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SISSEJUHATUS

Kiircsti arenevja muutuv iihiskond on tinginud vajaduse moeldaja planeerida nooftele suunatud
tegevused kaugemale kui tzinane ja homne peev. Meie noo(e ees seisab aina rohkem ja
mitmekesisemaid valikuid. Tema iileminekut lapseeast taiskasvanuik:ka m6jutab kasvav hulk
erinevaid tegureid. Takistusedja vdimalused tAiskasvanuks kujunemise teel on iiha rchkem
individuaalsemad. Uhiskond ootab tajsikkajdudnutelt kodanikuteadlikkust, aktiivset panustamist
tihise heaolu sailitamisse ning edasivijvat algatusvdimet ia -soovj.

Arengukava olemasolu pdhjuseks on reaalne vajadus hilnataja analiiijsida Faegust piirkonna
noorsootdti olukorda, vajadusi ning olemasolevaid ressursseja v6imalusi. MziriratledA mida me
peame tegem4 et iga noor saaks oma individuaalsel kujunemisteel voimalusi, ttrgc mng
dpikogemusi positiivseks enesemaeratluseks, -harimiseks, -teostuseks ia eneseviifikuse
kujunemiseks ning seelab; suudaks ja soo\ iks vdrta \ asrutusl.ia algatust paikkonna heaolu
siiilitamiseks ja edasiatengu eest.

Emmaste Avatud Noortekeskuse are'guka'a laihtub Emmaste Avatud Noo ekeskuse Ddhim?iirusest.
Emmaste valla arengukavast. Eesii vabariigi Noorsootdii seadusest, Eesti Noorsootdii strateegiast
2006 - 2013, Euroopa Komisjoni Valgest Raamatust ,,l, us hoog Euroopa Noortele.,.

Arengukava on valminud koostiids Emmaste Avatud Noortekeskuse noorsootddtaiate. aktiivsete
liikmete, Emmaste P6hikooli esindajaja Emmaste Vallavalitsusega.

Noorsootdd eesmiirgiks on iildiste tingjmLlste loominc noo e arcndavaks teger,useks viiljaspool
perekonda, tasemekoolitustja tddaega. et toetada noort sotsialiseerumisprotsessis oing soodustada
tema kujunemist iihiskonne..hasti loimetulevalcs liikmeks.

Avatud Noorsootiiii

Riikliku dokumendi Eesri Noorsooliid Kontseplsioon kohaseit toimub avatud noo$ootdd
noortekeskustes, -projekrides. -klubides. ftnar al -. k6ikial, kus leidub noori.
Emmaste vallas on avalud noonooriid lonlldarud noortekeskuses ning noortekeskuses toimuvate
noorsooprcjektide kaudu.



Avatud - see tihendab

. on lahti ajal, mis on noortele sobiv ja vajalik noo$ootijdks
r on lahti igale noorele, kes jZirgib keskuse reegleid
. on avatud erinevatele noorte ideedele, mis pole seadusandlusega vastuolus
. on avatud noorteiihinguteleja nooNootd6tajatele oma ideede teostamiseks

Noorte - see xehendab

. |Ioolte tegevus k€skuses tuleneb nende endi soovidest ning vajadustest

. noorcd ise arutavad labi, keht€stavad ja kontrollivad keskuse rcegleid ning nendest
kindpidamist

. noored osal€vad vahetult noortekeskust puudutavate otsuste arutelul

. noortel on v6imalus keskusest saada asjatundjate n6uandeid oma probleemidele

Keskus - on

. koht, kuhu koondub teatava regiooni, piirkonna noolte vabatahtlik iihistegel'us

. koht, millel on lisaks v6imalusi pakl<uvale funktsioonile ka konaldav funl,lsioon

. kohaliku omavalitsuse parlner noorsootiid valdkonnas



1. EMMASTE AVATUD NOORTEKESKUSE
HETKEOLUKORRA ANALUUS

7.7 Emmaste Avatud Noortekeskuse Aldandmed
. Emmaste Avatud Nooflckcskus on Emmastc Vallavalitsuse hallatav asutus
. Registeerimisnumber 7503.1465
. Asukoht Emmasre vald Lliiu maakond 920Lll
. Kontaktandmed 58 008 149 noonekastacnrmaste.hiiumaa.ee

