Noortekeskuste seireküsitlus 2015 kokkuvõte
1. Vastajate üldandmed
Küsitlusele vastas kokku 83 asutust koos 130 noortekeskusega.
Maakonniti jagunesid vastajad järgmiselt:

Vastanutest 73,8% ehk 62 asutust on Eesti ANK liikmed ja 26,2% ehk 22 asutust eil ole liikmed.
Küsitlusele vastanutest olid 58 asutust EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored"
toetatud projekti "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" rakendajad
(rakendavaid asutusi kokku 65).
Mitteliikmelisusena toodi välja järgmised põhjused:

Eraldi toodi põhjustena välja: pole veel jõudnud liituda; plaanitakse liituda lähiajal; on alles
tegevusega alustanud; vähene info- mis liitumine ANK- ile annab ja mis lisavõimalused sellest
tekivad.
Neid, kes on Eesti ANK-ga liitunud, motiveeris enim Eesti ANK suurprojektid,
toetusvõimalused; soov valdkonda arendada; infoväljas olemine ja õlg-õla tunne.
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Eesti ANK tegevusega noorsootöömaastikul on rahul enamus vastanutest. Skaalal 1-10 vastas
58,2% vahemiku 9-10.

Ühendustesse või organisatsioonidesse (peale Eesti ANKi) mitte kuuluvuse tõi välja 72%
vastanutest (54 asutust). Oma organisatsioonilist kuuluvust kirjeldasid 29,3% vastanutest
järgmiselt: Võrumaa Noorsootöö Nõukoda; Ühised Noored (lääne-harju keskused osaliselt),
EVT vabatahtlikke võrgustikku; MTÜ Tartumaa Noorsootööajate Ühendus; Kodukant
Tartumaa; maakondlik võrgustik; Tallinna noortekeskuste võrgustik; Kesk-Eesti Noorsootöö
Keskus, Noorteühing Eesti 4H; MTÜ Roela Kodukant, MTÜ Partnerid; Eurodesk; AMSEDrahvusvaheline noorsootöö võrgustik (EVS, nortevahetused jne); Laste Huvikaitse Koda;
rahvusvaheline haridustöötajate võrgustik Interskola; rahvusvaheline heategevusorganisatsioon
Y's men; Pärnumaa ANK võrgustik; Kihelkondlik võrgustik ( Imavere, Kõo, Võhma); kohalikul
tasandil sotsiaal ja noorsootöövõrgustik; Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla; koostöö MTÜ
Võrtsjärve Ühendusega; Põhjamaade ministrite nõukogu infopunkt.
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2. Noortekeskuse andmed
66,7% vastanud juriidilistele asutustele kuulub 1 noortekeskus.

60,7% vastanute puhul oli tegemist KOV allasutustega, 23,8% MTÜ struktuuriüksusega.

Noortekeskused on nädalas avatud 33,3% puhul 30-40 tundi ja 29,8%-l üle 40 tunni.

Küsimusele mitu tundi nädala on noortekeskus noortele avatud vastas 41,7% 30-40 tundi ja
39,3% 20-30 tundi.
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Enamjaolt on noortekeskused avatud esmaspäevast reedeni. Projektide ja muude sündmustega
seoses korraldatakse noortekeskustes vajadusel ka nädalavahetustel tegevusi.

39,3% vastanutest avavad oma keskused kell 14:00, 33,3% vastanutest kell 13:00. Avamise
kellaajad sõltuvad nädalapäevadest ja mõnel juhul ka aastaajast. Erinevad avamisajad on
koolivaheaegadel.
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48,8% vastanutest sulgeb oma keskused kell 20:00, 35,7% kell 19:00. Sulgemise kellaajad
sõltuvad
nädalapäevadest
ja
samuti
sündmustest.

50% vastanutest ütles, et neil pole eraldi oma arengukava, kuid on kajastatud KOV
arengukavas.

