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SISSEJUHATUS
Saue Noortekeskuse arengukava on linna arengukava toetav dokument, milles on kirjeldatud Saue
Noortekeskuse tegevussuunad ja -plaanid aastateks 2013-2017. Arengukava eesmärgiks on
määratleda noortekeskuse arenguperspektiiv, luua alus noorsootöö järjepidevusele, plaanipärasele
arengule koos vajalike ressursside kavandamisega. Arengukava kehtestab noortekeskuse arendamise
strateegilised eesmärgid lähtudes linna sotsiaalsest hetkeolukorrast, linnaelanike huvidest ning
kehtestatud arengudokumentidest.
Saue Noortekeskuse arengukava koostamine algatati septembris 2012 ja see valmis Saue
Noortekeskuse ja MTÜ Clarus koostööna. Arengukava koostamisest võtsid osa Saue Noortekeskuse
noortejuhid, vabatahtlikud ja abilinnapea Jüri Tümanok.
Arengukava koostamisel on arvestatud Eesti Noorsootöö Seadusega, Noorsootöö strateegiaga
aastateks 2006-2013 ja teiste noortevaldkonna seadusandlike aktidega, samuti Saue linna
arengukavaga 2012-2022 ning Saue Noortekeskuse põhimääruse ja arengukavaga 2007-2013.
Arengukava on koostatud perioodiks 2013-2017. Arengukava tegevuskava kuulub ülevaatamisele igaaastaselt juunikuus, mil toimub järgmise aasta eelarve koostamine. Arengukava eesmärgid ja nende
täitmine vaadatakse üle igal aastal 1. detsembriks. Selle käigus hinnatakse aasta jooksul saavutatud
tulemusi ning tehakse vastavalt vajadusele täiendusi.
Arengukava dokument koosneb viiest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate Saue
Noortekeskuse hetkeolukorrast. Teises peatükis on välja toodud noortekeskuse visioon ja missioon.
Kolmas keskendub eesmärkidele ja nende saavutamise meetmetele, neljas peatükk on tegevuskava
aastateks 2014-2017. Viies peatükk kirjeldab arengukava tulemuste mõõtmise, hindamise ja
läbivaatamise korda ning lõpus on välja toodud mõistete selgitus.
Arengukava koostamise meeskonda kuulusid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kristi Kruus – Saue Noortekeskuse juhataja
Jüri Tümanok – Saue abilinnapea
Monika Liiv – Saue Noortekeskuse noortejuht
Üllar Põld - Saue Noortekeskuse noortejuht
Jan Pillav - Saue Noortekeskuse noortejuht
Maria Liiv - Saue Noortekeskuse noortejuht
Liis Enson - Saue Noortekeskuse noortejuht
Anna-Christi-Karita Aruksaar - Saue Noortekeskuse noortejuht
Silver Arrak - Saue Noortekeskuse noortejuht
Astrid Mihelson – Saue Noortekeskuse noortejuht
Karl Kuusiku – Saue Noortekeskuse vabatahtlik
Mari Lattik – Saue Noortekeskuse praktikant
Helen Tamm – Saue Noortekeskuse praktikant
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I HETKEOLUKORRA KIRJELDUS

