
Noorsootöö valdkondade tegevuskava  

Valdkond Tegevus Tulemuse indikaator Rahastaja Eelarve Ajakava Vastutaja 
Koolitus Töötajate suunamine erinevatele 

koolitustele ja teabepäevadele 

ANK töötajad osalevad  koolitustel, mis 

on neile arendavad ja vajalikud. 

ANK eelarve + 

ENTK 

projektid 

 195 € aastas pidev ANK juhataja 

Noorte osalus Kaasata noori kõikidesse 

otsustusprotsessidesse, mis 

puudutavad nende tegevusi ja 

heaolu 

On loodud noortekogu, kes on huvitatud 

koostööst ANK-i juhtkonnaga. 

KOV   pidev ANK töötajad 

Eri-noorsootöö Riskioludes elavatele noortele 

arengueelduste loomine, võimete 

ja oskuste aktiviseerimise ning 

motivatsiooni suurendamise kaudu. 

Vähekindlustatud noored saavad 

osaleda kõikides ettevõtmistes 

olenemata majanduslikust olukorrast 

kodus. 

Projektid + 

KOV 

65€ aastas 2011 ANK töötajad 

Teavitamine ANK kodulehe väljatöötamine Valminud on koduleht. Projektid+ 

KOV  

Kodulehe loomine 

320 € igakuine 

veebimajutus 6€ 

pidev ANK töötajad 

Noortekeskuse tegevuse pidev 

kajastamine kohalikus lehes, 

artiklite ja reklaami kaudu. 

Kohalikus lehes on iga kuu vähemalt 

üks lõik ANK-st või sealsetest 

tegevustest . 

KOV  pidev ANK töötajad 

Noorte 

nõustamine 

Noortele nõustamisteenuste 

pakkumine. 

Kord  kuus on võimalik pakkuda 

vajajatele nõustamisteenust. 

Projektid 32€ kuus 2013 ANK töötajad 

Töökasvatus  Töö ja puhkelaagrite 

organiseerimine ja läbiviimine.  

Erinevate tööalade tutvustamine 

läbi teemaõhtute. 

Igal suvel on valla töö- ja puhkelaager. 

Vähemalt kord kvartalis toimub 

teemaõhtu. 

Projektid + 

KOV + 

omaosalus 

300€ aastas 2012  

ANK töötajad 

Huvitegevus  Huviringide juhtide leidmine ja 

igakülgne toetamine. 

Töötab 10 aktiivset huviringi, millest 

neljal on palgalised juhendajad. 

Projektid + 

KOV  
278,02 € kuus 2011a. 

Dets. 

ANK juhataja 

Noorte tervistav  

ja arendav 

puhkus 

Tervistava ja  arendava puhkuse 

võimaluste loomine projektide ja 

laagrite korraldamise kaudu. 

Suvel, kevadel, sügisel ja talvel 

toimuvad tervisematkad ja/või laagrid. 

Projektid + 

KOV + 

omaosalus 

250€ aastas 2012 ANK  

töötajad 

Rahvusvaheline 

noorsootöö 

Otsida koostööpartnereid 

välisriikidest arendamaks 

rahvusvahelisi sidemeid, 

noortevahetusi vms. 

Toimib koostöö rahvusvahelisel 

tasandil. 

Projektid + 

KOV + 

koostööpartneri

d 

300€ aastas 2013 ANK töötajad 

Noorsoo-

uuringud 

Osaleda noorsoo uuringutes ja viia 

läbi uuringuid kohalikul tasandil, 

kasutada infot noorsootöö 

organiseerimiseks 

On teada, mida ANK- ilt oodatakse Projektid + 

KOV  

 2012 ANK töötajad 

 