Arengukava puudumise korral toodi 59,5% puhul välja, et ANK arengukava on KOV/MTÜ
noorsootöö all ja keskusele eraldi ei ole vaja.
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Keskusele aastatoetuse/eelarve taotlemiseks tuleb KOVile või KOV allasutuse juhile
dokumentidest esitada 91,7%-l eelarve ja 69%-l plaanitav tegevuskava.

3. Noortekeskuse taristu
Noortekeskuse ruumid on 71,4%-l (60) vastanutest juriidilise isiku enda omad. 13,1%-l on
renditud. Eraldi toodi välja, et ruumid on KOV omandis, tegemist on tasuta vara
kasutuslepinguga.
34,5% vastuste puhul asub keskus teiste asutustega ühes hoones, kuid spetsiaalselt
noortekeskuseks renoveeritud osas. 28,6%-l lihtsalt teiste asutustega ühes hoones.

23,8%-l vastanutest jääb keskuse pindala vahemikku 100-200 m², 21,4%-l kuni 100 m².
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37,8% vastanutest tõi välja, et nende hoone (ka õueala) vajab renoveerimist, 26,8% vastasid, et
vajab lisaruumi.

Olukorra parandamiseks on 69,4% vastanutest pidanud KOV-ga läbirääkimisi.

Teenuse parema kvaliteedi tagamiseks vajab 81,5% vastanutest rahalisi vahendeid palgafondi
suurendamiseks. Võrdselt oli vajadus tegevusvahenditeks, rahalisi vahendeid ürituste
korraldamiseks, rahalisi vahendeid erinevate programmide läbiviimiseks, paindlikku
rahastamist ja stabiilsust erinevate koostööde arendamiseks.

64,3%-l vastanutest (54) on oma õueala. 20,2%-l (17) ei olnud õueala. Eraldi toodi välja, et
piiritletud õueala eraldi pole, kuid saab korraldada tegevusi õues. Samuti toodi välja, et õueala
on ühiskasutuses mõne teise asutusega. Osadel keskustel asuvad läheduses erinevad
mänguväljakud ja skatepark, mida noored kasutada saavad, kuid otseselt noortekeskusele ei
kuulu.
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Õueala kasutatakse 72,3%-l noortele ürituste korraldamiseks, 35,4% korraldab seal noortele
koolitusi ja töötubasid.

4. Noortekeskuse tegevusvõimalused
Keskuse ametliku eesmärgina tõid 85,7 välja erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevuse ja
nende omaalgatuse toetamise vaba aja sisustamisel; 82,1% noorsootöö teenuse pakkumise
piirkonnas.
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Keskuse tegevussuundadena toodi 98,8 %-l välja avatud noorteruum/tuba, 85,7%-l noorteinfo
edastamine, 84,5%-l vabatahtliku tegevuse võimaldamine.

Suundadena, millega soovitakse tegelda, aga ei jagu nt selleks ressursse, toodi enam välja
46,4%-l rahvusvaheline noorsootöö, 33,3%-l noorte omaalgatusfondi koordineerimine (NAF)
ja siis võrdselt 29,8%-l noortelaagrite korraldamine ja mobiilne noorsootöö.

64,3% (54) vastanutest ei vii läbi keskustes eraldi NEET noori toetavaid tegevusi. 31% (26)
viivad. Läbiviidavate tegevustena toodi välja: praktika võimaldamine/organiseerimine; isikliku
motivatsiooniplaani koostamine; vabatahtlikule tööle kaasamine; Mobiilne NT (MOKO),
igapäevane kaasamine vabatahtlikusse tegevusse, noortenõustamine; infopäevad karjääripäevad, tööturule sisenemise ohud ja võimalused; temaatilised koolitused, kursused,
õppevisiidid; EVT võimaluste tutvustamine; pakutakse töövarjuks olemise võimalust;
õppevisiidid.

9

Huviringide valdkondadena, mis keskustes tegutsevad, toodi välja 50%-l kunst, 29,8%-l
muusika, 23,8%-l draama. Eraldi toodi välja: huviringide pakkumine sõltub projektidest;
päästering; ei ole huviringe; meisterdamine; inglise keel; dj ring; tüdrukute klubi; poiste klubi;
klaasiring; käsitöö; oskused igapäevaeluks; sotsiaalsed oskused; õmblemisring; kalastusring;
tehnika ring, kodutütred ja noored kotkad; lennumudelism; puutöö.