1.1 Saue linna üldiseloomustus
Paarkümmend kilomeetrit Tallinna kesklinnast edelasse asub 6000 elanikuga Saue linn, mis sai
linnaõigused 1993. aastal. Aastal 2012 moodustab noorte arv linna elanike üldarvust 24,4 protsenti,
sh 7-16 aastaseid noori on 702 ja 17-26 aastaseid noori 759.
2009. aastal nimetati Saue linn ÜRO Lastefondi UNICEF poolt laste- ja noortesõbralikuks linnaks.
Saue linnas on head võimalused vaba aja veetmiseks: valgustatud tervisespordirada koos vabaõhu
treeningvahendite ja laste mänguväljakutega, ujula, kunstmurukattega jalgpalliväljak, skate-park,
kergliiklustee Sauelt Laagrisse. Lisaks on linnal hea bussi- ja rongiühendus Tallinnaga.
Saue linnas asuvad Eesti suurim lasteaed Midrimaa, ligi 900 õpilasega gümnaasium, huvikeskus,
muusikakool, noortekeskus, raamatukogu.
Saue linnal on viis sõpruslinna: Sollentuna Rootsis, Inčukalns Lätis, Kozelets Ukrainas,
Montemarciano Itaalias ja Quincy-sous-Senart Prantsusmaal.
Saue Linnavalitsuses töötab lastekaitse- ja erinoorsootöö spetsialist ning linna noorsootöö spetsialisti
ülesandeid täidab noortekeskuse juhataja. Linna noorsootöö keskseks korraldajaks on noortekeskus,
Lisaks pakuvad noortele huvitegevuse võimalusi ka Saue Huvikeskus, Saue Muusikakool ning
erinevad mittetulundusühingud (Kaitseliit, Saue Vabakirik jt).
1.2 Üldandmed
Saue Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Saue Linnavalitsuse allasutus, mis nimetati
noortekeskuseks 16. aprillil 1998. Aastal. Varem tegutseti päevakeskuse nime all ja tegevused olid
suunatud lastele vanuses kuni 13 eluaastat. Noortekeskus tegutses Saue Linnavalitsuse hoone
keldrikorrusel, kus kasulikku pinda oli 200 ruutmeetrit ja puudus loomulik valgus. 2008. Aastal osales
Saue linn Euroopa Regionaalarengu Fondi projektikonkursi „Hariduse infrastruktuuri arendamine”
meetmes „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide
kaasajastamine”. Positiivse rahastamisotsuse tulemusena tegutseb Saue Noortekeskus alates 1.
Juunist 2011 uuel aadressil Koondise 20 ja kasulikku pinda on kokku 1200 ruutmeetrit.
1.3 Külastusajad ja külastatavus
Noortekeskus töötab esmaspäevast reedeni 09:00-21:00. Noortele on maja avatud 13:00-20:30.
Nädalavahetustel toimuvad suunatud tegevused (projektid, proovid, klubid).
Noortekeskuse ruume on väljaspool noortekeskuse tegevuste aega võimalik välja rentida erinevateks
üritusteks, sünnipäevadeks, treeninguteks. Ruumide rendihinnad kehtestab Saue Noortekeskuse ja
Saue Linnavarahalduse ettepanekul Saue Linnavalitsus.
Ülevaade Saue Noortekeskuse külastatavusest 2012. aastal
Külastusi
KUU
kokku
Poisid/Tüdrukud
Vanus 7-12
Jaanuar
1661
809/852
937
Veebruar
1609
776/833
919
Märts
1968
955/1013
1018
Aprill
1575
737/838
893

Vanus 13-18
558
542
755
532

Vanus 18+
166
148
195
150
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Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember

1503
198
suvepuhkus
204
1736
1876
1452
1389

728/775
93/105
suvepuhkus
109/95
844/892
881/995
703/749
733/656
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870
505
128
117
64
17
suvepuhkus
suvepuhkus
suvepuhkus
111
87
6
968
596
172
992
760
124
853
465
134
831
445
113

1.4 Eesmärk ja põhitegevused
Saue Noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtteid järgiv kogemusõppe keskus noortele.
Noortekeskuse tegevuste eesmärk on pakkuda Saue linna noortele mitmekesiseid mitteformaalseid
arenguvõimalusi koolist ja tööst vabal ajal.
Noortel on võimalus osaleda noorteprojektides ja järgmistes huviringides: aeroobika, kokandus,
kunstiring, noorpäästjate ring, trummiklubi, tüdrukute klubi, showtants. Uue suunana on kaasatud
noored lapsevanemad. Neil on võimalus käia väikelaste mängutoas lastega mängimas ning osaleda
lapsevanematele suunatud projektis “Tugev pere, tugev kogukond”. Projekti eesmärgiks on tuua
koduste laste vanemad kokku, korraldades neile erinevaid arendavaid töötube ning viies neid kokku
huvitavate esinejatega.
Noortekeskusel on aastate jooksul välja kujunenud traditsioonid, mis toimuvad igal aastal: öömatk
“Matkates Vabariigi Aastapäevale”, Saue noorte töömalev, kus igal suvel saab tööd 80 noort; 712aastastele noortele suunatud linnalaager; pika ajalooga kunstilaager ja sügisene loodusloomelaager Lastekaitse Liidu Õppe- ja Puhkekeskuses Pivarootsis.
Täna külastab noortekeskust keskmiselt 80 noort päevas, nädalas korraldatakse noortele 7 erinevat
huviringi, milles osaleb 100 last, noortekeskuse suvelaagritest saab igal suvel osa 90 noort ning
töömalevas saab tööd 80 noort.
1.5 Tähtsamad lisarahastuse baasil elluviidud projektid aastatel 2008-2013
•

