KINNITATUD
Häädemeeste Vallavalitsuse
29.08.2017 korraldusega nr 216

HÄÄDEMEESTE VALLA HUVIHARIDUSE JA HUVITEGEVUSE KAVA
AASTATEKS 2017 – 2018

1.

Üldosa

1.1 Noorsootöö seaduse § 151 sätestab huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse määramise
tingimused ja selle toetuse kasutamise üldised eesmärgid. Seaduse § 152 määratleb kohaliku
omavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise ja kinnitamise alused.
Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse meetme on algatanud kultuuriministeerium ja
selle rakendusasutus on Eesti Noorsootöö Keskus haridus- ja teadusministeeriumi struktuuris.
Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse konkreetsed summad eraldatakse
riigieelarvest kohalike omavalitsuste toetusfondi kaudu.
1.2 Häädemeeste Vallavolikogu poolt kinnitatud kehtivas Häädemeeste valla arengukavas
aastateks 2016 – 2020 on üheks hariduse ja noorsootöö arendusvaldkonna eesmärgiks: 1.6.
Noortele on olemas mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse võimalused. Eesmärgiga
seotud tegevustena tegevuskavas on määratletud muuhulgas ka: 1.6.1 Huviringide toetamine
(KOV, Kultuuriministeerium), samuti 1.6.2 Sportimisvõimaluste toetamine. Seega on
vallavolikogu arengukavas ette näinud eelpool nimetatud toetuse kasutamise huvihariduse ja
huvitegevuse võimaluste lisamiseks ja noorte osalemisvõimaluste laiendamiseks. Arengukava
tegevuste elluviijaks on vallavalitsus.
1.3 Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava on vallavalitsuse poolt kinnitatav
arengukavaliste tegevuste elluviimise rakenduskava, millega kirjeldatakse eesmärgi
saavutamist takistavaid kitsaskohti ning nende lahendamiseks vajalikke konkreetsemaid
tegevusi ning vajalikke rahalisi vahendeid. Sealjuures peetakse silmas, et huvihariduses ja
huvitegevuses on väga oluline osa laste ja noorte huvide muutumisel ajas, mida tuleb kava
täitmisel pidevalt arvestada.
Huvihariduse ja huvitegevuse kava koostatakse ajavahemikuks 01.09.2017 – 31.12.2018.
Sealjuures on silmas peetud valdade ühinemise protsessi, st. et 2018. aasta osas arvestatakse
kava koostamisel praeguste Häädemeeste ja Tahkuranna valdade kavadega. 2017. aastal
kinnitavad vallad kavad veel eraldi. Tuleb arvestada, et nende valdade olukord käsitletavas
valdkonnas on oluliste erinevustega (linnalähedus vs. hajaasustus, huvikooli olemasolu ühes
ja puudumine teises jms.) ning piirkondlikud eripärad säilivad kindlasti edaspidigi.
1.4 Käesoleva kava koostamisel osalesid Häädemeeste valla kõigi koolide juhid ja huvijuhid,
sotsiaalkeskuse juhataja, abivallavanem hariduse ja kultuuri alal, valla koolide õpilased ja
noored küsitluste kaudu.
1.5 Käesoleva kava alusel lisab vallavalitsus täiendava toetuse summad ettepanekuna
vallavolikogule esitatavale vallaeelarve ja lisaeelarve eelnõule.

2.

Huviharidus ja huvitegevus Häädemeeste vallas

2.1. Ülevaade huvihariduses ja huvitegevuses osalejatest
01.07.2017. seisuga on vallas 7 – 26 aastaseid noori 532, neist
7 – 12 aastaseid 123 ja
13 – 19 aastaseid 167.
Huvihariduses ja huvitegevuses oli 7 – 19 aastastest noortest hõivatud 174. Suurem osakaal on
sealjuures 7 – 12 aastastel, 13 – 19 aastaste osas on osalus madalam. Huvitegevuses osalemise
kohta ei ole andmeid 116 noore osas, kellest üksikud võivad tegutseda huvitegevusega
mitteformaalselt. Seega on 7- 19 aastaste noorte hulgas huviharidusest ja huvitegevusest
kõrvalejääjate arv 100 – 110 ehk ligikaudu 35%. Eeldatavaid põhjuseid on kirjeldatud
kitsaskohtade alajaotuses.
Vallas on tegutsev munitsipaalhuvikool – Häädemeeste Muusikakool, milles õppis EHISe
andmetel 01.07.2017 seisuga 41 õpilast. 2017. aastal lõpetas muusikakooli 3 õpilast.
Huviharidust on valla lastel ja noortel võimalik omandada veel teiste KOV (eelkõige Pärnu linna)
munitsipaalhuvikoolides ja koolitusluba omavates erahuvikoolides. Väljaspool valda asuvate
üldhariduskoolide õpilastel on võimalus osaleda koolide poolt korraldatavates huviringides.
Sellekohane statistika ei ole veel täielik, kuna see ei kajastu EHISes ja nende ringide osalustasu
vald ei maksa.
Häädemeeste vallaeelarves on ette nähtud kulutused huviharidusele ja huvitegevusele järgmiselt:
1.

