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SISSEJUHATUS

Arengukava on Tartu Noorsootöö Keskuse (TNTK) arengueesmärke määrav ja nende
elluviimiseks tegevusi kavandav strateegiline dokument. Arengukava on koostatud viieks
aastaks, et lähtuda planeeringutes samast ajaperioodist Tartu linna arengukavaga, mis
kehtib kuni aastani 2025.
TNTK on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna hallatav asutus, mille ülesanne on
innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist
kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed.1

Selle missiooni elluviimiseks perioodil 2021-2025 on keskus koostanud käesoleva
arengukava, mis on aluseks iga-aastase tegevuskava ja eelarve planeerimisel. Arengukava
koosneb sissejuhatusest, koostamise põhimõtetest, hetkeolukorra analüüsist, noorsootöö
põhimõtete ja asutuse sihtgruppide kirjeldusest, visioonist ning strateegilistest
eesmärkidest ning nende täitmiseks planeeritud tegevustest.

Tartu Linnavolikogu 08.09.2020 määrus nr 48 "Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus"
https://www.riigiteataja.ee/akt/411092020034
1

4

KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED
Arengukava koostamise aluseks on Tartu linna arengudokumentide koostamise kord2.
Avatud noorsootöö teenuse sisu planeerimisel on lähtutud Tartu noortekeskuste
teenusekirjeldusest3.

Arengukava koostamiseks korraldati 2018. a teisel poolaastal kolm seminari, kus osalesid
Tartu Noorsootöö Keskuse töötajad ja Tartu Linnavalitsuse esindajad. 2019. aasta lõpul
täiendati arengukava algversiooni meeskonnasiseselt ning tutvustati noortele 2020. aasta
algul. Arengukava tööversiooni tutvustati täienduste saamiseks ka avalikul väljapanekul
ning erinevatele valdkonna ekspertidele.

SEOSED TEISTE ARENGUDOKUMENTIDEGA
Tartu linnavalitsuse ja selle asutuste ühist strateegilist visiooni kirjeldab arengustrateegia
TARTU 20304, mille täitmiseks on koostatud Tartu linna arengukava 2018-20255.
Tartu Noorsootöö Keskus on osa Eesti noorsootöö maastikust ja lähtub seetõttu oma töö
korraldamisel muuhulgas Eesti noortevaldkonna arengukavast 2014-20206. Lisaks on
suunisdokumendiks ka Eesti ANK „Noortekeskuste Hea Tava“7 ja 2020. aastal
koostamisel olev noortevaldkonna uus arengukava.

Tartu Linnavolikogu 19.04.2012 määrus nr 65 "Tartu linna arengudokumentide koostamise kord"
https://www.riigiteataja.ee/akt/409072013010
3
Tartu Linnavalitsuse 04.11.2020 toimunud istungi protokoll nr 93, päevakorrapunkt 1 "Tartu Noorsootöö
Keskuse teenusekirjelduse kinnitamine" lisa 1 "Tartu noortekeskuste teenusekirjeldus"
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/0/14D1A16D7DC45B0CC225831F0012752F/$FILE/Lisa%201.%20Tartu
%20noortekeskuste%20teenusekirjeldus.pdf
4
Tartu Linnavolikogu 16.04.2015 määrus nr 64 "Arengustrateegia Tartu 2030 uue redaktsiooni
kinnitamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/421042015011
5
Tartu Linnavolikogu 12.10.2017 määrus nr 152 "Tartu linna arengukava 2018-2025"
https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017005
6
Vabariigi Valitsuse 19.12.2013 korraldus nr 572 ""Noortevaldkonna arengukava 2014–2020"
heakskiitmine" https://www.hm.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_arengukava_2014-2020.pdf
7
Eesti ANK „Noortekeskuste Hea Tava“ https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-hea-tava/
2
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HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
Tartu Noorsootöö Keskus (registrikood 77000720) asutati Tartu Linnavolikogu
15.02.2018 otsusega nr 358. Keskuse asutamisele eelnes Tartu noortekeskuste
teenusekirjelduse loomine (heaks kiidetud Tartu Linnavalitsuses 04.01.20189). Tagamaks
Tartu linnas noortekeskuste teenuse ühtlase kättesaadavuse, otsustati ühendada senised
munitsipaalkeskused Anne Noortekeskus ja Lille Maja ning Tähtvere vallavalitsuse
üksusena tegutsenud Ilmatsalu noortetuba, üheks kolme tegevuskohaga asutuseks.
Tartu Noorsootöö Keskusel on alates 1.01.2019 kolm tegevuskohta: Anne Noortekeskus
(tegutsemiskoht varasem Anne Noortekeskuse hoone Uus 56), Lille Noortekeskus
(tegutsemiskoht varasem Lille Maja hoone Lille 9) ning Ilmatsalu Noortekeskus
(tegutsemiskoht endises Tähtvere Vallavalitsuse hoones aadressil Järve tee 8). Asutuses
on 16,5 töökohta: 5 Anne Noortekeskuses, 5 Lille Noortekeskuses, 1,5 Ilmatsalu
Noortekeskuses ning 5 keskstruktuuris. Keskuse aastaeelarve on ligikaudu 600 tuhat eurot
aastas.
Võrreldes varasema juhtimissüsteemiga, kus kolm eelmainitud noortekeskust tegutsesid
eraldiseisvate organisatsioonidena, on uue asutuse tugevusteks edukas infovahetus
struktuurüksuste vahel. Lisaks on asutusel tänu ühtsele juhtimisele võimekus algatada ja
ellu viia rahvusvahelisi koostööprojekte, korraldada ühiselt hoonete haldust, kavandada
remonti ja renoveerimist, rakendada ühist ruumide broneerimissüsteemi ning arendada
töötajaid kõrgema kvalifikatsiooni ja kutsekindluse suunas.
Järgnevalt on kirjeldatud Tartu Noorsootöö Keskuse olulisemaid väljakutseid, mis toodi
välja Tartu linna noorsootöö spetsialistide poolt arengukava koostamise protsessi käigus.
Kitsaskohtade lahendamine annab Tartu linna noortele võimaluse olla tõhusamalt
kaasatud noorsootöö tegevustesse.

Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 otsus nr 25 "Tartu Noorsootöö Keskuse asutamine"
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/VOLO2018021500035
8

Tartu Linnavalitsuse 04.01.2018 protokoll nr 1, päevakorrapunkt 6 "Informatsioon noortekeskuse
teenuse arendamisest Tartu linnas" lisa 1 "Tartu noortekeskuste teenusekirjeldus"
http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/0/14D1A16D7DC45B0CC225831F0012752F/$FILE/Lisa%201.%20Tartu
%20noortekeskuste%20teenusekirjeldus.pdf
9
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Noorte võrdse kaasatuse edendamiseks noorsootöös on oluline:
❖ tagada erinevatele sihtrühmadele ligipääs noorsootöö asutustesse: eri
vanuserühmade vajaduste integreerimine, kutsuva noorsootöö meetodi
rakendamine, liikumis- ja meelepuudega ning teiste tuge vajavate noorte
(eri)vajadustega arvestamine;
❖ edastada kvaliteetset noorteinfot, kasutades teadlikult valitud infokanaleid;
❖ tagada 13-19 aastastele noortele võrdne võimalus osaleda tööhõive valdkonna
tegevustes, et nad oleksid täiskasvanuna tööturul konkurentsivõimelisemad;
❖ kaasata NEET-noori (mitteõppivaid ja -töötavaid noori) noorsootöö tegevustesse;
❖ toetada noorte omaalgatusi, mis julgustvad noori olema uuenduslikud ja loovad,
pakkudes neile vigadest õppimiseks ja oma oskuste arendamiseks turvalist ja
toetavat keskkonda;
❖ tagada asutuste- ja omavalitsuseülene noorsootöö;
❖ tõsta erineva kultuurilise-, etnilise- ja sotsiaalse taustaga noortevahelist
vastastikust mõistmist ja elavdada nendevahelist suhtlust;
❖ tõsta noorte terviseteadlikkust ning ennetada riskikäitumist.