•

•

•

Projekt „Mudelistide maailm” (2013) – eesmärgiks käivitada noortekeskuses automudelismi
ring, arendades noortes seeläbi meeskonnatööoskust, esinemisjulgust, strateegilist
mõtlemist, käelist tegevust ning keskendumisvõimet läbi mängulise/võistlusliku tegevuse.
Projekt „Saue Savilinn” (2013) – eesmärgiks arendada noortes meeskonnatööoskust, käelist
osavust ja keskendumisvõimet läbi loomingulise tegevuse. Paljude laste ühistööna valmib
Saue linna savist makett, mida eksponeeritakse Saue linna juubelipeol ja mujal Saue
allasutustes.
Projekt „Health is wealth” (2013) – viiepoolne rahvusvaheline noortevahetusprojekt, mille
eesmärgiks tugevdada koostööd Saue noortekeskuse ja Saue linna sõpruslinnade noorte ja
noorsootöötajate vahel ning üheskoos pöörata tähelepanu noorte tervisele – nii füüsilisele,
sotsiaalsele kui vaimsele. Projektis osalevad lisaks Saue linnale veel sõpruslinnad
Montemarciano, Quincy sous Senart, Vangazi ja Sollentuna.
Projekt „Targalt läbi Eesti” (2013) – noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks edendada
sportlikke vaba aja veetmise võimalusi Saue linnas ning anda noortele võimalus ise midagi
ära teha. Projekti tulemusena on Saue noortel ühise tegutsemise tulemusena läbitud RMK
370 kilomeetri pikkune matkarada.
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Projekt „Töömaleva vahetusprojekt Soomega” (2013) – eesmärgiks on tugevdada sidemeid
Saue Noortekeskuse ja Karjalohja Noortekeskuse vahel, tutvustada eesti ja soome noortele
töömalevat ja erinevaid ameteid nii Soomes kui Eestis.
Projekt „Mobiilne noorsootöö” (2013, 2012) – 2011. Aastal läbisid esimesed Saue
noortekeskuse töötajad mobiilse noorsootöötaja koolituse. 2012. Aastal lisandus veel üks
töötaja. Tulemusena liiguvad noorsootöötajad täna noorte jaoks olulise info ja teadmistega
sinna, kus on noored – internetti, tänavatele,. Noorte kogunemiskohtadesse.
Projekt „Matkates üheskoos põhjast lõunasse” (2012) – eesmärgiks noorte kaasamine
spordi- ja välitegevuste abil. Noortele ja kogukonnale euroopaliku matkakultuuri
tutvustamine. Ligi 40 noort läbisid kahe etapi jooksul kokku üle 50km RMK matkaradu.
Projekt „Mida Sa arvad?” (2013, 2012) – noorte poolt algatatud ja ellu viidud projekt, mille
eesmärgiks on panna noored ja miks mitte ka täiskasvanud mõtlema ja kaasa rääkima
seksuaalsuse teemadel, eelkõige seksuaalvähemuste olukorra üle ja seeläbi aidata kaasa
sallivamate ja hoolivamate väärtushoiakute kujunemisele.
Euroopa Sotsiaalfondi programm “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” (2013, 2012, 2011,
2010), mis annab võimaluse tutvustada noortele erinevaid ameteid ja tööelu tegevusi, viia
tasuta läbi noorpäästjate ringi ning toetada noorte algatatud ideid.
Projekt „Tugev pere, tugev kogukond” (2012) – mille eesmärgiks oli pakkuda noortele
lastega kodus olevatele inimestele võimalust enesearenguks ja teistega suhtlemiseks. Ajal,
mil lastega tegeles koolitatud lapsehoidja, said emad osaleda järgmistes töötubades:
keraamika, kokandus, seikluskasvatus, videomängud, taaskasutus, käsitöö, fotograafia, seebija küünlategu.
Projekt „Saue Noortekeskuse skatepargi rajamine” (2012, 2011) – noorte poolt kavandatud
ja 2012. Aasta sügisel valminud skatepargi projekt. Projekti rahastasid Saue Linn ja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS. Skatepargi peasponsoriks on A. Le Coq AS, kelle
toote järgi sai park nimeks „Limonaadi skatepark”.
Projekt „Üks foto ütleb rohkem kui sada sõna” (2011) – eesmärgiks soetada
noortekeskusesse kvaliteetne fototehnika ja käivitada noortele fotoring.
Projekt „Fortius. Altius. Longius.” (2009) – eesmärgiks soetada noortekeskuse matkaringile
ainulaadne ronimissein Treadwall M6, millega saab mägironimist harjutada ohutult ja
sisetingimustes.
Töömalevate vahetusprojekt Krasnodarka külaga Krimmis, Ukrainas (2009) – eesmärgiks
tutvustada krimmieesti noortele töömalevate toimemehhanisme Eestis ning eestlaste abiga
korrastada vana eestlaste surnuaed ja Eesti Tare Krasnodarka külas, Krimmis.
Rahvusvaheline noortevahetusprojekt “Noorte krimmi eestlaste jälgedes” (2008) –
rahvusvaheline noortevahetusprojekt, mille eesmärgiks tutvustada Saue noortele
krimmieestlasi ja nende ajalugu ning anda noortele võimalus õppida sama kultuuri erinevaid
tahke.
Varaait vol1 – vol6 (2006-2009) – eesmärgiks soetada noortekeskusele erinevaid vahendeid,
mida teised noorsootööasutused saaksid ka oma töö mitmekesistamiseks tasuta laenutada.
Projekti käigus soetati Saue noortekeskusesse jalgrattad, telgid, matkatarvikud,
savipõletusahi, plasmateler, mängukonsool Nintendo WII, tantsumatid, GPS-seadmed,
fotoaparaadid, fotoprinter ja sülearvuti.