Häädemeeste Muusikakooli alaeelarve

2.

Häädemeeste Keskkooli ja Metsapoole Põhikooli alaeelarvetes on arvestatud huviringide
korraldamise kuludega

3.

Mujal huvikoolides ja huviringides käivatele noortele on võimalik taotleda õpilaskoha
maksumuse või osalustasu osalist katmist.

4.

Kultuuriasutustes tegutsevate noortele suunatud huviringide tegutsemiskulud on nende
asutuste alaeelarvetes.

Vallaeelarve katab olemasolevate võimalustega seotud igapäevased kulud 2017. ja 2018. a, kuid ei
võimalda huvitegevusi edasi arendada ja võimalusi vastavalt noorte soovidele ja vajadustele
juurde luua.
2.2

Ülevaade olemasolevatest võimalustest

01.07.2017 seisuga kasutavad Häädemeeste valla 7 – 19 aastased noored järgmisi huvihariduse ja
huvitegevuse võimalusi:
*Häädemeeste Muusikakool – 41 õpilast;
*Häädemeeste Keskkool: 11 huviringi, nendes osaleb 98 õpilast (paljud rohkem kui ühes
huvitegevuses);
*Metsapoole Põhikool: 9 huviringi, nendes osaleb 42 õpilast (paljud neist rohkem kui ühes
huvitegevuses);
*Pärnu linna munitsipaalhuvikoolid:
-Pärnu Kunstide Maja

-Pärnu Kunstikool
-Pärnu Spordikool
*Pärnu linna erahuvikoolid:
-Vanalinna Koolituskeskus
-Ainula stuudio
-Happy Dancers
-Võimlemiskool Rüht
-RVK koolituskeskus
-Kalevi spordikool
-Black&Brownie Tantsukool
-JJ-Street tantsukool
-Samurai Judokool
*Audru Huvikool
*Klubid jt. huvitegevuse võimalused väljaspool valda
-Keskküla ratsatalu
-Suusaklubi Jõulu
-Jalgpalliklubi Poseidon
-Noorkotkad ja kodutütred
*Treimani Rahvamaja noortebänd
*Häädemeeste huvikeskuse laulustuudio
Kokku kasutavad Häädemeeste valla 7 – 19 aastased noored 01.07.2017 seisuga 43 erinevat
huvihariduse ja huvitegevuse võimalust nii vallas kui väljaspool.
Ülevaade huvihariduses ja huvitegevuses osalejatest ja võimalustest on lisatud tabelitena.

3.

Huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohad ja lahendamise võimalused

Noorte tagasisidest ja koolide ning noorsootöö kvaliteedihindamise küsitlustest selgub, et
peamiseks noorte huviharidusest ja huvitegevusest kõrvalejäämise põhjuseks on valikute vähesus
kodu lähedal (vallas) ja olemasolevate võimaluste mittetäielik vastavus noorte huvidele ja
soovidele, seda eriti vanuserühmas 13 – 19 aastat. Erinevatel perioodidel on mittevastavused
mõnevõrra erinevad, sõltudes paljuski ühiskonnas, sotsiaalmeedias, suhtlusvõrgustikes
kujunevatest eelistustest. Kõige rohkem tunnevad noored puudust erinevate spordialade
harrastamise võimalustest, samuti on sagedamini nimetatud erinevate muusika- ja tantsustiilidega
tegelemise soovi, samuti on vähe tehnika- ja loodusteaduste kallakuga huvitegevuste võimalusi.
Huvihariduse osas soovitakse muusikakoolis saada lühema õppekava alusel üldist pilliõpetust ja
mitmekesisemat instrumendivalikut. Uute võimalustena saab ära kasutada piirkonnas populaarseid
harrastusi – näiteks disc-golf ja lohesurf, leides nende jaoks pädevad juhendajad ja hankides
varustuse. Noorte huvi on karate treeningute vastu, võimaliku juhendajaga on algamas

läbirääkimised. Soovitud on moto- ja isegi autoringi, samuti IT-alaseid huvitegevusi robootika
kõrvale. Kasutamata on valla nn. suveelanike oskused ja võimed noorte juhendajatena, kelle
hulgas on tuntud tegijaid mitmesugustel loomealadel. Võimalusi pakub koostöö loodava Massiaru
Loomekeskusega (Massia MTÜ).
Peamised kitsaskohad huvihariduses ja huvitegevuses:
1.

