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Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste
noorsootöö programmide korraldamine

Vastu võetud 12.06.2014 nr 21
jõustumine 01.10.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 6 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 8 p 6 alusel
ning kooskõlas TallinnaLinnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 38 �Tallinna Spordi- ja Noorsooameti
põhimäärus� §5 p-ga 2 ja § 6 lg 1 p-ga 1.

§ 1. Reguleerimisala

 Määrus reguleerib noortekeskuse teenuse ja ülelinnalistenoorsootöö programmide korraldamist (edaspidi
koos noorsootöö teenused)Tallinnas, määrates kindlaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet)ja
linnaosade valitsuste ülesanded noorsootöö teenuste korraldamisel ning noorsootööteenuste osutamise nõuded.

§ 2. Mõisted

 Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1)  avatud noorsootöömeetod - noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise viis, seadmataeeltingimusi
nende tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele jarahalistele võimalustele. Meetod hõlmab muu
hulgas noorte omaalgatuse toetamistja kaasamist; juhendatud arendava tegevuse võimaldamist sobival kodu-,
töö- jakoolivälisel ajal; noorte vajaduste väljaselgitamist, noorteinfo jagamist jaesmatasandi nõustamist;
 2)  avatud noorteruum -noortekeskuse ruum, mida saavad tasuta kasutada kõik noored ning kusnoorsootöötaja
saab luua vahetu kontakti noorega;
 3)  hõivamata noor -noor, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel;
 4)  mobiilne noorsootöö -mobiilset noorsootööd käsitletakse ülelinnalise noorsootöö programmina,
mishõlmab tööd noorte kogunemiskohtades ja tänavatel, teavitamist, nõustamistindividuaalselt ja rühmas,
keskendudes probleemide lahendamisele jasotsiaalsete oskuste õppimisele, ning võrgustikutööd riskikäitumisega
noorteseisukohast oluliste institutsioonide vahel;
 5)  noorteinfo -noortele suunatud info, mis on noorele abiks otsuste tegemisel või teguviisivalikul. Noorteinfo
eesmärk on suurendada noore valikuvõimalusi, pakkudesteavet ja hõlbustades noore iseseisvaid valikuid elu
korraldamisel;
 6)  noortekeskus -linnaosa valitsuse hallatav noorsootööasutus või linnaosa valitsuse hallatava vabaaja,
noorsootöö- või kultuuriasutuse struktuuriüksus, mis osutab noortekeskuseteenust ja lähtub oma töös avatud
noorsootöö meetodist ning mille nimetusessisaldub sõna noortekeskus;
 7)  noortekeskuse teenus- noortele suunatud teenus, mida osutavad linnaosade valitsused noortekeskustekaudu.
Teenust osutatakse põhiliselt avatud noorsootöö meetodil, sh läbi avatudnoorteruumi, lähtudes linna noorsootöö
arengukava eesmärkidest ning piirkonnanoorte huvidest ja vajadustest. Teenusega tagatakse noortele vaba
ajasisustamiseks sobiv keskkond ning osalus- ja eneseteostusvõimalus;
 8)  ülelinnalinenoorsootöö programm − ameti korraldatav ülelinnaline teenus, mis koosnebmitteformaalse õppe
tegevustest. Programmi elluviimisel lähtutakse noortevajadustest ning täidetakse noorsootöö arengukavas seatud
eesmärke. Programmirakendatakse koostöös noortekeskuste ning teiste partneritega pikema ajavältel.

§ 3. Noorsootööteenuste korraldamine

 (1) Noortekeskuseteenust osutavad linnaosade valitsused noortekeskuste kaudu. Igas linnaosasosutab teenust
vähemalt üks noortekeskus.

 (2) Ülelinnalisinoorsootöö programme (edaspidi programmid) korraldab amet, tehes nende
elluviimiselkoostööd noortekeskustega.

 (3) Noortekeskuse teenuseosutamiseks vajalikud ressursid planeerivad linnaosade valitsused omaeelarvesse.
Programmide rahastamine nähakse ette ameti eelarves.

 (4) Määruse täitmist kontrollibja analüüsib amet.
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§ 4. Noorsootööteenuste eesmärk ja sihtrühm

 (1) Noorsootöö teenuste eesmärkon luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond
vabaaja sisustamiseks.