1.6 Töökorraldus
Noortekeskuses töötavad 2012. aastal juhataja, projektijuht ja 6 noortejuhti, kes töötavad graafiku
alusel 40 tundi nädalas. Töötajate puhkuse pikkus on 35 päeva aastas.
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Lisaks on noortekeskuse tegevustesse kaasatud kaks lepingulist vabatahtlikku, kes löövad kaasa
noortekeskuse sündmustel ning aitavad läbi viia huviringe.
Noortekeskuse hoonet haldab Saue Linnavarahaldus, kelle alla kuuluvad noortekeskuses töötavad
klienditeenindajad ja puhastusteenindajad.
1.7 Ressursid
Noortekeskuses on saal noortepidude, kontsertide ja treeningute korraldamiseks (271,3m²);
peegelseinaga saal treeningute, koolituste ja koosolekute korraldamiseks (57,3m²); rekreatsiooniala
(174,4m²), kus on võimalus mängida erinevaid lauamänge (piljard, lauatennis, õhuhoki, lauajalgpall,
lauamängud); arvutiklass, väikelaste tuba ja õppeklassid.
Noortekeskuse ruume kasutavad oma tegevuste läbiviimiseks teised linna allasutused ning neid
renditakse välja ka eraisikutele ja füüsilistele isikutele.
Olemas on korralikud infotehnoloogilised vahendid, fotokaamera, GPS-seadmed, keraamika
põletamise ahi, spordivahendid, lauamängud, mängukonsoolid ja televiisor.
2012. aasta sügisel valmis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetusel noortekeskuse
territooriumile noorte poolt kavandatud skatepark (600m²).
Noortekeskuse eelarve ületab 2012. aastal 200000 euro piiri, millest valdav enamus tuleb Saue
linnalt ning lisategevusteks taotletakse raha erinevatest fondidest.
1.8 Koostöö
Noortekeskus teeb koostööd Saue Linnavalitsuse ja järgmiste Saue linna allasutustega: Saue Lasteaed
Midrimaa, Saue Päevakeskus, Saue Gümnaasium, Saue Muusikakool, Saue Huvikeskus ja Saue Linna
Raamatukogu. Koostööpartnerite hulka kuuluvad ka Saue linna mittetulundusühingud.
2008. aasta kevadel allkirjastati Saue linnas toimunud noortekonverentsil 7 kohaliku omavalitsuse
(Saue linn, Saku vald, Keila linn, Nissi vald, Kernu vald, Rae vald, Kose vald) ühine
koostöömemorandum, mille eesmärgiks on edendada Lääne-Harjumaa noortele suunatud
noorsootööd ning muuta mitmekesisemaks ja sagedasemaks noortekeskuste vahelised
ühissündmused. Iga-aastased ühised sündmused on näiteks aastapäeva tähistamine ja
noorsootöötajate kokkutulek koos kutsevõistlusega. 2013. aasta aprillis tähistati Sauel memorandumi
allkirjastamise viiendat aastapäeva ning noortekeskuste esindajad allkirjastasid ühiselt hea tahte
avalduse, mis näitab, et koostööd peetakse oluliseks ja seda tahetakse ka edaspidi jätkata.
Saue Noortekeskus on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse aktiivne liige ning meie
töötajad kuuluvad ka Saue Linna Lastekaitse Ühingusse, Saue Linna Naisseltsi, Eesti Noorsootöötajate
Ühendusse, Saue Mälumänguklubisse, Loomeühendusse Pistik, naiskorporatsiooni Indla ja Kaitseliitu.
1.9 Hetkeprobleemid
Noortekeskuse töötajatele korraldatud ajurünnaku käigus kaardistati hetkel päevakajalised
probleemid ja murekohad, millest peamistena toodi välja:
-

kogukonna vähene teadlikkus noorsootööst, noortekeskuse tegevustest ja võimalustest ning
noortejuhi ametist;
vähene koostöö Saue linna ettevõtete ja allasutustega;
noortekeskusel puudub varasem kogemus töös lapsevanematega;
puudub noortekeskuse töötajate motivatsioonisüsteem;
noortekeskuse, omavalitsuse ja kogukonna vahel puudub kokkulepitud reeglistik teenuste
pakkumisel;
noortekeskust külastavad noored on väga erinevas vanuses, kõigile ei suuda teenust pakkuda;
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kvaliteet ja kvantiteet on omavahel vastuolus (huvitegevuses osalevate noorte arv, päevas
noortekeskust külastavate noorte arv jne).