Huviring on 50,6%-l vastanutest alguse saanud Eesti ANK “Riskilaste toetusprogrammi
rakendamine läbi noortekeskuste” projektist (2014-2016); 48,1%-l noorte omaalgatusest;
45,5%-l ESF ANK alameetmest (2010-2013).

71,8%-l (56) vastanutest on toimuvad huviringid tasuta, 21,8%-l (17) on mõned tasulised,
7,7%-l (6) on tasulised.
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Huvitegevust finantseerib 67,9%-l KOV ja 61,5%-l EMP toetuste programm „Riskilapsed- ja
noored“.

57,5%-l (46) on mõni huviring, mida soovitakse käivitada, 28,8%-l (23) on neid mitu, 11,3 (9)
ei ole.
Käivitada soovitakse järgmisi huviringe: tehnika (11); robootika (10); multimeedia (9);
seikluskasvatus (6); tantsuring (6); draama (6); kokandus (6); IT (6); matkaring (5); ringid (5);
muusikaalane huviring (4); fotondus (4); loodus (3); kalandusring (3); trummiring; noortebänd
(2); dj ring (2); parkuuring (2); tantsuring (2); loovus; meisterdamine; hip-hop; spordialased
puhkpilliõpe; disain; puidutöö ja restaureerimine; kunstiring; pilliõpe; discgolf; noored kotkad;
kodutütred; breiktants; rolli- ja strateegiamängud; poiste ring; tüdrukute ring; võitluskunstid;
keraamika; saviring; taaskasutus.
Ringide avamise takistusena on 76,4% (55) välja toonud, et pole raha vahendite
soetamiseks/juhendaja palkamiseks; 50% (36) pole leidnud sobivat juhendajat. 22,2% (16)
vastanutest tõi probleemina välja transpordi (kättesaadavus osalejatele).
Küsimusele, kuidas riik peaks toetama „igale lapsele üks huvitegevus“ rahastamist, vastas
41,7% (35) riiklikud avatud konkursid, kus kõik saavad taotleda. Võrdselt pooldati seisukohti
igale lapsele üks kindel toetussumma aastas ja et toetama peaks otse huvikoolide ja huviringide
õpetajate palgafondi.
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Tõenduspõhistest metoodikatest kasutatakse noortekeskustes enim seikluskasvatust ja
mobiilset noorsootööd (54,2% vastanutest).

Nimetatud metoodikate kasutamine on 82,9%-l vastanutest alguse saanud EMP „Riskilapsed
ja noored“ projektist. Eraldi toodi välja: töötaja varem omandatud pädevused ja initsiatiiv;
koolitus on ise asutusse sisse tellitud.

Noortele keskuses vabatahtliku tegevuse võimalustena pakuvad 96,4% aidata noorsootöötajal
organiseerida noortekeskuse igapäevaseid tegevusi ning planeerida ja korraldada üritusi.
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Viimase poole aasta jooksul on kaasatud keskuse tegevustesse noori vabatahtlikke 31,3%-l
vastanutest 1-5. 28,9%-l vastanutest 11-20 noort vabatahtlikku.

62,2 % (51) vastanutest tõi välja, et nende keskuses pole töötanud Erasmus+ raames
vabatahtlikke/praktikante. 34,1% (28) vastas, et nende keskuses on töötanud Erasmus+ raames
vabatahtlikke/praktikante.

5. Eelarve
Keskuse 2015. aasta eelarve on 26,2%-l vastanutest vahemikus 70 001-… eurot; 19%-l
vahemikus 0-5000 eurot.
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Eelarve sisaldab 91,7%-l vastanutest tegevuste korraldamise kulusid; 90,5%-l tööjõukulu;
84,5%-l haldus- ja majanduskulusid.

Asutuse juhi palgamäär on 22,6%-l vahemikus 401-600 eurot; 21,4%-l 801-1000 eurot.