 (2) Noorsootöö teenusteosutamisel lähtutakse:
 1)  avatud noorsootöömeetodist;
 2)  noorte vajadustestja huvidest;
 3)  ühiskonnastoimuvatest muutustest või trendidest, sh riiklikest noortevaldkonnasuunistest;
 4)  linnas kehtivatestõigusaktidest ja noorsootöö arengudokumentidest.

 (3) Noorsootöö teenustesihtrühm on noored vanuses 7-26 eluaastat. Prioriteetne sihtrühm on nooredvanuses
14-26 eluaastat, sh hõivamata noored.

§ 5. Noorsootööteenuste sisu

 (1) Noortekeskuse teenuspeab tagama:
 1)  sobiva keskkonnavaba aja sisustamiseks: turvalise, korras, nüüdisaegsete infotehnoloogilistevahenditega ja
hästi ligipääsetava avatud noorteruumi;
 2)  vahetu kontaktinoorsootöötajaga, kes suhtleb noortega aktiivselt ning pöörab oma töös erilisttähelepanu
noorte kaasamisele ja omaalgatuse toetamisele;
 3)  võimaluse osaledaüritustel, projektides ja huvitegevuses, mistoetavad noorte omaalgatust, ennetustööd,
tööturule sisenemist, loovust,osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust ning mida viiakse
läbieesmärgistatult ja kasutades mitteformaalse õppe meetodeid;
 4)  noorteinfovahendamise ning esmatasandi nõustamise;
 5)  koolivaheaja tegevused;
 6)  linnalaagrid;
 7)  võimaluse kasutadanoortekeskuse ruume ja vahendeid.

 (2) Programmid peavadtagama:
 1)  mobiilse noorsootöö elluviimiselinnaosades;
 2)  noorteinfo kogumiseja vahendamise ning Tallinna noorteinfo portaali haldamise;
 3)  mitteformaalse õppetegevusi, mis toetavad noorte omaalgatust, ennetustööd, tööturule sisenemist,loovust,
osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust;
 4)  välisprojektide algatamiseja koordineerimise ning neis osalemise;
 5)  ülelinnalisteürituste korraldamise noorsootöö valdkonnas.

§ 6. Noorsootööteenuste osutamise nõuded

 (1) Noortekeskus, shavatud noorteruum, on sihtrühmale avatud vähemalt 1400 tundi aastas.

 (2) Koolivaheajal(sügis- ja kevadvaheaeg) on noortekeskus, sh avatud noorteruum, avatud kuuelpäeval nädalas
vähemalt seitse tundi päevas.

 (3) Noortekeskusestöötavate noorsootöö kõrghariduse või noorsootöötaja kutsega noorsootöötajate arvon
järgmine:
 1)  vähemalt 3 täiskohaganoorsootöötajat kuni 300 m2pindalaganoortekeskuses;
 2)  vähemalt 4,5 täiskohaganoorsootöötajat üle 300 m2pindalaga noortekeskuses.

 (4) Ühe noorsootöötajakohta külastatakse noortekeskust vähemalt 2000 korda aastas.

 (5) Noortekeskusenoorsootöötajad aitavad kaasa programmide rakendamisele oma linnaosas.

 (6) Noortekeskustel onühesuguse ülesehitusega veebilehed, mis on loodud Tallinna veebisüsteemis ningmida
uuendatakse operatiivselt.

 (7) Amet tagab mobiilsenoorsootöö vähemalt 5000-tunnises mahus aastas.

 (8) Amet viib ellu vähemaltkaks mitteformaalse õppe programmi aastas.

 (9) Programmide kaudutagatakse vähemalt 25 000 kontakti noortega aastas.

 (10) Programmidekorraldamiseks töötab ametis vähemalt 12 täiskohaga spetsialisti, kellest 7
onspetsialiseerunud noorteinfo tööle ja mobiilsele noorsootööle.

 (11) Noorsootöö teenustetegevustest vähemalt 50% on suunatud noortele vanuses 14-26 eluaastat.

§ 7. Noorsootööteenuste arendamine ja nende kohta tagasiside kogumine

 (1) Noorsootöö teenuste osutajakogub regulaarselt tagasisidet, mida analüüsitakse.

 (2) Noortekeskusekülastused fikseeritakse ja sisestatakse vastavasse andmebaasi.
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 (3) Noortekeskus kogubja koondab noortekeskuse teenust puudutavat statistikat ning koostab aruandeidameti
nõuete kohaselt.