II VISIOON JA MISSIOON

Saue Noortekeskuse visioon
Oleme kogemusõppekeskus, mis tutvustab ning pakub noortele mitmekülgseid ja arendavaid
tegevusvõimalusi, lähtudes erinevate vanuserühmade vajadustest.
Aktiivse koostööpartnerina kogukonna tegemistes muudame Saue elu paremaks.
Saue Noortekeskuse missioon
Loome keskkonda, et noor saaks olla õnnelik.
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III EESMÄRGID

STRATEEGILINE EESMÄRK: Eduka noorsootöö tulemusel on Saue linnas loodud noortele kõik
tingimused aktiivseks, sisukaks ja arendavaks vaba aja veetmiseks

3.1 Valdkond: TÖÖ NOORTEGA
3.1.1 Kaasata noored noortekeskuse tegevuste planeerimisse ja neid puudutavate otsuste
tegemisse Saue linnas
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
• Noortega suhtlemine
• Huvigruppide väljaselgitamine
• Noorte hulgas uuringute ja küsitluste läbiviimine
• Noorte ideede edastamine Saue Linnavalitsusele ja Saue Linnavolikogule
• Noorte osalemine Saue Linnavolikogu komisjonide ja ümarlaudade koosseisudes
• Teavitustegevus (sotsiaalmeedia, kohalik meedia, noortelt-noortele)
Läbiviidavate uuringute arv:
2013
2014
1

2015

2016
1

2017

3.1.2 Luua noortele võimalused oma ideede elluviimiseks ja tuleviku planeerimiseks
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
• Noorte osalemine koolitustel, õppevisiitidel jne
• Noorte kohtumine spetsialistidega
• Noorte karjäärinõustamise ja kutsevaliku suunamiseks programmi väljatöötamine ja
programmi käivitamine
• Noortekeskuse ressursside kasutamine (ruumid, vahendid, finantsid)
• Noortealgatuste fondi loomine noortekeskuse eelarvesse – annab noortele võimaluse oma
ideed ellu viia ja saada seeläbi õpikogemusi oma pädevuste arendamiseks
• Teavitustegevus (sotsiaalmeedia, kohalik meedia, noortelt-noortele)

3.1.3 Luua noortele aastaringsed osalus- ja tegevusvõimalused mitmekülgseks ja arendavaks vaba
aja sisustamiseks
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
• Noortekeskus on noortele avatud erinevate vaba aja veetmise võimalustega: sõpradega
suhtlemine, muusika kuulamine, mängud, arvutid, internet, noorteinfo vahendamine jpm.
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Noortelaagrite korraldamine – linnalaager, kunstilaager, loodus-loomelaager, laager
sotsiaalsetes raskustes noorte toetamiseks
Töökasvatus – töömaleva korraldamine, tööelu ja ametite tutvustamine läbi erinevate
õppevisiitide ja spetsialistidega kohtumiste, noortele võimaluste loomine edukaks tööturule
sisenemiseks ja seal püsimiseks
Noorte kaasamine kohalikesse ja rahvusvahelistesse projektidesse
Huvitegevuse pakkumine (avatud huvitegevus, huviringid) – noored avastavad individuaalselt
sobivaid huvialasid, et nendega sügavamalt edasi tegeleda
Mobiilne noorsootöö Saue linnas – info ja noorsootöö võimaluste viimine noorte juurde
erinevates keskkondades (internet, noorte kogunemiskohad, kaugemad piirkonnad)
Noortele õppevisiitide, traditsiooniliste sündmuste ja meelelahutuslike ettevõtmiste
korraldamine
Teavitustegevus (sotsiaalmeedia, kohalik meedia, noortelt-noortele)

Noortekeskust külastatavate noorte arv päevas/kuus:
2013
2014
2015
75/1500
80/1600
90/1800
Noortelaagrites osalevate noorte arv:
2013
2014
Linnalaager
30
30
Kunstilaager 65
65
Loodus25
25
loomelaager
Kevadlaager 15
15

2016
100/2000

2017
100/2000

2015
40
65
25

2016
40
65
25

2017
40
65
25

15

15

15

Noorte osalus töömalevas ja tööelu tutvustavates tegevustes:
2013
Töömalevas osalevate noorte arv aastas
90
Tööelu tutvustavate tegevuste arv aastas
5