1.2 Alevaade Emmaste Avatud Noortekeskuse senisesf fegevusest

Noorsootiiii seaduse $2, idige .1 alusel on |roorsootdii korGldamine Haridus- ja Teadusministeeriumi
hallatava riigiasutuse, kohaliku omar alitsusc asuluse vdi era6igusliku j uriidilise isiku asutuse
alluvuses oleva noorsootiidasutusc pdhitegevuscks.
KOKS $6 satestab, et oma!alitsuse iilesandeks on korraidada antud vallas vdi linnas noorsootddd,
juhul kui need iilesanded ei o1e seaduscga antud kellcgi teise taih.
Noorsootdti seaduse S2. 16ige i alusel on noor seitsrnc kuni kahekiimne kuue aastane isik.

Emmaste Avatud Noo(ek.skus (edajpidjANK) on nloodusratud Ernmaste Vallavolikogu otsusega
nr 82, 28.09.2006. Noortckeskusc rui:mide ar,anine toimus 14.02.2007. Emmaste Vallavalitsus sai
perioodil 2008 - 2011. a roetust luroopa Rcgionaall'ondist, millega rcnoveeriti Emmaste Avatud
Noortekeskus. Amellik maja avamine toinus 20. delscmbril 2010. Projekti ametlik 16pp oli mai
201l. Projekti kaudu said Emnaste valla noored uue rcnoveeritud ja kaasaegsete vahenditega
varustatud noortekesklrse. Noortekeskuses tddlab 1.0 ametikohaga noorsoottidtaja.
Keskuse kiilastajateks on pdhilisclt Lnmaste kiila.ia naaberkiilade pohikooliealised noored.
Aktiivseid osalejaid on keskmiscll40 noon. Lisaks noortekeskuse mumidele saame kasutada
Emmaste Pdhikooli. kZisitddmaja" spordihoonetja tcisi valla ruume,
Tdd noortekeskuses toimub vastaYall noortega koos viiljatdiitatud tegevusplaanile. Noortekeskus on
avatud esmaspaevast reedeni. Niidalavahetusel toitnub tdd vastavalt ihituste kaval€,
Noorte v6imalused:
Huviringi tuba - olemas on kaasaesscd 6mblusrnasiDad (sh. overlokja tikkimismasin),
keraamikaahi, kangasteljedja nrolbertid. Hur'iringi toas on vdimalik liibi viia erinevaid ringeja
titdtubasid.

Urituste saal - kaasaegse lnuusikatebnikaga sisuslalLrd iiriruste saal, kus on v6imalik llbi viia
erinevaid iidtusi, aga ka treeninguid ning niiiteringi pr.oove.

Filmituba - olemas on filniekraan. Xbox kinect. kodukinosiisteem. 37" Full tlD teler ning anuti
koos projektoriga. Filme ja esitlr.rsi saab raadala mugarares kotl-loolides ning diivanil.

Seminari/koolitustuba - sisustalud 12-kohaline koolirusklass koos vaikese kdijginwgaga.
Seminariruumis asub ka kamin.

Miingude tuba - k6ik vajalik miingimiseks: piliard- lauajaigpall. dhrihoki, playstation 2, korcona,
tantsumatid ning palju edncvaid lollananse.

Suhtlustuba/kdiik - on varuslatr kaasacgse kdajgitehnikaga" kus on v6imalik suuema grupiga



siii.ia teha ning iiliselt laua taga istuda. Lisaks on olemas ka 37 Full HD lelerja mugav
diivaninurk.

Anutituba - olemas on 4 *iiskomplektset ar\,ufit, mis on varustatud ka intemetiga.

Lisaks toimuvad erinevad vilijasdidud , koolitused. iiritused.

Emmaste valla noorte \ anuseline kuosseis
andmed seisuga 01.01.201 I
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Eeltoodud arvud neitavad Emmaste valla positiivselt suud noode hulka, kuid viiga paljud noored on
6ppimas v:iljaspool kodu\alda v6i sootuks elavad ntujal.

1.3 Emmaste Avatud Naortekeskuse t66suunad

Emmaste Avatud Noortekeskuse t66suunad oni

. Enmaste valla noorsootdd korraldamine-ja arendamine

o Narkomaaniaja kudlecevuse cnnetamiDe ning vabaaja veetmise v6imaluste loomine kdigile
noortele.