 (4) Noortekeskus esitaboma järgneva aasta prioriteedid ja tegevuskava (kuude kaupa)
kooskõlastamisekslinnaosa valitsusele ning linnaosa valitsus kooskõlastab need ametiga hiljemalt10.
novembriks.

 (5) Iga kolme aastatagant hinnatakse ameti eestvedamisel noortekeskuse teenuse kvaliteeti.

 (6) Amet esitab linnavalitsuseleeelneva aasta noortekeskuse teenuse osutamise tegevusaruande hiljemalt 1.
märtsikskoos linnaosa valitsusele esitatavate noortekeskuse teenuse parandamise ettepanekutega.

 (7) Amet kogub jakoondab programme puudutavat statistikat ja koostab vastavaid aruandeid.

§ 8. Ameti ülesanded

 Noorsootöö teenuste korraldamiseks amet:
 1)  planeerib jakorraldab õigusaktide väljatöötamise ja muutmise;
 2)  arendab noorsootööteenuseid ja korraldab kvaliteedi hindamise;
 3)  ülelinnaliseltkogub, koondab ja analüüsib statistikat;
 4)  kontrollib jaanalüüsib noortekeskuse teenuse korraldamist, teeb ettepanekuid linnaosadevalitsustele
noortekeskuse teenuse parendamiseks ja muutuste kavandamiseks;
 5)  korraldabnoorsootöötajatele seminare, teabepäevi, ümarlaudu ja koolitusi;
 6)  algatab,koordineerib ja korraldab programme, kaasates nendesse noortekeskusi;
 7)  taotleb rahastustarendamiseks riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest;
 8)  esindab Tallinnalinna noortekeskustega seotud katuseorganisatsioonides ja võrgustikes;
 9)  algatab ja tellibvajalikke uuringuid;
 10)  kooskõlastabnoortekeskuste hinnakirjad, prioriteedid, tegevuskava ning välisprojektid;
 11)  nõustab vajadusekorral noortekeskusi eelarve koostamisel;
 12)  koondab teabeTallinna noorteinfo portaali;
 13)  teeb koostöödlinnaosade valitsustega.

§ 9. Linnaosavalitsuse ülesanded

 Noortekeskuse teenuse korraldamiseks linnaosa valitsus:
 1)  töötab väljalinnaosa noortekeskus(t)e arengukava, lähtudes Tallinna arengukavast, Tallinnanoorsootöö
arengukavast ning noortekeskuse teenust puudutavatest õigusaktidest;
 2)  korraldab linnaosas noortekeskuseteenuse nõuetekohase osutamise ja planeerib selleks eelarvesse
vajalikudressursid;
 3)  kogub ja koondab noortekeskuseteenust puudutavat statistikat ameti nõuete kohaselt ning edastab
andmedametile;
 4)  tagab noortekeskuseosalemise programmides ning võimaldab nende läbiviimiseks kasutadanoortekeskuse
ruume ja inventari;
 5)  teeb ametile ettepanekuidprogrammide parendamiseks ja muutuste kavandamiseks;
 6)  tagab noortekeskusenoorsootöötajate osalemise ameti korraldatavatel teabepäevadel, koolitustel,seminaridel
ja kvaliteedihindamisel;
 7)  kooskõlastab ametiganoortekeskuse teenusega seonduvad hinnakirjad;
 8)  kooskõlastabvälisprojektikavad ametiga;
 9)  teeb noortekeskuseteenuse osutamisel koostööd ameti ja teiste organisatsioonidega;
 10)  teostab hallatavasnoortekeskuses järelevalvet noortekeskuse teenuse ja kvaliteedi üle;
 11)  koordineeribpiirkondlikku võrgustikutööd ning kaasab võrgustikku noortekeskuse esindaja javajaduse
korral ameti esindaja.

§ 10. Koostöö ametija linnaosa valitsuse vahel

 (1) Koostöökorraldamiseks ja info vahetamiseks toimuvad ameti ja linnaosa valitsuseesindajate vahel
regulaarsed töökohtumised.

 (2) Ameti ja linnaosavalitsuse vahel noorsootöö teenuste korraldamisega seoses tekkivaid vaidlusilahendab
linnavalitsus.

§ 11. Määrusejõustumine

 (1) Määruse § 3 lg 2 ja§ 6 lg 10 jõustuvad 1. jaanuaril 2015.

 (2) Määrus jõustub 1. oktoobril2014.

Toomas Vitsut
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TallinnaLinnavolikogu esimees
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