Noorsootöö valdkonna arendamiseks on oluline:
❖ kajastada noorsootööd meedias, andmaks realistlikku ülevaadet noorte panusest
ühiskonnas;
❖ mõtestada mitteformaalset õpikogemust, sh vabatahtlikku tööd ja arendada välja
tunnustussüsteem;
❖ arendada koostööd noorteorganisatsioonide, üldhariduskoolide ja erinevate
huvirühmade vahel;
❖ edendada noortekeskuste vahelist tulemuspõhist koostööd ja arendada välja
erinevate keskuste selged fookusvaldkonnad;
❖ panustada järjepidevalt digilahenduste kasutamisesse ja uuendamisesse
noorsootöö tõhusamaks korraldamiseks ja noortega kontakti saavutamiseks;
❖ kasutada maksimaalselt noorsootöö arendamiseks planeeritud ressursse ja
võimalusi;
❖ arendada järjepidevalt noorsootöö spetsialistide kompetentsi;
❖ tunnustada ja tasustada vääriliselt, võrreldes sarnaste valdkondade esindajatega,
kõiki noorsootöö spetsialiste.
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LÄBIVAD PÕHIMÕTTED
Käesolev arengukava lähtub noorsootöö korraldamise põhimõtetest10, mille kohaselt:
❖ lähtub noorsootöötaja oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning
rakendab erinevaid tegevusi ja meetodeid tulenevalt noorsootöö valdkonna
eripärast, eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast ja situatsioonist;
❖ tehakse noorsootööd noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste
tegemisse;
❖ lähtutakse noorsootöö tingimuste loomisel, teadmiste ja oskuste omandamiseks
noorte vajadustest ja huvidest;
❖ põhineb noorsootöö noorte osalusel ja vabal tahtel;
❖ noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
❖ lähtutakse noorsootöös võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

SIHTGRUPID
Tartu Noorsootöö Keskuse sihtgrupid jagunevad järgmiselt:
❖ Avatud noorsootöös osalejad: Tartu noored, eelkõige vanuserühmas 11-19,
olenemata nende kultuurilisest, majanduslikust või sotsiaalsest taustast.
❖ Kõrvaltegevustes osalevad noored ja noortegrupid:
o keskuse vabatahtlikud;
o huvitegevustes osalevad noored;
o ruume ja vahendeid rentivad noored, noorteorganisatsioonid ja -grupid;
o Tartu noorte töömalevas osalejad;
o muude tasuliste koolituste ja teenuste tarbijad;
❖ Noortega töötavad spetsialistid:
o Tartu koolide huvijuhid;
o Taru linna ja maakonna noorsootöötajad;
o Tartu huvikoolide juhendajad ja juhid;
❖ Huvirühmad, kes suuremal või vähemal määral on huvitatud keskuse
tegevustest ja teenustest:
o Tartu noorte- ja lastekeskused;
o Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja noortekeskused üle Eesti;
o Haridus-ja Noorteamet ja noorsootööasutused ning ühingud üle Eesti;
o Tartu üldhariduskoolid ja kutsekoolid;
o Tartu ühendused ja seltsingud;
10

Noorsootöö seadus §4 lg 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/116062020010
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o Tartu Ärinõuandla, Eesti Töötukassa, Noorte Tugila;
o Lastekaitse asutused ja ühingud;
o Noortele tööd pakkuvad ettevõtted;
o Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet;
o Tervisedenduse ja loodusharidusega tegelevad organisatsioonid ja asutused;
o Muud noorte huvides tegutsevad organisatsioonid ja asutused.

9

VISIOON JA STRATEEGILISED EESMÄRGID SELLE
SAAVUTAMISEKS

Visiooni saavutamiseks on seatud alljärgnevad strateegilised eesmärgid:
1. TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS ON LOONUD EELDUSED, ET TARTU
NOORTEST SIRGUKSID TEGUSAD, LOOVAD JA HOOLIVAD ÜHISKONNA
LIIKMED.
1.1. Tartu noored osalevad aktiivselt Tartu Noorsootöö Keskuse tööhõive
fookussuuna tegevustes ning on seeläbi tööturul konkurentsivõimelisemad.
1.2. Tartu noored osalevad aktiivselt Tartu Noorsootöö Keskuse tervisedenduse
fookussuuna tegevustes ning on seeläbi terviseteadlikud ja füüsiliselt aktiivsed.
1.3. Tartu noored osalevad Tartu Noorsootöö Keskuse loodushariduse fookussuuna
tegevustes ning seeläbi tunnevad, väärtustavad ja hoiavad loodust ning
rakendavad oma teadmisi igapäevaselt.
1.4. Tartu Noorsootöö Keskuse tegemistes osalevate noorte panus ja kaasatus on
ühiskonnas nähtavad.
2. TARTU RISKIGRUPI NOORED ON KAASATUD TARTU NOORSOOTÖÖ
KESKUSE TEGEVUSTESSE NING NEIL ON SEELÄBI VÄIKSEM RISK OLLA
TÕRJUTUD.
2.1. Erivajadustega noored on kaasatud Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustesse.
2.2. Tartu Noorsootöö Keskuse tegevused aitavad kaasa noorte digisõltuvuse
ennetusele ja soodustavad digivahenditest saadavat kasu.
2.3. Riskioludes noored on teadlikud Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustest ja
võimalustest ning osalevad nendes.