Noorsootöötaja palgamäär jäi 34,5%-l vastanutest vahemikku 401-600 eurot ja 601-800 eurot.

Keskuse eelarve on viimase 3 aasta jooksul 59,5%-l (50) suurenenud; 31%-l (26) on jäänud
samaks ja 9,5%-l (8) on eelarve vähenenud.
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Eelarve suurenemise korral on selle osa katnud 80,8%-l (42) KOV; 51,9%-l (27) fondid; 11,5%l (6) omaosalus. Eraldi toodi sissetulekuna välja: teenuste müük, inventari rent.
Eelarve vähenemise korral toodi põhjusena välja 75%-l (6) KOV toetuse vähenemise; 25%-l
(2) fondide toetuse vähenemise.
KOV katab noortekeskuse eelarvest 35,4%-l vastanutest 91-100%; 27,8%-l katab 81-90%
eelarvest.

Eesti ANK tugi keskusele katab noortekeskuse eelarvest 39,5%-l vastanutest 11-30%; 36,8%-l
katab 0-10%.
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Lisarahastuse allikatena tuuakse välja 92,7%-l ANK projektikonkurss; 64,6%-l Eesti ANK.

Kui noortekeskuses küsitakse osalustasusid, siis
laagrite/suvepäevade puhul; 48,4% õppereiside eest.

64,5%

vastanutest

küsib

seda
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6. Personal
Erinevaid inimesi saab keskuse eelarvest töötasu 28,6%-l vastanutest 1 inimene; 20,2%
vastanutest 2 inimest.

Sisulise tööga tegeleb neist (juhid, noorsootöötajad, ringijuhid) 34,1%-l vastanutest 1 inimene;
23,2%-l vastanutest 2 inimest.
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Noorsootöötaja kutsekvalifikatsioonile (vähemalt tase 4) vastab 47,7%-l vastanutest 1 inimene;
20%-l vastab 2 inimest.

ENTK noorsootöötaja 4 kutse on saadud 54,5%-l vastanutest 1 inimesel; 18,2%-l saadud 2
inimesel.

ENTK noorsootöötaja 6 kutse on saadud 83,3%-l (5) vastanutes 1 inimesel; 16,7%-l vastanutest
2 inimesel.
ENTK noorsootöötaja 7 kutse oli saadud 1 noorsootöötajal.
Noorsootöötajad käivad keskmiselt täiendkoolitustel 32,1%-l 1x3kuu jooksul; 26,2%-l 2x
aastas. Eraldi toodi välja, et sõltub suuresti töötajast, kas tal on kõrval veel 0,5 ametikoht või
mitte ja kas töötajal on võimalusi ning motivatsiooni või mitte.
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88,1% (74) vastanutest kinnitas, et selline koolitustel käimise vahemik on noortekeskuse töö
korralduseks jõukohane. 48% (4) vastas, et liiga tihe.
60,9% vastanutest tõi välja, et koolitustel osalemine on mõnikord takistatud, sest on tööga liiga
hõivatud ja pole aega. 58% vastanutest ütles, et takistuse põhjuseks on see, et ta on üksi tööl ja
pole asendajat võtta.

86,3% vastanutest osaleb Eesti ANK poolt korraldatud koolitustel; 46,3% osaleb SANA poolt
www.mitteformaalne.ee kaudu toimuvatel koolitustel.