. Vdrgustikutdti erinevate spetsialistidega dpetajad. sotsiaaltddtajad, politsei, Iapsevanemad,
. _ maakonna teised noorsooiddd tegevad asutusedja seltsid.

. Vabatahtlike noorsootdcjtajate siisteemi a.endamine. et toetada noorte omaalgatustja selle
ka$du nende solsialiseerumisi i.lhiskonda.

. Koostoii arendamine kohalike ettevdtetega noorle ettevalmislamiseks tdiialaseks ka{Ziiiliks.



2, EMMASTE AVATUD NOORTEKESKUSE OLULISEMAD
HUVIGRUPID JA JUHTIMINE

2.1 Noortekesku se huvigrupid
Noortekeskust kiilastavad noored

Noored vanuses 7 - 26. osalevad aktiivsell noonckeskuse legevuses v6i kasutavad sell€ poolt
pakutavaid teenuseid. Aitavad kaasa noortckcskuse a|endamisele.

Noored, kes seni ei ole vccl noortekeskuse teqevuses osalenud

Hulk noori on veel tegevusetaja rahel kajarelval\eta. Selgimda v2ilja p6hjused, miks nad ei ole
leidnud endale seni tegcYust noortekeskuses. Leida r 0imalusi koostditks koduvallast viiljas 6ppivate
ra tddtavate noortepa.

2.2 Noortekeskuse j u hti mi ne

Noortekeskuse juhata.i1|

Noortekeskusejuhataja korraida'c r'toorlekeskuse igapiieYast tegevustja vastutab nooiekeskusele
pandud iilesannele tiiitmise eesi. Noorlekeskus on aruandekohuslane Emmaste Vallavalitsuse ees.

Noortevolikogu

Noortevolikogujuhindub oma tege!uses ijn'unastc Vallavolikogu poolt kinnitatud pdhimzi?irusest.
On nooltekeskuse koost0iipaitner juhtimiscs. kuhu kuuluvad noortekeskllse ja noorte vaba ajast
huvitatud noorte esindajad. Noortevolikogu planeerib tcge!usi. \'aatab iileja teeb ettepanekuid
arengukavas, eelar.resja reistes nooli puuduta\ ales kiisimustes.

Vabatahtlikud noorsoot0ittajad

On noorsootdd alasr koolitusl \'6i kogenlust omavad inimesed, kes oma initsiatiivija
vabatahtlikkuse alusel aitatad kaasa keskusc igapac\,ase legevuse organiseerimisele ja tirituste
l?ibiviimisele. Algatavad ja osalevad p(iektide l ibi! i inl isel.

Emmaste Vallavali lsus

Tagab noortekeskuse tii<i .i?irj epidcluse - ruunjde rcnlondi ja jatkusuutliku rahastamise. On
huvitatud piirkonna turvalisusest_ja arenqusl. noofle vaba aja sisukast veetmisestjajii.iimisest
oiirkonda-



2.3 Noortekeskuse muud huvigrupid

Lapsevanemad, piirkonna kiilade elanikud, kiilaseltsid

On huvitatud noortele vdimalikuli paremate arenguviiimaluste loomisest, turvalisest elukeskkonnast
nii enda kui lastejaoks. Saavad kaasa aidata noodekeskuse tegevuste planeerimisel, heakorratdddel,
korra tagamisel 6ht$stel iiritustel, projektide kirjutamisel ja liibiviimisel. Noortekeskuse jaoks on
oluline tagasiside lapsevanemastelt.

Opetajad,sotsiaaltiiiitajad, alaealiste komisjon, valla konstaabel

On huvitatud vdimaiikult paljude noode vaba aja sisuskast taitmisest, mis tagab neile paremad
arengutingimusedja v2ihendab probleemselt keituvate noorte hr ka. Vdimalus kaasata neid
Freventiivse iseloomuga projektide liibiviimisel. Erivajaddstega noorte vajaduste viiljaselgitamine
ja neile tegevuste planecrimjne.

Kohalikud etteYdtj.d

Ettevdtjad saavad osaleda noo'tdl(cskusc tdd koraaldamisel paltneritena (sponsorlus, h€ategel.'us,
annetused, suvised tddkohad noortelejlD). iurvaline keskl<ond ettevdtluse alenguks, potentsiaalse
tijdj6o ettevalmistamine.

