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Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

1. Valdkonna eesmärk on noorte noorsootöös osalemise ja enesearengu võimalused.

2. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

2.1 projekti otseselt kaasatud noorte arv;

2.2 projektist kaudselt kasusaajate arv;

2.3 noorte omaalgatuslike projektide arv;

2.4 noorsootöö arendusprojektide 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 kõigile Tallinna noortele, seadmata eeltingimusi noore tõekspidamistele,
võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele;

3.3 noored on seotud projekti idee väljatöötamisega, kaasatud projekti ettevalmistusse ja/või elluviimisesse;

3.4 tegevused võimaldavad noortel mitteformaalse õppimise käigus omandada uusi teadmisi, oskusi ja hoiakuid, et
toetada nende isiklikku arengut ja tulevikutöö pädevusi (organiseerimisoskus, meeskonnatöö, suhtlemisoskus,
loovus, enesejuhtimine);

3.5 planeeritud tegevuste ajakava on selge ja loogiline, tegevuskava sisaldab ettevalmistusetappi, põhisündmust ja
kokkuvõtteid ning meeskond on seatud eesmärkide saavutamiseks optimaalse suuruse ja ettevalmistusega;

3.6 projekt vastab vähemalt ühele valdkonna prioriteedile punkti 4 kohaselt;

3.7 tegevused vastavad projekti eesmärkidele;

3.8 projekti eesmärgid on reaalsed ja kooskõlas Tallinna noorsootöö arengudokumentidega.

4. Valdkonna prioriteedid:

4.1 noortele mitmekülgsete võimaluste pakkumine eneseteostuseks ning loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks;

4.2 noorte omaalgatuse toetamine;

4.3 noorte vabatahtliku töö soodustamine;

4.4 noorsootöö teenuse kvaliteedi parandamine, sh noortega tegelevate spetsialistide noorsootööalase teadlikkuse
tõstmine.

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 ja ekskursioonideks;

5.5 regulaarse huvitegevuse läbiviimiseks või laagri korraldamiseks;

5.6 noortele festivalide ja konkursside korraldamiseks, kui projekti ettevalmistusse ja elluviimisesse ei kaasata noori.



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

7. Taotlusvoorude tähtpäevad kehtestatakse ametiasutuse juhataja haldusaktiga ja avaldatakse linna kodulehel.

8. Noorsoovaldkonna tegevustoetuse tingimused õpilasmaleva korraldamiseks:

8.1 taotleja on projekti ettevalmistaval perioodil kooskõlastanud oma tegevuse kohalike omavalitsustega, mille
territooriumil tegevused korraldatakse, ning lisab tegevusload tegevustoetuse taotlusele;

8.2 taotleja tagab, et töötavatel rühmajuhtidel on noorsootöötaja (osa)kutse ja nad järgivad noorsootöö kutse-eetikat;

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

8.4 taotleja pakub noortele töövälisel ajal arendavaid ja tervistavaid vaba aja tegevusi;

8.5 taotleja pakub tervisekaitsenõuetele vastavat majutust ja toitlustamist.
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