Vajalike koolitustena toodi välja järgmised teemad: mängulised lähenemised erinevates
töövõtetes; enda märkamine; esmaabi; pagulaste integreerumine kogukonda; meeskonna töö;
nõustamiskoolitused; koduleheküljega seonduv (alates loomisest kuni haldamiseni); noorte
motiveerimine; ajaplaneerimine; avalik esinemine; kunst, draama; psühholoogia, noorte
erinevad kaasamistehnikad; Fb kasutamine turunduses; õpilasfirmad; kuna töötame juba ammu
on vaja "restart" koolitusi; uued meetodid noorsootöös ja head praktikad; arvuti kasutamine ja
uued arvuti programmid; projektijuhtimine; spetsiifilised noortetegevused (multimeedia,
muusika jne); noorte õigused; seadusandlus; riskinoortega töö ja nende kaasamine; motiveeriv
intervjueerimine; rahvusvaheline noorsootöö; loovmängud; inglise keele kursus; juhtimine,
meeskonnatöö/koordineerimine; erivajadustega noortega suhtlemine (näit. ATH); Wordpress
tarkvara kasutamine kodulehe haldamisel; plakatite disain (tasuta tarkvaralise programmi
näitel, et kõik saaks hiljem kasutada seda); viha ja agressiooni koolitused; robootika ringi
koolitused; ANK arengukava koostamine; enesekehtestamine; ANK logiraamatu pidamine;
posterite disain; supervisioonid; meediaplaani koostamine; noorsootöötaja roll; mobiilne
noorsootöö; erinoorsootöö; seikluskasvatus; võrgustikutöö arendamine; coaching;
personalitöö.
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Küsimusele, millisesse noorsootöötajate katusühendustesse teie noorsootöötajad kuuluvad,
vastas 57,6%, et nad osalevad Eesti ANK poolt noorsootöötajatele suunatud eestkostega seotud
tegevustes.

Noorsootöötaja puhkus on 59,5%-l vastanutest 28 päeva; 32,1%-l noorsootöötajatest 35 päeva.

Keskuse juhi puhkus on 44%-l vastanutest 35 päeva; 40,5%-l juhtidest 28 kalendripäeva.
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Töötaja tööstaaži pikkuseks märgiti erinevate töötajate läbilõikes enamjaolt vähem, kui 1 aasta
või 1-2 aastat.

77,4% (65) vastanutest ei korralda oma töötajatele supervisioone. 22,6% (19) korraldab.
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Supervisioonide korraldamise tiheduse juures toodi eraldi välja: toimuvad arenguvestlused;
projektipõhiselt saab vahel tihemini supervisioone teha; vajadusest sõltuvalt korraldatakse; ei
korraldata üldse. 22,2%-l vastanutest korraldatakse iga poole aasta tagant.

56,4% (22) vastanutest leiab, et ko- ja supervisioonide arv ei ole piisav. 33,3% (13) leiab, et on
piisav.
Vastajad, kes ise ei korralda ko- ja supervisioone tõid välja, et nende töötajad saavad tuge
oma töös järgmistest kohtadest: maakonna noorsootööatajate kohtumistelt ja koostööst; juhilt;
lastekaitsespetsialistilt; sotsiaalnõunikult; KOV-ist; noortelt ja teistelt noorsootöötajatelt oma
vallast; ei saagi tuge; Eesti ANK-lt; katuseorganisatsioonidest; kord kuus toimuvatelt
personalikohtumistelt; perelt; Rajaleidja keskuselt; maavalitsuselt; võrgustiku koosolekutelt;
kohtumistel teiste noorsootöötajatega.
41,7% vastanutest kohtub teiste sama piirkonna noorsootöötajatega paar korda aastas; 26,2%
vastanutest kord kuus.

Sama maakonna noorsootöötajatega kohtuvad 52,4% vastanutest paar korda aastas; 25%
vastanutest kord kuus.
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Kohtumiste peamiste teemadena maakondlikul tasandil toodi välja: info jagamine; kogemuste
jagamine; kovisioon; koostöö; lühikoolitused; erinevate valdkondade esinejad; noorsootöö
arengud maakonnas; ühiste projektide vedamine; ANK projektid; suvekool; seadusandlus
noorsootöös; enesejuhtimisoskus; ajurünnakud noortele huvipakkuvate tegevuste
väljamõtlemiseks; rahastusvõimalused; koostöövõrgustiku arutamine; arengukava
koostamine; väljasõidud; tutvumine teiste keskuste tööga; asjade omavaheline laenutus;
õppereisid teise maakonda, noorsootöötajate kutsevõistlus; noorsootöö koordineerimine ,
ühisüritused ja projektid; noortekeskuste noorte kokkutulek; tunnustusüritus; avatud
noorsootöö vajalikkus; noorteinfo; maakondlikud noorsootöö sündmused; tegevuskavad;
maakonna NT arengukava täitmine.
Maakondlikke kohtumisi korraldavad 75%-l vastanutest maavalitsused ja 41,3%-l vastanutest
mõni noortekeskus.

