on Eesti ANKi eestkoste
tegevussuutlikkuse suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise noorsootöö
valdkonna poliitikakujundamises ning otsusetegemises.
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