Vähene mitmekesisus, piiratud valikuvõimalused (puuduvad pädevad juhendajad ja vajalikud
vahendid tegevusteks);

2.

Vähene motiveeritus osalemiseks (seotud teiste kitsaskohtadega)

3.

Noorte kodused olud, sotsiaalne olukord

4.

Perede majanduslik olukord

5.

Olemasolevate sobivate võimaluste kaugus kodust

6.

Info vähesus võimaluste ja noorte konkreetsete huvitegevuse soovide kohta

7.

Kogukond on vähe kaasatud võimaluste kasutamiseks ja uute loomiseks

8.

Erivajadustega noortele ei ole kohandatud võimalusi osalemiseks (nii juhendamise kui
logistika osas).

Piirkondlikust visioonist tulenevad eesmärgid, mille saavutamist kitsaskohad takistavad, on
järgmised:
1.

Olemas on pädevad juhendajad ja õpetajad uute huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste
loomiseks;

2.

Olemas on piisavalt õppe- ja tegevusvahendeid uute huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste
loomiseks;

3.

Osalemist teiste KOV huvikoolides ja huviringides toetatakse vastavalt vajadusele;

4.

Transpordivõimalused ja logistikaprobleemid ei takista osalemist huvihariduses ja
huvitegevuses;

5.

Osalemine huvihariduses ja huvitegevuses on kättesaadav kõigile noortele majanduslikust
olukorrast ja sotsiaaslest ning tervislikust seisundist sõltumata;

6.

Noortele on kättesaadav kogu oluline teave võimaluste kohta huvihariduses ja huvitegevustes
osalemiseks.

Kitsaskohtade kirjeldused, lahenduste võimalused ja eeldatav täiendava toetuse jagunemine
erinevate tegevusliikide vahel 2017. ja 2018. aastal on toodud huvihariduse ja huvitegevuse kava
tabelis lisas 2, jaotatud ja sõnastatud vastavalt tabeli ülesehitusele ja loogikale.
Eeldatav huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse summa Häädemeeste vallale on 2017.
aastal 32 422 €.
ENTK soovitusel arvestatakse 2018. a summa kahekordsena võrreldes 2017. a omaga ehk see on
eeldatavalt ligikaudu 64 500 €.
Häädemeeste vald kavandab juba olemasolevate huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste
jätkumist ja rahastamist oma eelarvevahenditest vähemalt senises mahus ka edaspidi. Huviharidus
ja huvitegevuse täiendavat toetust kasutatakse uute võimaluste loomiseks – uute huviringide,
treeningrühmade, kollektiivide loomiseks, uusi võimalusi pakkuvate vahendite hankimiseks,
samuti individuaalsete takistuste vähendamiseks huvitegevuse toetusfondi kaudu. Kaasatakse uusi
huvitegevuste võimalikke pakkujaid kogukondadest ja kodanikuühendustest, praegu vallaeelarve
nende toetamist ei võimalda.

Noorte arv ning võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017
Omavalitsus

13.-19.aastased

123

167

20.-26.
aastased

7.26.aastas
ed
KOKKU

242

KOV
KOV

532
0
0

Tabelisse märgitakse huvihariduse ja
huvitegevuse võimalused ja tegevustes
osalevate noorte arv. Nimetatakse
organisatsioonid või asutused kes
võimalusi pakuvad

Huvihariduses ja huvitegevustes
osalevate noorte arv:

174

Osalemise võimaluste arv:

43

Huvitegevus

Muud KOV poolt loodud võimalused
HT ja HH tegevustes osalemiseks
(takistuste eemaldamine)

Kasusaajate (osalejate) arv

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

KOV
KOV

2
0
0
0

39
0
0
0

3
1
0
0

36
35
0
0

2
3
0
0

71
48
0
0

1
2
0
0

6
40
0
0

1
1
0
0

17
12
0
0

2
2
0
0

14
47
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Häädemeeste vald
Häädemeeste Muusikakool
KOV
KOV
KOV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

44
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Häädemeeste vald
Häädemeeste Huvikeskus
Häädemeeste vald
Treimani Rahvamaja
KOV
KOV

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

5
4
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

1 Kaitseliit
0
0
0

0
0
0
0
1

Õpilaskoha
maksumuste tasumine
teistele KOVdele
garantiikirjade alusel,
osaliselt õppetasude
maksmine
0 erahuvikoolidele.
0
0
0
1