71,3% vastanutest (57) vastas, et nende keskus on juhendanud praktikante; 30% (24) vastas,
et pole.
Need, kes on praktikante vastu võtnud, neil on käinud viimase kahe aasta jooksul 34,5%-l
vastanutest 2 praktikanti; 23,6%-l käinud 1 praktikant.
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Praktikandid on käinud 71,9%-l vastanutest TLÜ Pedagoogilisest Seminarist. Eraldi
koolidena, kus praktikandid on käinud, toodi välja: Võrumaa Kutsehariduskeskus; TÜ Pärnu
Kolledž; Lääne Viru Rakenduskõrgkool.

82,8%-l vastanutest on praktikal käinud noorsootöö eriala praktikandid; 48,3%-l vastanutest
sotsiaaltöö eriala praktikandid.
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7. Noored
Noorte arv piirkonniti jaguneb väga erinevalt.

35,7%-l vastanutest külastab keskust keskmiselt alla 50 noore kuus; 34,5%-l vastanutest 51100 erinevat noort.
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Keskmiselt on 20,2%-l vastanutest kuus 301-400 osalust; 17,9%-l osalusi 401-500.

Külastavate noorte vanus jääb 97,6%-l vastanutest vahemikku 11-14. a; 94%-l vahemikku 710. a; 89,3%-l vahemikku 15-16. a.

47,6% (40) vastanutest tõi välja, et keskust külastavad rohkem poisid; 38,1% (32), et
külastavad võrdselt nii poisid kui ka tüdrukud; 9,5% (8) vastas, et külastavad rohkem
tüdrukud. 6% (5) ei osanud öelda.
Keskust külastavad ka Eestis elavad teisest rahvustest noored tõi välja 57,1% (48) vastanutest.
Teistest rahvustest noori ei käi 36,9%-l (31) vastanutest.
58,3%-l (49) vastanutest on keskuses olemas noorteaktiiv; 41,7%-l (35) ei ole noorteaktiivi.
Need keskused, kes vastasid, et neil on noorteaktiiv, kirjeldasid selle vormi järgmiselt:
vastavalt vajadustele kohtuv ning peamiselt tegevuste planeerimise ja korraldamisega tegelev;
nad on aktiivsed osalejad, mitte korraldajad; vabas vormis, kui neil on aega; vabas vormis,
noorsootöötaja toetusel; tihe suhtlus töötajatega, ürituse korraldamises arvamuse avaldamine,
osalemine, kaasa aitamine; noortevolikogu; 4H klubi; regulaarsed koosolekud; algatavad ise
tegevusi; aktiivne osalemine kõiges ja omaalgatus; NAF; noorsootöötaja kokkukutsumisel
kogunevad; projektide alusel; skatepargi noored; noorteaktiiv moodustub ürituse põhiselt;
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kunstihuvilised noored kirjutavad projekte; 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.
Viimase kuue kuu jooksul noorte poolt korraldatud sündmuste arvuna tõi 23,8% vastanutest
välja 2; 21,4% vastanutest 3 sündmust; 20,2% vastanutest 1 sündmuse.

Sündmuste korraldamises osales erinevaid noori 17,9%-l vastanutest 10; 13;1%- l vastanutest
5 erinevat noort.
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Nimetatud sündmustest sai osa 28,9%-l vastanutest 1-30 noort; 28,9%-l vastanutest 31-60
noort; 14,5%-l 61-90 noort.

8. Võrgustikutöö
Kohaliku tasandi noorsootööga seotud võrgustikku kuulub 67,9% (57) vastanutest. Seda
võrgustikku koordineerib ise 28,6% (24) vastanutest. Sellist võrgustikku pole olemas 13,1%-l
(11) vastanutest. 2,4% (2) ei kuulu võrgustikku.
Maakondlikul tasandil tehakse koostööd 65,3%-l vastanutest politseiga; 54,2%-l
maavalitsusega (alaealiste komisjon).

