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Ülevaade
Oktoober 2016-oktoober 2017 viisid Haanja, Mõniste, Rõuge ja Varstu noortekeskusesed
ellu Eesti Noorsootöö Keskuse koordineerimisel Koostöögruppide tegevuskava. Ühe
tegevuskava osana oli ka küsitlus noorte ja noortejuhtide seas möödunud perioodi kohta.
Noortejuhid viisid läbi ühisarutelu 19.oktoobril Rõuge avatud noortekeskuses. Käesolev
raport annab ülevaate noorte tagasisidest läbi viidud tegevustele.
Kokkuvõtlikult saab välja tuua, et perioodil oktoober 2016 - oktoober 2017 olid tegevuste
tulemused järgmised:
●

ESF programmi raames osales tegevustes ligi 400 noort, neist ¼ olid uued noored;

●

noortekeskuse tegevustes osales  400 noort;

●

soetatud vahendeid kasutas 487 noort;

●

toetati 6 osalust rahvusvahelistes projektides;

●

tööelutegevustes osales 95 noort;

●

noorteaktiivide töös osales 30 noort;

●

ringide töös osales 160 noort;

●

toimus kaks ühisüritust; osalusega 173 noort;

●

oma ideesid on tutvustanud ja ellu viinud 96 noort. Ideid oli 23. Ellu on viidud 19
tegevust, kaasates 424 noort;

●

mobiilse noorsootöö raames oldi väljas 8 üritusel;

●

koostöötegevustes teiste ühendustega osales 182 noort;

●

Tagasiside on andnud 89 noort ja 11 noorsootöötajat.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 76 522 EUR. Koostöös toimuvat
noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
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TULEMUSED
Küsitlus viidi läbi e-küsitlusena kasutades Google docs formaati. Iga Noorsootöötaja jagad
küsimustikku oma keskuse infokanalite kaudu ja pöördus otse noorte poole palvega
vastata.
Küsitluse andmeid koguti kõigi noortekeskuste ja noortetubade osas - Haanja, Mõniste,
Nursi, Rõuge, Ruusmäe, Varstu ja Viitina.

Vastajad
Vastajaid oli kokku 89. Kõige aktiivsemad vastajad olid Nursis, moodustades 34% kogu
vastajate arvust.  Kõige tagasihoidlikum oli vastajate arv Viitina noortetoast 2,3%.

  3

Meeldejäävaim noortekeskuse/noortetoa tegevus küsitud perioodil
Küsitluses paluti välja tuua kolm enim meeldejäävamat sündmust. Vastuse andis sellel
küsimusele 67 noort.
Enim nimetatud tegevused piirkondade kaupa:
●

Haanja: jõusaali avamine;

●

Mõniste: öölaager, lasketiirus käimine, volbriöö;

●

Nursi: matkamine, turniirid ( piljardi- , lauamängu- ja lauatenniseturniir),
külakeskuse avamispidu;

●

Rõuge: suvelaager, filmiööd, tunnustusüritused, rattapäev, Rõuge veepidu ja
paadiralli;

●

Ruusmäe: piljardi turniir, filmiõhtud;

●

Varstu: noortetoa avamine, öölaager, Halloweeni pidu, pidžaamapidu;

●

Viitina: filmiöö.

Arvestades seda, et noored on vastanud väga mitmekesiselt ning eelpooltoodu on vaid
enammainitud tegevused, siis võib öelda, et noortele pakutav valik oli mitmekesine ja
noored leidsid endale huvipärast tegevust.

Hinnang noortekeskuse/noortetoa tegevusele
Vastajatel paluti hinnata noortekeskuse/noortetoa  tegevust 5 palli süsteemis, kus 5
väljendas täielikku rahulolu ja 1 vastupidist. Antud hinde küsimine annab alusbaasi
edasistel perioodidel rahulolu tulemusi võrrelda.
Vastanute hinnangud ( keskmine hinne) on järgmised:
●

Haanja: 4,1

●

Mõniste: 4,3

●

Nursi: 4,6
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●

Rõuge: 4,4

●

Ruusmäe: 4,2

●

Varstu: 3,7

●

Viitina: 3,0

Kokkuvõtlikult võib öelda, et noored on enamuste noortetubade ja noortekeskuste
tegevustega rahul ja hindavad seda kõrgelt. Täiendavat tähelepanu tuleb edaspidi teiste
tegevuste kõrval suunata Varstu ja Viitina noortetubade tegevusele, et suurendada noorte
rahulolu noortetoas toimuvaga.