10
2.4. Erineva emakeele, kultuurilise- ja sotsiaalse taustaga noored on kaasatud Tartu
Noorsootöö Keskuse tegevustesse.
3. TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS SEISAB PIIRKONNA NOORSOOTÖÖ
VÕRGUSTIKU

TOIMIMISE

JA

VÄÄRTUSTAMISE

EEST,

LUUES

INNUSTAVA JA UUENDUSLIKU KESKKONNA.
3.1. Tartu noorsootöö toimib võrgustikuna.
3.2. Noorsootöötaja kui spetsialist on Tartus väärtustatud ja tunnustatud.
3.3. Tartu Noorsootöö Keskus on tuntud ja hinnatud noortega tegelev asutus.
3.4. Tartu Noorsootöö Keskuse taristu on kutsuv ning noorte vajadustest lähtuv.
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TEGEVUSED AASTATEKS 2021-2025
EESMÄRK 1: TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS ON LOONUD EELDUSED, ET
TARTU NOORTEST SIRGUKSID TEGUSAD, LOOVAD JA HOOLIVAD
ÜHISKONNA LIIKMED.
Noortel on võimalus avastada oma andeid ja huvisid, olla osaks ühistegevustest, algatada
ettevõtmisi ning olla seeläbi ühiskonna arengu aktiivseks osapooleks.
Indikaator: noorte kaasatus Tartu Noorsootöö Keskuse tööhõivevalmiduse
fookussuuna tegevustes (% 11-19 vanuses noorte koguarvust)
Algtase 2019: 5,6%
Sihttase 2025: 13%
Indikaator: noorte kaasatus Tartu Noorsootöö Keskuse tervisedenduse fookussuuna
tegevustes (% 11-19 vanuses noorte koguarvust)
Algtase 2019: 3,6%
Sihttase 2025: 13%
Indikaator: noorte kaasatus Tartu Noorsootöö Keskuse loodushariduse fookussuuna
tegevustes (% 11-19 vanuses noorte koguarvust)
Algtase 2019: 2,5%
Sihttase 2025: 5%
Indikaator: Tartu Noorsootöö Keskuse kajastuste arv meedias (aastas)
Algtase 2019: 12
Sihttase 2025: 45

12
Alaeesmärk 1.1: Tartu noored osalevad aktiivselt Tartu Noorsootöö Keskuse
tööhõive
fookussuuna
tegevustes
ning
on
seeläbi
tööturul
konkurentsivõimelisemad.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
1.1.1 Korraldatakse Tartu noorte
Maleva
töömalevat, mille kaudu
koordinaator
saavad 13-19-aastased noored
esimese töökogemuse.
1.1.2 Toetades noorte omaalgatusi,
Noorsootöö
suurendatakse noorte
spetsialistid,
võimekust olla
projektijuht
tööturuvõimaluste loojaks
1.1.3 Tõhustatakse koostööd
Juhatus
erinevate tööhõivega
tegelevate organisatsioonidega.
1.1.4 Korraldatakse noortele
regulaarselt tööhõive
valdkonna koolitusi.
1.1.5 Arendatakse Anne
noortekeskuse tööhõive
suunalisi tegevusi ja
noorsootöötajate pädevusi.
1.1.6 Parendatakse noorte jaoks
kvaliteetse noorteinfo
kättesaadavust.
1.1.7 Anne noortekeskus on
noorsootöös tööhõive
temaatiliste tegevuste
eestvedajaks.

Noorsootöö
spetsialistid
Anne NK juhataja,
arendusjuht

Projektijuht,
noorsootöö
spetsialistid
Anne NK juhataja,
noorsootöö
spetsialistid

Võimalikud
partnerid
HARNO, Tartu
Linnavalitsus,
ettevõtted, teised
malevate korraldajad
Tartu Linnavalitsus,
HARNO
Töötukassa,
Rajaleidja, HARNO,
SA Archimedes,
Tartu Linnavalitsus
Tartu Linnavalitsus,
Tartu Ärinõuandla,
Töötukassa
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus,
HARNO
Töötukassa, HARNO

Alaeesmärk 1.2: Tartu noored osalevad aktiivselt Tartu Noorsootöö Keskuse
tervisedenduse fookussuuna tegevustes ning on seeläbi terviseteadlikud ja
füüsiliselt aktiivsed.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
1.2.1 Arendatakse Lille
Lille NK juhataja,
noortekeskuse
arendusjuht
terviseedendamise suunalisi
tegevusi ja noorsootöötajate
pädevusi.
1.2.2 Tartu Noorsootöö Keskuse
Juhatus
vahendusel on asutuse
töötajatel ja Tartu linna noortel
võimalik saada tasuta
psühholoogilise nõustamise
teenust.