Maavalitsusega seisneb peamine koostöö: maavalitsuse juhtimisel on käimas maakondlik
riskilaste projekt, mille raames toimub palju kohtumisi ja koolitusi; ühistegevused;
nõustamine; osalemine üritustel; infopäevade pakkumine; ennetustegevuste planeerimine;
seminarid; koolitused; MOKO töötajad suhtlevad alaealiste komisjoni suunatud noortega
kokkupuututavate spetsialistidega ning kaasavad noori oma töösse; ANK konkurss; ürituste ja
projektide rahastamine; infovahetus; koostöö riskinoorte projektide elluviimisel; erinevate
noorsootöö probleemide arutelud; koostöö väljundite otsimine teiste keskustega;
võrgustikutöö; alaealiste komisjonis käinud noored teevad ÜKT-d noortekeskuses; sealne
noorsootööspetsialist annab nõu ja koordineerib tööd.
Rajaleidja keskustega seisneb peamine koostöö: karjääriinfo; koolitused ja info;
karjäärinõustamine; ühised suuremad infoüritused (Terve karjäär, Noorte Infomess);
nõustamisalane koostöö; infovahetus; tööalaste koolituste ja töötubade korraldamine
noortekeskues, malevas; Rajaleidja tutvustused keskuses; erinevate spetsialistide kogemuste
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jagamine, konsulteerimine, noorte teenusele suunamine/saatmine; info koolide kohta; noorte
probleemide märkamine ja nende lahendamine kaasates ja koostööd tehes.
Töötukassa filiaaliga seisneb peamine koostöö: vabatahtlikud tööl keskuses; töövõimalused
noortele; koolitusvõimalused; praktikavõimalused; ennetavad tegevused; erinevad
infomaterjalid ja infopäevad; tööpraktikale ja vabatahtlikule tööle noori noortekeskusesse;
vabade töökohtade info; info vahendamine; NEET noorte leidmine ja tööle (töötukassasse)
suunamine; noortele suunatud erinevate koolituste läbiviimne noortekeskuses; töötute noorte
nõustamine; karjäärinõustamine töömalevates läbi töötukassa; erinevate teenuste
korraldamine noortele (riigihanke vormis); töötud vabatahtlikule tööle.
Politseiga seisneb peamine koostöö: ennetustegevuste planeerimine ja läbiviimine; info
vahendamine; koolitused; võrgustiku koostöö; ühistegevused ja konsulteerimine teatud noorte
osas; käitumsiraskustega noored, koostöö läbi kooli sotsiaalpedagoogi; laagrites ja
sündmustel; alaealiste rikkumised; ühiskondlik kasuliktöö; ürituste kooskõlastamine.;
tänavatöö koos politseiga, kaasamised nii keskuse kui koolide üritustele; liiklusohutuse
koolitused; ennetustegevused riskinoortele; ühistegevused Murdepunkt raames; igapäevane
noorte tugi.
Riiklikul tasandil teevad koostööd 95,8% vastanutest Eesti ANK-ga; 29,6% SANA-ga.