Hinnang noortekeskuse/noortetoa  tegevuste muutusele viimase aasta
jooksul

Vastajatel paluti hinnata noortekeskuse/noortetoa tegevuse muutust viimase aasta jooksul.
Hinne 5 väljendas seda, et tegevused on muutunud huvitavamaks ja hinne 1 seda, et
tegevused on muutunud igavamaks. Vastanute hinnangud ( keskmine hinne) on järgmised:
●

Haanja: 4,6

●

Mõniste: 4,4

●

Nursi: 4,4

●

Rõuge: 4,2

●

Ruusmäe: 3,8

●

Varstu: 3,6

●

Viitina: 3,0

Antud skaala puhul saab hinnata positiivseks tulemusi, mis on kõrgem kui 3,0. Nii Haanjas
kui ja Varstus avati sel perioodil uus noortetuba, kuid Haanja noortetoa muutustega ollakse
rohkem rahul kui Varstu. Mõniste, Ruusmäe, Nursi ja Rõuge on saanud hea tagasiside oma
tegevustele ja muutustele, arvestades seda, et tegemist on olnud aktiivse tegevusega
keskustega ning konkreetseid muutusi ei pruugi noored isegi märgata. Muutusi on vaja
sisse viia nii Varstu kui Viitina noortetubadesse.
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Positiivsed asjaolud noortekeskuse/noortetoa töös
Vastajatel paluti välja tuua, mis on positiivsed aspektid tänases töös.
Järgnevalt on välja toodud asutuse kohta enim nimetatud asjaolud:
●

Haanja: noortetuba on rohkem avatud, sõbralikud töötajad, jõusaal;

●

Mõniste: uus noorsootöötaja, vahendite mitmekesisus, palju tegevusi;

●

Nursi: noorsootöötaja, mõnus ja kodune keskkond, mängude võimalused;

●

Rõuge: võimalus sõpradega mängida, head noorsootöötajad, palju tegevusi;

●

Ruusmäe: noorsootöötaja, vabadus, vahendid;

●

Varstu: Vahendid, tegevused, noorsootöötajad;

●

Viitina: sõbralikud inimesed, sõbrad.

Millest on  noortekeskuse/noortetoa töös puudu?
Vastajatel paluti välja tuua,  millest nad tunnevad puudu noortekeskuse/noortetoa töös:
●

Haanja: rohkem avatud, televiisor, külmkapp, korralikum piljard, noored;

●

Mõniste: trummid, lauatennis, noortele rohkem vastutust,  huviringe, lauamänge,
arvuteid, sooja tuba;

●

Nursi: tehnilisi vahendeid, arvuteid, huviringe, noori, tantsuringi, xbox, parkla,
nädalavahetusel üritusi, ööpidu, tüdrukute õhtu;

●

Rõuge: suuremaid ruume, skatepark katusega, rohkem xboxi mänge, kiid, paremad
arvutid;

●

Ruusmäe: oma maja, soojem tuba;

●

Varstu: üritusi, kindlam korraldus, huviringi, mänge, vanemaid noori, keskus avatud;

●

Viitina: ruumide remont, arvuteid.
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Idee, mida viiks noor ise ellu?
Vastajatel paluti välja tuua mõned tegevusideed, mida ta ise ellu viiks:
●

Haanja: koolitus, seminar, lauamänguõhtud, piljardilaud;

●

Mõniste: teiste noortega koostöötegevused, välutegevusvahendid, suur laager;

●

Nursi: filmiöö, tantsuring, käsitööring, pidu,

●

Rõuge: robootikavõistlus, siseskatepark, ujumine, reisid, laager;

●

Ruusmäe: Härmajärve ring, filmiõhtu;

●

Varstu: filimõhtu, huviring, laager, öölaagreid, ekskursioone, orienteerumine;

●

Viitina: lauamänguturniir.