Võimalikud
partnerid
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus,
Hariduse Tugiteenuste
Keskus.
Eesti Noorte Vaimse
Tervise Liikumine,
Lahendus.net
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1.2.3 Korraldatakse noortele
regulaarselt tervise teemalisi
koolitusi.
1.2.4 Tõhustatakse koostööd
erinevate tervisedenduse
valdkonnas tegutsevate
organisatsioonidega.

Noorsootöö
spetsialistid

Tartu Linnavalitsus

Juhatus,
Lille NK juhataja

MTÜ Peaasi,
Eesti Noorte Vaimse
Tervise Liikumine,
Tartumaa
Tervisenõukogu,
Tartu Linnavalitsus
Tartu Linnavalitsus

1.2.5 Arendatakse füüsilist aktiivsust Haldusjuht,
soodustavat taristut keskuse
arendusjuht
aladel.
1.2.6 Panustatakse tervist edendava
Juhatajad
noortekeskuse põhimõtete
väljatöötamisesse ning
rakendatakse neid
noortekeskustes.
1.2.7 Lille noortekeskus on
noorsootöös tegutsejate
tervisedenduse teemade
eestvedajaks.

Lille NK juhataja,
noorsootöö
spetsialistid

Tartu Linnavalitsus,
Tartumaa
Tervisenõukogu,
Tartumaa
Noorsootöötajate
Ühendus
Tartu Linnavalitsus

Alaeesmärk 1.3: Tartu noored osalevad Tartu Noorsootöö Keskuse loodushariduse
fookussuuna tegevustes ning seeläbi tunnevad, väärtustavad ja hoiavad
loodust ning rakendavad oma teadmisi igapäevaselt.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
1.3.1 Tagatakse matkade,
Ilmatsalu NK
väljasõitude, väli-ja
juhataja,
seiklustegevuste toimumine
projektijuht
noortekeskuste tegevuste
raames.
1.3.2 Korraldatakse noortele
Noorsootöö
regulaarselt loodusvaldkonna spetsialistid
ja seikluskasvatuse teemalisi
koolitusi.
1.3.3 Arendatakse välja loodust
Ilmatsalu NK
hoidva noortekeskuse
juhataja,
kontseptsioon.
arendusjuht
1.3.4 Tõhustatakse koostööd
Juhatus
erinevate loodusvaldkonnas
tegutsevate
organisatsioonidega.
1.3.5 Rakendatakse rekreatiivseid ja Noorsootöö
elamuspedagoogilisi
spetsialistid
meetodeid.
1.3.6 Ilmatsalu noortekeskus on
Ilmatsalu NK
noorsootöös loodushariduslike juhataja,
tegevuste eestvedajaks.
Noorsootöö
spetsialistid

Võimalikud
partnerid
Tartu Linnavalitsus,
Tartu Loodusmaja

Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus,
Tartu Loodusmaja,
Eesti ANK
Tartu Linnavalitsus,
Tartu Loodusmaja,
RMK, looduskoolid
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus
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Alaeesmärk 1.4: Tartu Noorsootöö Keskuse tegemistes osalevate noorte panus ja
kaasatus on ühiskonnas nähtavad.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
1.4.1
Noored on kaasatud Tartu
Projektijuht,
Noorsootöö Keskuse avatud noorsootöö
noortetubade tegevuste
spetsialistid
korraldamisse.
1.4.2
Noorte projekte, -algatusi ja Projektijuht
-panust kajastatakse
meedias.
1.4.3
Noorte tegevuste ja
Projektijuht
noorsootöö sündmuste
nähtavuse tagamiseks ja
laialdaseks kajastamiseks
rakendatakse meediaplaani.
1.4.4
Tartu Noorsootöö Keskuse
Projektijuht,
suursündmuste
noorsootöö
korraldamisesse kaasatakse
spetsialistid
süsteemselt noori
vabatahtlikke.