Teised noortekeskuste esindajad

Kogemuste vahetamine. kooslijd proi!'klid ia infbYahctus.

Kohalik ajaleht

Kajastab noortekeskuse tegemisi. sjll^ks valla rahva.ia noodekcskuse vahel. On abiks
informatsiooni levitamiselja organisaisiconist positiirse nrajnc kujundamisel.



3. EMMASTE AVATU D NOORTEKESKUSE J UURPROBLEEM,
JUURPROBLEEMI POHJUSED JA ARENGUEESMARGID

Emmaste Avatud Noortekeskuse arengukava koostamisel osales v6trnemeeskond mitmes
ajuriinnakus ning riihmattjijdes. toimusid avatdd arutelud Emmaste valla aktiivsete noortega. Uliste
arutelude keigus j6uti arvamusele, et:

JuurDrobleem

Noortekeskus ja noorsootdd teenused ei ole koikidele noortele kAttesaadavad ega atraktiivsed.

3.1 Juurprobleemi p6hjused
o Noortekeskusevehelleinimressurss.

o Noorteja kogukonna vahene teavitamine noortele suunatud v6imalustest.
o V:ihene koostdd kogukonna ja laslevancmatega.

o Pikaajaliste traditsioonide puudumine noortekeskuses.

o Traispoldi \,lihenekelresaada\us.

Emmaste Avatud Noortekeskuse.,'isioon

Aastaks 2016 on Emmaste Avatud Noofiekeskus peamine noorsootditkeskus Emmaste vallas.
Emmaste Avatud Noo ekeskus ja loorsootajd teeDused on koikidele loortele kettesaadavad ia

atraktiivsed.

3.2 Arengueesmdrgid
Emmaste Avatud Noortekeskuse arengu iild-.ia alacesmargid:

. Kestlik noorsootiiit Emmaste vallas.

Noortekeskus aitab kaasa.iatkusuurlikule noorsooliiiile .ia t'aditsioonidele Emmaste vallas huvija
kultuuritegevuse kaudu.

. EmmasteAvatud Noortekeskusest6dtavadnoorsootiiiialasekogemusega
noorsootitiitajad ning on kaasatud vabatahtlikud mujaltja oma vallast.

Noortekeskuses tddtab v2ihcmalt kahs raiskohasa noorsootddtajast ning noortekeskus on avatud ka
nadalavahetuseti.

Noortekeskus kasutab vabatahilike (ot valla-kodanikc, LIVS. Tijdruruamet) teenuseid.
Emmaste valla noored osalcvad alitii\seLt erine'ates noortele suunatud iirituste kornldamisesja
otsustusprotsessides

. Emmaste Avatud Noortekeskus toetab noorte omaalgatust.



Noortekeskus kaasab. innustab ia toetab rohkem noori tegevuste organiseerimisel ja lebiviimisel
ning noofl ekeskuse arengu prcnee'inr\e,c.

Noortekeskus viib liibi si.isteemseit projektikoolitusi ning tutvustab noorsootdii vdimalusi ning
innustab neid selles osalema.

. Koostiiiiv6rgustiku loomine noorsootiiii parernaks korraldarniseks noortekeskuses ja
kohalikus omavalitsuscs.

Toimib koostdds omavalitsBse ha dusasutuste, eltev6tete j a organisatsioonidega (nt Emmaste
Pohikool, Emmaste Lasteaed.,Naksitrallid", Emmaste Spordiklubi jne)

Toimib koostdd teiste maakonna ooortekeskuste ja noorsootdij organisatsioonidega.

. Noorsootiiiitajad on kursis noorsootirdalase ja noorteinfoga ning edastavad seda
noortele ning kogukonnale.

Noosootiidtajad osalevad aktiivselt iufopiievadel -ja koolitustel, kus tut\,'ustatakse e nevaid noort€le
suunatuid infokanaleidja -allikaid ning nende sisuja or tanu sellele noortele suunalud infoga hiisti
kursis.

. Noortekeskus pakub noortele huvitavaid ja uudseid teg€vusi ning teenuseid.