2014
90
5

2015
95
5

2016
100
5

2017
100
5

2014
4
10
2

2015
4
15
2

2016
4
15
2

2017
4
20
2

Noorte kaasamine projektidesse:
Esitatud projektitaotluste arv aastas
Rahvusvahelises tegevuses osalejate arv aastas
Noorte poolt noortealgatuste fondi esitatud
projektide arv

2013
4
10

Huviringides osalevate noorte arv:
2013
2014
80
80

2015
80

2016
80

2017
80

Ürituste arv aastas:
2013
2014
5
5

2015
5

2016
5

2017
5
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3.2 Valdkond: INIMESED ja ORGANISATSIOON
3.2.1 Olla kogemusõppe keskus, kus töötavad pädevad ja motiveeritud noortejuhid, kellele on
loodud head võimalused enesearenguks
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
•
•
•
•
•
•
•

Noortekeskusele on kättesaadav sotsiaalpedagoogi teenus
Noortejuhtide tunnustussüsteemi väljatöötamine ja enesearenguks võimaluste loomine
Noortejuhtide osalemine erialastel täiendkoolitustel (iga töötaja osaleb vähemalt kahel
täiendkoolitusel aastas)
Eesti-sisesed ja rahvusvahelised õppevisiidid noortekeskustesse ja noortega tegelevatesse
asutustesse (vähemalt üks õppevisiit aastas)
Arenguvestlused
Noorsootöötaja kutseeksami sooritamine (2017. aastaks on kõikidel noortejuhtidel
noorsootöötaja kutsetunnistus)
Noortejuhtide kaasamine noortekeskuse arendamisse.

3.3 Valdkond: KOOSTÖÖ TEISTEGA
3.3.1 Olla noorsootööalane koostööpartner Saue linnale, linna allasutustele, kodanikuühendustele
ning ettevõtetele
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
• Linna allasutuste kaasamine noortekeskuse tegevustesse/projektidesse
• Osalemine linna ja teiste allasutuste üritustel
• Ettevõtete kaasamine töömaleva ning teiste noortekeskuse sündmuste korraldamisse
• Koostöö Saue linna mittetulundusühingutega

3.3.2 Kogukond on teadlik noortekeskuse poolt pakutavatest teenustest ja võimalustest
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
Noortekeskuse tegevustest teavitamine ja kokkuvõtete tegemine noortekeskuse kodulehel
www.sauenoortekeskus.ee, noortekeskuse Facebook’i fännilehel, Saue linna lehes Saue Sõna
ning paberkandjal linnaruumis
• Noorte ja lapsevanemate kaasamine info levitamisse
• Teavitustegevus noorsootöötajate kohtumistel Saue linnas, Lääne-Harju piirkonnas ja
üleriigiliselt
• Kogukonna kaasamine noortekeskuse tegevustesse
•

3.3.3 Toimub koostöö noorsootööasutustega riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning panustame
seeläbi riikliku noortepoliitika kujundamisse
Meetmed eesmärgi saavutamiseks:
• Noortekeskusel on väljakujunenud partnerid rahvusvahelisel tasandil
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Noortekeskus on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige ning osaleb aktiivselt
ühenduse poolt koordineeritud projektides
Noortekeskus teeb koostööd Lääne-Harjumaa noortekeskustega
Noortejuhid kuuluvad erinevatesse üleriigilistesse ühingutesse: Eesti Noorsootöötajate
Ühendus, Saue Linna Lastekaitse Ühing, Lastekaitse Liit
Noortejuhid osalevad noorsootööalastel konverentsidel, seminaridel, koolitustel ja räägivad
noorsootöö teemadel kaasa
Noortejuhid osalevad rahvusvahelistel koolitustel ning sõlmivad uusi sidemeid ja kontakte
tulevikukoostöö jaoks
Noortekeskus teeb koostööd Saue linna sõpruslinnade- ja valdadega

Lääne-Harjumaa noortekeskuste ühisürituste arv aastas:
2013
2014
2015
3
3
3

2016
3

2017
3
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IV TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013-2017

Tegevus
JÄTKUVAD TEGEVUSED
Igapäevane suhtlemine noortega
Mitmekülgsete huvitegevuse võimaluste pakkumine