Võimalikud partnerid
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus,
meediakanalid
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus
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EESMÄRK 2: TARTU RISKIGRUPI NOORED ON KAASATUD TARTU
NOORSOOTÖÖ KESKUSE TEGEVUSTESSE NING NEIL ON SEELÄBI
VÄIKSEM RISK OLLA TÕRJUTUD
Võimalused mitmekülgseks arenguks ja ühistegevuseks on Tartus noorte jaoks võrdsed.
Vajalik on järjepidevalt pöörata tähelepanu takistustele, mis noorte ees seisavad ning
kasutada rohkem ressursse spetsiifiliste sihtgruppide kaasamiseks.
Indikaator: erivajadustega noorte kaasatus Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustes (%
11-19 vanuses noorte koguarvust)
Algtase 2019: teadmata
Sihttase 2025: 3%
Indikaator: digipädevuste ja digiteadlikkust arendavate tegevuste arv aastas
Algtase 2019: 11
Sihttase 2025: 36
Indikaator: riskioludes olevatele noortele suunatud tegevuste arv aastas
Algtase 2019: 1
Sihttase 2025: 33
Indikaator: eesti keelest erineva emakeelega noorte osalus Tartu Noorsootöö
Keskuse tegevustes
Algtase 2019: 19%
Sihttase 2025: 20%
Alaeesmärk 2.1: Erivajadustega noored on kaasatud Tartu Noorsootöö Keskuse
tegevustesse.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
2.1.1 Rakendatakse tegevuskava
Juhatajad,
sihtgrupi kaasamiseks.
noorsootöö
spetsialistid
2.1.2 Tõhustatakse koostööd sihtgruppi
esindavate organisatsioonidega.

Juhatus

2.1.3 Koostatakse ja rakendatakse
lõimumiskava ja tegevusi
erivajadustega noorte
kaasamiseks.

Juhatajad,
noorsootöö
spetsialistid

Võimalikud
partnerid
Erivajadustega
noortega tegelevad
org-id, Tartu
Linnavalitsus,
HARNO
Erivajadustega
noortega tegelevad
org-id, Tartu
Linnavalitsus,
HARNO, Eesti
ANK
Erivajadustega
noortega tegelevad
org-id, Tartu
Linnavalitsus,
HARNO
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2.1.4 Tõstetakse noorte teadlikkust
Noorsootöö
erivajaduste ja sellega seonduvate spetsialistid,
aspektide osas.
arendusjuht

2.1.5 Läbi ühistegevuste tõstetakse
noorte sallivust erinevuste osas.

Noorsootöö
spetsialistid

Erivajadustega
noortega tegelevad
organisatsioonid,
Tartu
Linnavalitsus,
HARNO
Erivajadustega
noortega tegelevad
organisatsioonid,
Tartu
Linnavalitsus,
HARNO, SA
Archimedes

Alaeesmärk 2.2: Tartu Noorsootöö Keskuse tegevused aitavad kaasa noorte
nutisõltuvuse ennetusele ja soodustavad digivahenditest saadavat kasu.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
2.2.1 Planeeritakse ja analüüsitakse
Projektijuht,
(sotsiaal)meedia kanalite
Juhatajad
kasutamist sihtgrupi kaasamiseks.
2.2.2 Noortekeskustes korraldatakse
Juhatajad,
regulaarselt digitemaatilisi
noorsootöö
sündmusi.
spetsialistid
2.2.3 Tõstetakse noorte teadlikkust
Juhatajad,
digimaailma ohtudest.
noorsootöö
spetsialistid
2.2.4 Arendatakse noorte sotsiaalseid
Juhatajad,
oskusi vältimaks riskirühma
noorsootöö
kuuluvate noorte tõrjutuse
spetsialistid
tekkimist.
2.2.5 Arendatakse noorte digipädevusi Juhatajad,
ja nende teadlikku kasutamist.
noorsootöö
spetsialistid

Võimalikud
partnerid
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus

Tartu
Linnavalitsus,
HARNO
Tartu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus

Alaeesmärk 2.3: Riskioludes noored on teadlikud Tartu Noorsootöö Keskuse
tegevustest ja võimalustest ning osalevad nendes.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
2.3.1 Noorsootöötajate poolt
Juhatajad,
rakendatakse kutsuva
noorsootöö
11
noorsootöö põhimõtteid käies
spetsialistid
noorte kogunemiskohtades.
2.3.2 Tõhustatakse koostööd erinevate
Juhatus
riskinoortega tegelevate
organisatsioonidega.

11

Võimalikud
partnerid
Tartu
Linnavalitsus

Tartu
Linnavalitsus,
Noorte Tugila,
HARNO, SA

Kutsuv noorsootöö on metoodika, mida rakendatakse tänavanoorsootöö raames.
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2.3.3 Avatud linnaruumis korraldatakse
noorsootöö tegevusi.