Eesti ANK-ga seisneb peamine koostöö: Norra riskilaste projekti kaudu; liikmeks olemine;
projektid; koolitused; omavaheline suhtlus; üldkogud ja ringreisid; infopäevad; projektis
Murdepunkt; igal tasandil noorsootöötaja nõustamine; Eesti ANK juhatusse kuulumine; info,
koordineev, juhendav; noorsootöö valdkonna ühine arendamine; projektide eestvedamisel
kaasaaitamine ja panustamine; küsitluses osalemine; info vahetamine; andmete ja vajadusel
sisendi andmine.
ENTK-ga seisneb koostöö: projektitoetused (malev); info jagamine; nõustamine, projektid,
info; laagrite korraldus; ENTK-ga noorteinfo teenus maakonnas; erinevates
toetusprogrammides osalemine - nn Varaait, maakondlik ANK programm jne; kvaliteedi
hindamised olid; kutse taotlemise info ja nõuanded.
ENL-ga seisneb koostöö: koolitused; üritused; oma osaluskogu käivitamine ja töös hoidmine;
noorteosalusprojektid; osaluskohvik; osalemine ENL suvepäevadel; projektide esitamine.
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ENÜ-ga seisneb koostöö: osalemine coaching teema arendamisel; osalemine koolitustel; teiste
liikmetest ekspertide nõuanded.
HTM-ga seisneb koostöö: projektid; HTM asekantsler käis alles delegatsiooniga külas
tutvumas olukorraga meie keskuses ja võimalusel saame nendega alati kontakti võtta;
huviharidus; noorteinfo rahastus.
SANA-ga seisneb koostöö: projektid; EVT; Erasmus+; rahvusvaheline noorsootöö;
vabatahtlikkuse küsimustes, erinevate projektide nõustamine nii noorsootöötajal kui noortel;
info, koolitused; SANA tegevustes kaasalöömine; Euroopa Noortenädala koordineerimine;
rahvusvaheline koostöö.
Rahvusvahelisel tasandil tehakse koostööd: erinevate riikidega; Eurodesk (SANA); teiste
riikide asutustega (noorsoovahetused, EVT); MTÜ EST YES; organisatsioon Contakt2103
ENÜ kaudu; sõprusomavalitsused; Euroopa Vabatahtliku Teenistuse võrgustikku kuuluvad
organisatsioonid, Y's men ja YMCA, haridustöötajate võrgustik Interskola; Indicot
(Hispaania), Team For Yourh Association (Rumeenia), BASCKUP (Portugal), Partner 2:
Bollo Brook Youth Center (Inglismaa); Y-klubi; AJ Inter, Baltic Regionals Fonds, AJ
Dmeter, MTÜ Edela Eesti Arendskeskus, Tmelnik; Centre des Sureaux, AEPER, AMSED.
76,9% (50) vastanutest kinnitavad, et keskuses tegutsevad või tehakse koostööd kohalike
noorteorganisatsioonide, ühingute, seltsidega. 23,1% (15) ei tee koostööd kohalike
noorteorganisatsioonidega.
71%-l (49) vastanutest kinnitab, et nende keskuses ega nende koordineerimisel ei tegutse
noorte oslauskogu/noortevolikogu. 29%-l (20) vastanud keskustes või nende koordineerimisel
tegutseb noorte osaluskogu/noortevolikogu.
97,5% vastanutest teeb kohalikul tasandil veel koostööd KOV-ga; 96,3% vastanutest
haridusasutustega (eel-, põhi- ja gümnaasium); 82,5% kultuuriasutustega.
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Teiste osapooltega tehakse koostööd 46,3% vastanute puhul 1 x kuus; 23,8% puhul 1 x
nädalas.

9. Kvaliteedihindamine noortekeskuses
Keskuse tegevuste kvaliteedi hindamise meetmena kasutavad 92,9% vastanutest noortelt otse
küsimist; 51,2% tagasisideankeeti.

Teemadena, millega seotud küsimusi noortele esitatakse tõi 98,7% vastanutest välja ideed,
mida teha; 89,9% noorte mured/väljakutsed/vajadused; 74,7% keskuse vahendid.
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74,7% vastanutest küsib noortelt arvamust ja tagasisidet igapäevaselt töö käigus; 70,9%
vastanutest peale spetsiifilise tegevuse lõppemist; 68,4% peale konkreetse projekti lõppemist.

90,9% (70) vastanutest peab regulaarset statistikat noortekeskuse külastuste kohta. 9,1% ei
pea.
Nendest, kes peavad statistikat, 65,3% loendavad külastuste koguarvu; 56,9% vanust; 45,8%
sugu.

64,9% vastanutest kasutab külastajate/osalejate registreerimiseks paberkandjal ankeeti; 35,1%
Logiraamatut.

Koostanud:
Pille Mardiste
Eesti ANK projektijuht ja noorsootöö spetsialist
E-mail: pille.rokk@ank.ee
Tel. +372 5808 4101
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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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