Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.
Omavalitsus(ed): Meremäe vald
Piirkonna visioon: Soovituslik kokku leppida prioriteetide määratlemiseks.
Jrk.nr.

Piirkonna eesmärk

Kitsaskoha kirjeldus

KOV

Tegevus kitsaskoha
lahendamiseks

Tegevuse sisu ja eesmärk

Sihtgrupp

Kaasatud partnerid

Tuua välja KOV välised
partnerid, kes on
tegevusega seotud
(toetavad tegevust, aitavad
korraldada , koostöö
vms).Soovituslik

Võimaluste arv

Kitsaskoha kirjeldus, mis
võimaldab kava lugejal mõista
kitsaskoha sisu ning võimalikku
konteksti.

Soovituslik veerg ühiskava
koostamisel. Nimetage
KOV(id) kelle analüüsis
kitsaskoht ilmne.

1 Noored on teadlikumad
lähipiirkonnas toimivatest
huvitegevuste
võimalustest.

Noorteni ei jõua info,
millised on lähipiirkonnas
toimivad huvitegevuse
võimalused

Meremäe vald

2 Noored on ise
aktiivsemad oma
oskuste/huvide
avastamisel.

Noortele ei ole piirkonnas
Meremäe vald
piisavalt võimalusi sisukaks
vabaaja veetmiseks.
Puuduvad vajlikud
vahendid.

Huvitegevuste võimaldamine Noortekeskus ja noortetuba soetavad
ka vähemate võimalustega
vajalikke vahendeid, mis on kõigile
noortele.
noortele kättesaadavad.

3 Noortel on rohkem
võimalusi tegeleda just
neile sobiva huvialaga.

Noortel puuduvad rahalised Meremäe vald
võimalused huviringis või
huvitegevuses osalemiseks

Huviringide rahastamine,
huviringides osalemiseks
vajalike vahendite
soetamine.

KOV rahastab noorte osalemist erinevates 7-19-aastased Naabervallad ja
1
huviringides
noored
haldusreformi tulemusena
liidetavad vallad.
Maakonnas tegutsevad
huvikoolid ja
spordiklubid.

4 Noortele on käivitatud
uued huviringid kodule
lähemal (maadlus,
kickboxing, tantsimine,
seikluskasvatus).

Puuduvad heal tasemel
Meremäe vald
koolitajad/ringijuhendajad,
kes kohapeal huviringe läbi
viiks.

Ringijuhendajate transpordi
kulu ja töötasu hüvitamine.

Noortekeskuse juhataja peab läbirääkimisi
ringijuhendajatega ning lepib kokku
sobivad tingimused ja ringide toimumise
ajad.

Sõnasta piirkonna eesmärk.

Tegevuse nimetus peab
väljendama tegevuse sisu.

Infokanalite ja infopäevade
korraldamine.

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb,
milliseid vahendeid soetatakse, kuidas noored
jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .

Noortekeskuse ja kooli koostöös
vaadatakse üle noortele sobivad
infokanalid vajaliku info
leidmiseks/levitamiseks. Noortekeskuse
kaudu võimaldada noortel saada infot
kogu Võrumaa huvitegevuse ja -hariduse
pakkujate kohta.

Täiendavate võimaluste
arv.

7-16- aastased Naabervallad ja
koolinoored
haldusreformi tulemusena
liidetavad vallad

7-19-aastased Naabervallad ja
7
noored
haldusreformi tulemusena
liidetavad vallad

7-12a noored Naabervallad ja
4
10-13a noored haldusreformi tulemusena
ja 13-19a
liidetavad vallad.
noored

5 Noored on avastanud
endale meelepärase
huvitegevuse, millega
täita mõtestatult ja
meeldivalt vaba aega

Noortel on kesine valik oma Meremäe vald
annete avastamisel ja
arendamisel.

Õpitubade korraldamaine.

Noortkeskuse juhataja korraldab
õpitubasid ja vestlusringe / kohtumisi
noori huvitavatel teemadel ja elualadel.

7-19a noored

6 Noored on läbinud
draamaõppe kiirkursuse
laagrina. Selle tulemusena
tekib huviliste grupp,
kellest moodustub
jätkusuutlik draama- ja
näitering.

Kesine eneseväljendusoskus, Meremäe vald
vähe võimalusi
esinemiseks/väitlemiseks ja
koosloomiseks (viiakse läbi
kui projekt saab rahastuse).

Draamaõppe laager.

Noortekeskus korraldab noortele
lühilaagri, kus viiakse läbi draamaõpe.
Laagri läbimise tulemusena moodustub
jätkusuutlik noorte oma draama- ja
näitering.

13-19a noored Naabervallad ja
2
haldusreformi tulemusena
liidetavad vallad

7 Noortele on laienenud
valikuvõimalused
huvitegevuseks,
käivitunud on huviringid
loodus- ja täppisteaduste
ning tehnoloogia
valdkonnas.

Hetkel toimivad ringid ei
anna piisavalt mitmekesist
valikut

Puuduva valdkonna ringide
loomine piirkonnas.

Valla noorsootöötaja tegeleb uute
huviringide loomisega kooli,
noortekeskuse ja noortetoa juurde.