Juhatajad,
noorsootöö
spetsialistid

Archimedes, Eesti
ANK
Tartu
Linnavalitsus,
Noorte Tugila,
HARNO, SA
Archimedes

Alaeesmärk 2.4: Erineva emakeele, kultuurilise- ja sotsiaalse taustaga noored on
Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustesse kaasatud.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
2.4.1 Toetatakse Tartu Noorsootöö
Juhatus
Keskuse töötajate oskust suhelda
eesti keelest erineva emakeelega
noortega.
2.4.2 Korraldatakse regulaarselt
lõimumist soodustavaid tegevusi.

Juhatajad,
noorsootöö
spetsialistid

2.4.3 Koostatakse ja rakendatakse
lõimumiskava ja tegevusi
sihtgrupi kaasamiseks.

Juhatajad,
noorsootöö
spetsialistid

2.4.4 Tõhustatakse koostööd erinevate
vähemusgruppidega tegelevate
asutustega.

Juhatus

Võimalikud
partnerid
Tartu
Linnavalitsus,
Tartu
Rahvusvaheline
Maja
Tartu
Linnavalitsus, Eesti
ANK,
Tartu
Rahvusvaheline
Maja, SA
Archimedes, teised
noortekeskused üle
Eesti
Tartu
Linnavalitsus,
Tartu
Rahvusvaheline
Maja,
Tartu
Linnavalitsus,
Tartu
Rahvusvaheline
Maja,
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EESMÄRK 3: TARTU NOORSOOTÖÖ KESKUS SEISAB PIIRKONNA
NOORSOOTÖÖ VÕRGUSTIKU TOIMIMISE JA VÄÄRTUSTAMISE EEST
LUUES INNUSTAVA JA UUENDUSLIKU KESKKONNA
Mõtestatud noorsootöö rakendamine kvalifitseeritud spetsialistide poolt tagab asjakohase
valdkondadeülese koostöö ning meetmete mõjususe. Noorsootöö ja selle korraldamiseks
vajaliku taristu süsteemne arendamine aitab toetada kvaliteetse võrgustiku toimimist ja
valdkonna väärtustamist.
Indikaator: Tartu Noorsootöö Keskuse poolt algatatud noorsootöö koostööprojektide
arv aastas
Algtase 2019: 5
Sihttase 2025: 10
Indikaator: noorsootöötaja kutsega töötajate arv Tartu Noorsootöö Keskuses
Algtase 2019: 7
Sihttase 2025: 16
Indikaator: Tartu Noorsootöö Keskuse poolt ellu viidud (koostöö)projektid ja
tegevused, mis on pälvinud avalikku tähelepanu ja/või tunnustust
Algtase 2019: 5
Sihttase 2025: 10
Indikaator: Tartu Noorsootöö Keskuse taristu arendusprojektide arv12 aastas
Algtase 2019: 4
Sihttase 2025: 6
Alaeesmärk 3.1: Tartu noorsootöö toimib võrgustikuna.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
3.1.1 Viiakse ellu
Direktor,
valdkondadeüleseid
projektijuht,
koostööprojekte.
arendusjuht
3.1.2 Noortevaldkonna spetsialistid
kogunevad regulaarselt ja
analüüsivad oma tööd.

12

Arendusjuht

Arendusprojektiks loetakse tööd, mille maksumus on vähemalt 1000€

Võimalikud partnerid
Tartu Linnavalitsus,
HARNO, SA
Archimedes, Eesti
ANK, ettevõtted
Tartu Linnavalitsus,
Tartu noorte-ja
lastekeskused,Tartumaa
Noorsootöötajate
Ühendus
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3.1.3 Viiakse ellu ühisprojekte
noortevaldkonna asutuste ja
organisatsioonidega.
3.1.4 Tõhustatakse koostööd
erinevate huvigruppidega
nagu lapsevanemad,
huvikoolid, üldhariduskoolid,
noorsoopolitsei ja teised
noortevaldkonna
organisatsioonid.
3.1.5 Noorteinfotööd tehakse
võrgustikuüleselt.

Projektijuht,
arendusjuht,
juhatajad
Juhatus

Tartu Linnavalitsus

Juhatus

Tartu Linnavalitsus,
HARNO

Tartu Linnavalitsus,
Eesti ANK, HARNO,
Tartumaa
Noorsootöötajate
Ühendus

Alaeesmärk 3.2: Noorsootöötaja kui spetsialist on Tartus väärtustatud ja
tunnustatud.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
3.2.1 Toetatakse Tartu Noorsootöö
Arendusjuht,
Keskuse töötajate regulaarset
direktor
osalemist täiendkoolitustes ja
mitteformaalses õppes.
3.2.2 Luuakse Tartu Noorsootöö
Keskuse noorsootöötajatele
võimalus saada vajadusel
professionaalset nõustamist ja
tuge.