2013

2014

2015

2016

2017

Koostöö

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Noortele suunatud tervistav ja arendav puhkus (linnalaager, kunstilaager,
loodus-loomelaager)
Noorte töökasvatus (töömalev)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Noortealgatuste igakülgne toetamine ja noorte kaasamine noortekeskuse
tegevuste planeerimisse
Noortesündmuste korraldamine ja koordineerimine (matkad, peod,
noortepäev, skate-pargi võistlused, ekskursioonid, koolitused, õppevisiidid,
sõpruskohtumised jne)
Rahvusvaheline noorsootöö – vähemalt 1 rahvusvaheline noorteprojekt
aastas
Mobiilne noorsootöö – noorteinfo ja tegevuste viimine noorte juurde nende
endi keskkondades – internetis, tänavatel, kogunemiskohtades
Noortejuhtide erialane koolitamine, pädevuste suurendamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Noortejuhtide osalemine õppevisiitidel välisriikidesse (sõpruslinnad),
kogemuste vahetamine
Koostöö Saue linna allasutustega – osalemine teiste korraldatud sündmustel,
teiste kaasamine noortekeskuse tegevustesse
Koostöö Saue linna ettevõtetega – töömalev, noortesündmused jne
Lapsevanemate kaasamine noortekeskuse tegevustesse
Koostöö MTÜdega – lumelinn, pereklubi, noorteüritused jne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Noored, eraettevõtted,
allasutused, lapsevanemad,
teised noortekeskused
Sõpruslinnad ja teised
rahvusvahelised partnerid
(Veebi)politsei, allasutused,
kauplused
Noorsootöö
katusorganisatsioonid,
koolitajad
Sõpruslinnad ja teised
rahvusvahelised partnerid
Saue linn, allasutused

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Eraettevõtted
Lapsevanemad
MTÜ-d

Noored, spetsialistid, politsei
Erinevad spetsialistid,
lapsevanemad
Lapsevanemad, spetsialistid,
politsei, eraettevõtted
Saue linn, allasutused,
eraettevõtted
Noored, Saue linn

Piirkondlik noorsootöö – ühistel sündmustel osalemine

x

x

x

Jätkuv liikmelisus üleriigilistes katusorganisatsioonides (Eesti ANK, ENÜ)
Teavitustegevus – ajaleht „Saue Sõna”, noortekeskuse koduleht, välireklaam,
Facebook
UUED TEGEVUSED
Uute huviringide käivitamine

x
x

x
x

x
x

Saue Noortekeskuse arengukava 2013-2017
x
x
Lääne-Harjumaa
noortekeskused ja
noorsootöötajad
x
x
Katusorganisatsioonid
x
x
Saue linn

x

x

x

x

x

Kevadlaagri korraldamine sotsiaalsetes raskustes noortele

x

x

Noortele tööelu ja erialade tutvustamine, kohtumised spetsialistidega,
koolitused, õppevisiidid
Noortekeskus on noortele avatud aastaringselt (v.a suviste laagrite ajal).
Jätkumine otsustatakse 2013. aasta tulemuste põhjal.
Noortealgatuste fondi loomine noortekeskuse eelarvesse
Noortealgatuste toetamine Noortealgatuste Fondist
Noorte kaasamine Saue Linnavolikogu komisjonidesse
Noortekeskusele on kättesaadav sotsiaalpedagoogi teenus
Noortejuhtidel on kõigil pädevusi tõestav kutsetunnistus

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Suurem koostöö Saue linna ettevõtetega
Üleriigiline koostöö – panustamine katusorganisatsioonide töösse
Helitehnika soetamine
Väliatraktsioonide paigaldamine noortekeskuse õuealale (välitrenažöörid,
väikelaste mänguväljak, turnimisvahendid jne)
Videokaamera soetamine

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Noored, lapsevanemad,
spetsialistid
Saue linn, lapsevanemad,
Saue Gümnaasium
Noored, spetsialistid,
lapsevanemad
Saue Linnavarahaldus,
vabatahtlikud, praktikandid
Saue linn
Noored
Saue linn
Saue linn
Noorsootöötajad, Eesti
Noorsootöö Keskus, Eesti
ANK
Eraettevõtted
Eesti ANK, ENÜ, ENL

x
x
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V SAUE NOORTEKESKUSE ARENGUKAVA TULEMUSTE MÕÕTMISE, HINDAMISE JA LÄBIVAATAMISE
KORD
Saue Noortekeskuse arengukava on koostatud perioodiks 2013-2017. Arengukavas plaanitud
tegevuste elluviimise eest vastutavad noortekeskuse töötajad - juhataja, projektijuht ja noortejuhid.
Arengukava tegevuskava vaadatakse üle iga-aastaselt juunikuus koos noortekeskuse järgmise aasta
eelarve koostamisega.
Arengukava eesmärgid ja nende tulemused vaadatakse üle iga aasta 1. detsembriks. Vajadusel
tehakse arengukavasse täiendusi ja muudatusi, mis esitatakse kohalikule omavalitsusele
kinnitamiseks. Arengukava eesmärkide täitmist mõõdetakse etteantud indikaatorite kaudu (noorte
osalus, tagasiside, küsitluste vastused, uuringutulemused).
Noortekeskuse eesmärkide ja tegevuste elluviimine toimub iga-aastase linnaeelarve, noorte
omaosaluse ja erinevate toetuste (sh projektide) abil.

