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1. Valdkonna eesmärgid: 

1.1 noorte kaasatus linna- ja ühiskonnaellu kuulumis- ja osaluskogemuse võimaldamise kaudu; 

1.2 mitteformaalse õppe võimalus noortele, lähtudes nende vajadustest ja noorsootöö 

prioriteetidest linnas; 

1.3 eri sihtrühmade noorte mitmekesine kaasatus nende huvidest ja vajadustest lähtudes; 

1.4 täiskasvanud noorte, sh noorte lapsevanemate laiem kaasatus linna- ja ühiskonnaellu. 

2. Eesmärkide saavutamise indikaator on projekti otseselt kaasatud noorte arv. 

3. Projekti sisulised nõuded: 

3.1 tegevused on suunatud Tallinna noortele vanuses 7–26 eluaastat ning lähtuvad nende huvidest 

ja vajadustest; 

3.2 tegevused on orienteeritud ja avatud laiemale Tallinna noorte osalusele, seadmata eeltingimusi 

noore tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele; 

3.3 tegevused on mitteformaalse õppimise vormis noorte pädevuste omandamiseks (teadmised, 

oskused ja hoiakud), et toetada nende isiklikku arengut ja tööturul toimetuleku oskusi;  

3.4 planeeritud tegevuste ajakava on selge ja loogiline, tegevuskava sisaldab ettevalmistusetappi, 

põhisündmust ja kokkuvõtteid ning meeskond on seatud eesmärkide saavutamiseks optimaalse 

suuruse ja ettevalmistusega; 

3.5 vastab vähemalt ühele valdkonna prioriteedile (punkti 4 kohaselt); 

3.6 eesmärgid on reaalsed ja toetavad Tallinna noorsootöö arengut linna arengudokumentide 

kohaselt; 

3.7 tegevused vastavad seatud eesmärkidele. 

4. Valdkonna prioriteedid: 

4.1 ülelinnaline noorsootöö valdkonna arendamine (konverentsid, seminarid ja koolitused Tallinna 

noortele, noortejuhtidele ja noorsootöötajatele, arendus- ja koostööprojektid noorsootöö 

valdkonnas); 

4.2 omaalgatuslikud noorteprojektid (noorte aktiivne kaasatus projekti idee väljatöötamisse, 

projekti koostamisse, elluviimisse ja edasiarendamisse); 

4.3 laste- ja noortesõbralikkuse edendamine Tallinnas; 

4.4 eri sihtrühmade kaasamine (noored tööotsijad, muukeelsed, majanduslike takistustega, 

riskikäitumisega, puudest tingitud erivajadusega noored; noored täiskasvanud); 

4.5  mitteformaalse õppimise toetamine, sh noorte loovuse, ettevõtlikkuse, ettevõtluse, sotsiaalsete 

oskuste arendamine,  noorte sotsiaalne kaasatus ja osalus, kultuuriline mitmekesisus, töökasvatus, 

noorte vabatahtlik töö, terviseteadlikkuse suurendamine. 

5. Lisaks lisas 1 nimetatule ei anta toetust järgmisteks kuludeks: 

5.1 töötasudeks, kui toetust taotleb füüsiline isik; 

5.2 infoportaalide arendamiseks ja uuringute läbiviimiseks; 

5.3 tiitlivõistluste korraldamiseks; 

5.4 koolide (klasside), noortegruppide kultuuriürituste ühiskülastusteks; 

5.5 regulaarse huvitegevuse läbiviimiseks või laagri korraldamiseks; 

5.6 ühe organisatsiooni arendustegevuseks ja reklaamimiseks. 
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6. Reisikuludest antakse toetust punktis 4.2 ja 4.3 nimetatud rahvusvahelise noorsootööga 

seotud isikute transpordi- ja majutuskulude katteks. 

7. Tööjõukulude osakaal ametile esitatava toetuse taotlusest ei tohi ületada 60%.  

8. Projektitoetuse taotluste esitamise ja läbivaatamise ajakava: 

8.1 taotluste esitamise tähtajad on 29. detsember 2017 ning 31. jaanuar, 28. veebruar, 29. märts, 

30. aprill, 31. mai, 31. juuli, 31. august, 28. september ja 31. oktoober 2018; 

8.2 noorsooprojektide komisjon vaatab taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja 

detsembris. 

9. Noorsoovaldkonna tegevustoetuse tingimused õpilasmaleva korraldamiseks: 

9.1 taotleja on projekti ettevalmistaval perioodil kooskõlastanud oma tegevuse kohalike 

omavalitsustega, mille territooriumil tegevused korraldatakse, ning lisab tegevusload 

tegevustoetuse taotlusele; 

9.2 taotleja tagab, et  töötavatel rühmajuhtidel on noorsootöötaja (osa)kutse ja nad järgivad 

noorsootöö kutse-eetikat; 

9.3 taotleja tagab malevas osalejatele töö, mis on seadusega lubatud, tervisele ohutu ja jõukohane 

ning hariv; 

9.4 taotleja pakub tervisekaitsenõuetele vastavat majutust ja toitlustamist. 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 

 