Arendusjuht

3.2.3 Tartu noorsootöö tegijaid
tunnustatakse regulaarselt.

Tartu
Noorsooteenistus,
direktor

3.2.4 Tõhustatakse koostööd koolide ja
ülikoolidega pakkudes võimalusi
praktikaks, loovtööks jms.
3.2.5 Toetatakse ja tunnustatakse Tartu
Noorsootöö Keskuse töötajate
kvalifikatsiooni tõstmist.

Juhatus

Direktor

Võimalikud
partnerid
Tartu
Linnavalitsus,
Harno, SA
Archimedes, Eesti
ANK
Tartu
Linnavalitsus,
Tartu noorte-ja
lastekeskused,
Hariduse
Tugiteenuste
Keskus
Tartu
Linnavalitsus,
Tartu noorte-ja
lastekeskused
Tartu
Linnavalitsus,
koolid, ülikoolid
Tartu Linnavalitsus

Alaeesmärk 3.3: Tartu Noorsootöö Keskus on tuntud ja hinnatud noortega tegelev
asutus.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
3.3.1 Algatakse ja osaletakse
Arendusjuht
rahvusvahelistes
koostööprojektides ja

Võimalikud
partnerid
Tartu
Linnavalitsus, SA
Archimedes,
Harno, Eesti ANK
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

rakendatakse nende tulemusi
kohalikul tasandil.
Töötatakse välja ja rakendatakse
meediaplaan keskuse nähtavuse
tagamiseks.
Koostatakse ja rakendatakse Tartu
Noorsootöö Keskuse
mainekujundusplaan.
Panustatakse erinevate võrgustike
töösse ja arengusse, mis toetavad
noorsootöö kvaliteedi ja
nähtavuse kasvu.
Kogutakse ja analüüsitakse
statistilisi andmeid Tartu
Noorsootöö Keskuse
arengusuundade järjepidevaks
arendamiseks.

Projektijuht

Tartu
Linnavalitsus

Juhatus

Tartu
Linnavalitsus

Juhatus

Tartu
Linnavalitsus,
Eesti ANK, Harno,
SA Archimedes
Tartu
Linnavalitsus

Juhatus

Alaeesmärk 3.4: Tartu Noorsootöö Keskuse taristu on kutsuv ning noorte
vajadustest lähtuv.
Alaeesmärgi saavutamiseks tehakse järgnevaid tegevusi:
Tegevus
Vastutaja/täitmise
korraldaja
3.4.1 Tagatakse keskuse füüsilise
Juhatus, haldusjuht
keskkonna kujundamine noorte ja
töötajate vajadustest lähtuvalt.
3.4.2 Tartu Noorsootöö Keskuse
Haldusjuht,
hallatavates hoonetes tegutsevad
administraator
rentnikena noorsootööd toetavad
organisatsioonid.
3.4.3 Tartu Noorsootöö Keskuse poolt
Juhatus
pakutavad kõrvalteenused on
noorte vajadustest lähtuvad ning
rikastavad Tartu noorsootööd.
3.4.4 Noortekeskused kohandatakse
Haldusjuht
ligipääsetavaks ja
kasutajasõbralikuks ka
erivajadustega noortele.

Võimalikud
partnerid
Tartu Linnavalitsus

Tartu
Linnavalitsus,
rentnikud
Tartu
Linnavalitsus,
rentnikud
Tartu
Linnavalitsus,
Harno
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ARENGUKAVA ELLUVIIMISE, ÜLEVAATAMISE NING
MUUTMISE KORD
Arengukava viiakse ellu iga-aastaste tegevuskavade abil, arvestades eelarvevõimalusi.
Tartu Noorsootöö Keskuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus
selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul, kui muutmine ei osutu
vajalikuks,

esitab

asutus

informatsiooni

ülevaatamise

tulemuste

kohta

Tartu

Linnavalitsuse kultuuriosakonnale. Juhul, kui asutuse arengukava ülevaatamise käigus
selgub vajadus arengukava muuta, valmistab asutus ette arengukava muutmisettepanekud.
Asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab Tartu
Linnavalitsus vastava määrusega.