7-19a noored

8 16+ noortel on mõtestatud 16+ noortele ei ole piisavalt Meremäe vald
ja harivaid tegevusi
huvitavaid ja samas ka
huviringide/ettevõtmiste arendavaid tegevusi.
näol, mis aitavad kaasa
oma ande avastamisel.

Õpitoad, üritused ja
kohtumised motiveerivate
inimestega.

Noorsootöötaja koos kooli ja
16-19a noored
külakeskusega korraldab tegevusi/üritusi,
mis on huvitavad ja arendavad.
Tegevused, kus noored ise saavad olla nii
tegija kui eestvedaja rollis.

2

9 Noortele on võimaldatud Lisaks osamaksule kulukas
käia huviringides ka
transport (pered ise peavad
väljaspool kohalikku
korraldama transpordi).
omavalitsust.

Kulude hüvitamine.

KOV kompenseerib noorte transpordi
kulud huviringidesse kuludokumentide
alusel.

7-19a noored

1

Noortekeskus korraldab valla
noortele ühiseid üritusi ja
väljasõite, et võimaldada
aktiivset tegevust ka
kesisemate võimalustega
noortele. Eesmärgiks on tõsta
noorte füüsilist aktiivsust, aja
otstarbekat kasutamist ning
seeläbi väärtustada vaba
aega.

Noorsootöötaja korraldab koostöös
noortega väljasõite ja üritusi nii
lähipiirkonnas kui ka kaugemal, et
tutvustada noortele erinevaid võimalusi
aktiivseks tegevuseks.

7-19a noored

15

10 Preventatiivsed ja
arendavad tegevused
hoiavad eemal
kuritegelikust käitumisest.

Meremäe vald

Meremäe vald

Vähemate võimalustega
Meremäe vald
noortel puuduvad vahendid
aktiivseteks vaba aja
veetmise tegevusteks ja
tasulisteks väljasõitudeks.
Tegevustusega kaasneb tihti
ka kuritegelik käitumine.

11
*Vajadusel võib ridu juurde lisada.

Naabervallad ja
15
haldusreformi tulemusena
liidetavad vallad

Naabervallad ja
3
haldusreformi tulemusena
liidetavad vallad

Tegevuse algus Tegevuse lõpp

Eelarve

Eelarve sisu

Millal algavad
tegevused/
rahastamin.

Millal
tegevused/ra Kogu tegevuse
hastus
eelarve.
lõppeb.

Soovitame eelarve sisu juures
lahti kirjutada vähemalt:
transport, personalikulu,
vahendid.

sept.17

dets.17

100,00

Plakatid, voldikud, info
jagamine veebis

sept.17

dets.18

4890,00

sept.17

dets.18

sept.17

dets.18

2017

2018

Rahastusallikas

Milliste vahendite toel
planeeritakse tegevust ellu viia.
Nimeta. Nt KOV eelarve, HH/HT
täiendav toetus, ESF KOV,
Varaait, ANK-ide
projektikonkurss, muu
projektikonkurss vms. Mitmest
allikast rahastamise puhul
soovitame täpsustada kulude
lõikes rahastusallikad.

Eelarve 2017.
aastal

Eelarve
2018.aastal.

70,00

30,00

KOV eelarve (noortekeskuse
eelarve)

Spordivahendid (tõukerattad, 890,00
rulad, kiivrid, pallid,
võimlemispukid jms) 2890€

4000,00

KOV noortekeskuse eelarve,
ESF, HH/HT täiendav toetus

21220,00

Huvikoolide ja huviringide
osalustasude
kompenseerimine
vähemkindlustatud peredele.

5590,00

15630,00

KOV eelarve, HH/HT täiendav
toetus

13080,00

Transpordikulud treeneritele
1440 2xnädalas 360€ 1x
nädalas, 360€ 1x nädalas,
ringijuhendajate/treenerite
töötasud (540€ 1x nädalas 9
kuud, 2160€ 2x nädalas 9
kuud, 2120€ 2x nädalas 9
kuud, 1020€ 1xnädalas 9
kuud)

5080,00

8000,00

ESF, HH/HT täiendav toetus

5750,00

Külaliste transport 750€,
töötasud 2000€ ; vahendid
3000€

2150,00

3600,00

KOV noortekeskuse eelarve,
ESF, HH/HT täiendav toetus,
valla eelarve

1.10.2017
juuni.18
(laagri
toimumisaeg
on oktoober
2017)

2543,00

Laagri juhendajate töötasud,
toitlustus ja transport 1783€,
draamaringi juhendaja tasu
720€

2023,00

520,00

Seto Rahvakultuurikeskuse
toetusprogrammi toetus,
HH/HT täiendav toetus

sept.17

juuni.18

3180,00

Kooli huviringide juhendajate 920,00
tasud 1580€ ja vahendid
1500€

2260,00

KOV eelarve, HH/HT täiendav
toetus

sept.17

juuni.18

1720,00

Töötasud (lektorid,
juhendajad) summas 1720€

420,00

1300,00

KOV noortekeskuse eelarve,
ESF, HH/HT täiendav toetus

okt.17

31.dets.18

3750,00

Transpordikulude
kompenseerimine
kuludokumentide alusel.

750,00

3000,00

HH/HT täiendav toetus

sept.17

juuni.17

5500,00

Transpordikulud 2250€

1300,00

4200,00

KOV noortekeskuse eelarve,
HH/HT täiendav toetus, ESF

19193,00

42540,00

61733,00