Noorte hulgas on laibi viidud kiisitlused nendeie hr-rvipakkuvale vaba aja veetmise v6imaluste kohta
ja nende ootuste kohta noorsootdijle ja Doofiekeskrisele.

Toimub aktiivne projektiijd noofiele pakutavatc tegevusteja teenuste laiendarniseks.



4. EMMASTE AVATUDNOORTEKESKUSE ARENGUKAVA
RISKIANALUUS

TUGEVUSED

Suw omaetleja hea asukohaga nlaja
Palju erinei, a kasutusvdimalustega
ruume koos vajaliku inlentariga
Noortekeskusel velja litiitatud kindlad
kAitumisnormid
Tasuta tegevused, kOigile k?ittesaadavad
Noorteaktiir i olemasolu
FinantsstabiilsrN, hea koostdci kohaliku
omavalitsuscga
Produktiivsed projektikiij uta.ja

NORKUSED

\oorlekesluses tii6l vaid iiks tiiiskohaga
noorsootijdtaja. Vaga surll koornus
projektide ja paberitititga.
Noortekeskus suletud nedalavahetustel ja
noorsootijdtaja araolekul, puudub
asendusr'6imalus.
vehene huvitegevuse osakaal
noonekeskuse legevuste hulgas
Raske Ieida inimesi. kes rahalsidjuhtida
erinevaid noorteprojekte.
V?ihe kogemusi erivajadustega noorte
kaasamiseks.
Vahene info liikumine ja koostiid
lastevanematega

OHUD

Ei leita piisavalt vabatahtlikke ja
aktiir seid noor ning nooflekeskuse areng
pidurdub.
Jatkub transpordi kallidus ja ebapiisav
korraldus, mistdttu noorte liikumine ja
iirituste konaldamine vdljaspool
koduvalda on problemaatiline.
Ressursside vfiesuse t6ttu ei suudeta
jatkata roortekeskuse arendamist.
Noorcd lahkuvad mandrile dppima v6i
todle. lahlurad piirkonnast mujale elama
ja sellega vZiheneb noorte osakaal ning
noonekeskuse kiilastajate arv.

volMALLlslli)

Hommikupoolsel aial rrL.llide
kasutarnine - noored emaJ. !:iikesed
lapsed vm.
Tihedam koostd.i t( istc nL,onek( jLu5re!d
maakonnas.
Sponsorite leidmine
Parema mai ne kujundamine.
lastevanemate teavitanrine vdimalustest
Tddtajate juurde palkamine i a
tddiilesannete €psem i aoius.
Vabatahtl ike ja pr.rktikr,ntidc l:rasrmine.

Emmaste Avatud /Voortekeskus e eelarve ja finantseerijad
Emmaste Avatud Nooflekeskus or iimmastc Vallalalitsuse hallatav asutus ning peamiseks
rahastajaks. Arengukava tegc\ uska\a edukamaks.ia l,6imaluste rohkemaks t?iitmiseks taotleb
Errmaste Avatud Noortekeskus toetust projekride naol erinevatesr fondidestja Fojektikonku$sitelt:
ANK projektiko*urss. Euroopa Sotslaalfcrnd, Eriroopa Noor.ed Eesti Bliroo,
Keskkonnainvesteeringute Keskus- Hasartmanguntaksu N0ukogu- Kultuurkapital jne.

Ernrnaste Avatud Noortekeskuse nieeskond l(riab end kursis noorsootdti rahastamise v6imalustega
ning vastavalt vajadusele esitab projei,te crinevalelc londidele ia proiektikonkurssidele.



5, ARENGUKAVA LABIVAATAMISE JA MUUDATUSTE
SISSEVIIMISE KORD

Arengukava vaadatakse liibi tiks kord aastas. Tegevuskavaja eelaNe tziitmisest teeb kokkuvdtte
noortekeskuse juhataja. Uks kord aastas annab noofiekeskuse esindaja noortekeskuse tegevusest
iilevaate Emmaste Vallavolikogule.

Noortekeskuse tegevuse hindamiseks j a edasise tegeluse planeedmiseks viiakse iiks kord aastas
liibi rahulolu uuring noorte hulgas, kogutakse tagasisidet lapsevanematelt ja teistelt olulisimatelt
huvigruppidelt. Saadud andmete pohjal konigeerib noortekeskuse juhataja arcngukava.