Saue Noortekeskuse arengukava 2013-2017

MÕISTETE SELETUS

Arengukava - on strateegilisel planeerimisel arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide
saavutamist kavandav dokument. Arengukava võib käsitleda kui tegevusplaani ning see on aluseks
eelarve koostamisel.
Arengustrateegia - visiooni ja/või eesmärkide saavutamisele suunatud tegutsemise kava.
Arengustrateegia aluseks on reeglina visiooni alusel sõnastatud eesmärgid ja selle elluviimiseks
koostatakse reeglina konkreetne tegevuskava.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) - on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis
ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi.
Eesti Noorsootöötajate Ühendus (ENÜ) - on Eestis tegutsevaid noorsootöötajaid (nii ametilt kui ka
vabatahtlikke) koondav mittetulunduslik organisatsioon.
Erinoorsootöö – riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine
nende võimete ja oskuste aktiviseerimise ja motivatsiooni suurendamise kaudu.
Erivajadusega noor - noor, kes erineb eakaaslastest oma võimetelt, kultuuriliselt või sotsiaalselt
taustalt või isiksuse omadustelt sedavõrd, et vajab oma arengupotentsiaali realiseerimiseks
keskkonna ümberkorraldamist. Erivajadusega noor võib olla nii puudega, õpiraskustega, aga ka
andekas või vajab mingitel muudel põhjustel keskkonna kohandamist.
Huviring/huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel
tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
Kogemusõpe ehk informaalne õpe – õppija seisukohalt eesmärgistamata õpe, mis toimub
igapäevaelus. Kogemusõpe toetub kas õppija enda, kaasõppijate, õpetaja või teiste kogemusele.
Õppes võidakse toetuda kas olemasolevale kogemusele või hankida kogemusõppe käigus.
Laager - noortele pakutav tasemekoolituseväline tasuline teenus, mille sisuks on noorte tervistav ja
arendav puhkus.
Missioon – kirjeldatud põhjendus sellest, miks organisatsioon üldse eksisteerib ja mida tehakse
selleks, et visiooni ellu viia. Missioon vastab enamasti küsimusele “miks me üldse olemas oleme?” –
mis on meie eksisteerimise mõte.
Mitteformaalne õpe - see toimub väljaspool kooli ning on ette võetud teadlikult eesmärgiga end
arendada. Mitteformaalne õpe võib toimuda erinevates keskkondades, kus õpetamine ja õppimine ei
ole ainus ega peamine otstarve. Mitteformaalne õpe on eesmärgistatud, kuid vabatahtlik.
Läbiviijadvõivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või eakaaslased.
Noor - 7-26aastane füüsiline isik.
Noortejuht – noortekeskuses töötav isik, kes toetab noorte isiklikku arengut ja õppimist väljaspool
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kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks vajalikud tingimused. Ta tegeleb noortele
suunatud programmide ja projektide kavandamise, elluviimise ja hindamisega, kaasab noori
tegevuste kavandamisesse ja korraldamisesse ning soodustab nende omavahelist koostööd.
Noortekeskus - noorsootööasutus, mis tegutseb avatud noorsootöö meetodil, kus vabatahtlikkuse
alusel võivad käia kõik noored ja mis on ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskuseks.
Noorsootöö – tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel
vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus-, ja tööväliselt tegutseda.
Noorsootööasutus – Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse
asutus või eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.
Piirkondliku noorsootöö memorandum – kokkulepe, mille sõlmisid 17.04.2008 Saue linn, Keila linn,
Saku vald, Rae vald, Kernu vald, Nissi vald ja Kose vald, soovides arendada ja edendada laiapõhjalist
ja mitmekesist koostööd noorte vaba aja veetmise valdkonnas ning olles veendunud, et selline
koostöö aitab tugevdada poolte vastastikust mõistmist ja juhindudes tunnuslausest „Üheskoos saab
rohkem”
Ressursid – vahendid noorsootöö teostamiseks (näiteks ruumid, raha, inimesed, oskused,
teadmised).
Saue Linna Lastekaitse Ühing – Sauel tegutsev Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioon.
Tegevuskava - on loend konkreetsetest ülesannetest, mida on vaja täita eesmärkide saavutamiseks.
Töömalev - noortelaager, kus noor saab töökogemuse ja iseseisvalt teenitud taskuraha.
Õpilasmalevates on enamasti noored vanuses 13-18 aastat.
Visioon – soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada.

17