Osalejate arv

Osalejate arv

Üldkultuur

Kunst

Muusika

Sport

LTT

Võimaluste arv

0
0
0
0

Osalejate arv

0
0
0
0

Osalejate arv

0
0
0
0

Osalejate arv

0
0
0
0

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad
Noortekeskus
Märkida arvuliselt noortekeskustes KOV
pakutavad huvitegevuse võimalused KOV
KOV
KOV
2 Üldhariduskool
Märkida arvuliselt üldhariduskoolis Häädemeeste vald
Häädemeeste Keskkool
pakutavad huvitegevuse võimalused Häädemeeste vald
Metsapoole Põhikool

Osalejate arv

0
0
0
0

Omavalitsus Juriidiline isik

Osalejate arv

Võimaluste arv

Huviharidus

Tants

Häädemeeste vald

Noorte arv
7.-12.aastased

Kirjelda võimalust

1

3

4

5

6

Huvikool
Märkida arvuliselt huvikoolides pakutavad
huvitegevuste ja huvihariduse võimaluste
arv (sh tegevused munitsipaal- ja
erahuvikoolides KOV-is kui väljaspool KOVi).
Muud KOV asutus
Märkida arvuliselt huvitegevusi pakkuvate
KOV asutuste (nt: kultuurikeskuste,
raamatukogude, muuseumide jt) poolt
pakutavad huvitegevused.

Noorteorganisatsioonid
Märkida arvuliselt huvitegevusi pakkuvate Häädemeeste vald
Noorkotkad
noorteühingute (nt: 4H, T.O.R.E, Gaidid, KOV
Noorkotkad, Kodutütred jne) poolt
KOV
pakutavad huvitegevused.
KOV
Muud organisatsioonid
Märkida arvuliselt muude organisatsioonide
(MTÜ, SA, OÜ, kutsekoolide,
rakenduskõrgkoolide jt) poolt pakutavad
huvitegevuse võimalused.

Häädemeeste vald
Teiste KOV huvikoolid, erahuvikoolid, klubid
KOV
KOV
KOV

KOKKU

0
0
0
0
2

0
0
0
0
39

5
0
0
0
9

41
0
0
0
112

0
0
0
0
7

0
0
0
0
128

0
0
0
0
3

0
0
0
0
46

0
0
0
0
2

0
0
0
0
29

0
0
0
0
4

0
0
0
0
61

14
0
0
0
15

24
0
0
0
68

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017-31.12.2018.
Omavalitsus(ed): Häädemeeste vald
Piirkonna visioon: Häädemeeste vald on noortele kättesaadavate, mitmekesiste ja ligitõmbavate huvihariduse ja huvitegevuse võimalustega kodukant.
Jrk.nr.

Piirkonna eesmärk

Sõnasta piirkonna
eesmärk.

Kitsaskoha kirjeldus, mis
võimaldab kava lugejal mõista
kitsaskoha sisu ning võimalikku
konteksti.

KOV

Tegevus kitsaskoha lahendamiseks Tegevuse sisu ja eesmärk

Soovituslik veerg Tegevuse nimetus peab
ühiskava
väljendama tegevuse sisu.
koostamisel.
Nimetage KOV(id)
kelle analüüsis
kitsaskoht ilmneb.

Kaasatud partnerid

Võimaluste arv

Tegevuse
algus

Tegevuse lõpp Eelarve

Eelarve sisu

2017

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb, milliseid vahendeid
soetatakse, kuidas noored jõuavad tegevustesse) ja eesmärki .

Tuua välja KOV välised
partnerid, kes on
tegevusega seotud
(toetavad tegevust, aitavad
korraldada , koostöö
vms).Soovituslik

Täiendavate
võimaluste arv.

Millal
algavad
tegevused/
rahastamin.

Millal
tegevused/ra
hastus
lõppeb.

Kogu
tegevuse
eelarve
(eurodes).

Soovitame
eelarve sisu
juures lahti
kirjutada
vähemalt:
transport,
personalikulu,
vahendid.

Eelarve
Eelarve
Milliste vahendite toel
2017. aastal 2018.aasta planeeritakse tegevust ellu viia.
l.
Nimeta. Nt KOV eelarve, HH/HT
täiendav toetus, ESF KOV,
Varaait, ANK-ide
projektikonkurss, muu
projektikonkurss vms. Mitmest
allikast rahastamise puhul
soovitame täpsustada kulude
lõikes rahastusallikad.

Sihtgrupp

2018

Rahastusallikas

Olemas on pädevad
juhendajad ja
õpetajad uute
HH/HT võimaluste
loomiseks kõigile
valla noortele

Vallas ei ole praegu pädevaid Häädemeeste
juhendajaid mitme noorte
poolt soovitud huviringi,
treeningrühma, huvihariduse
õppekava loomiseks. Osa
noori on jäänud HH/HT
tegevustest kõrvale seoses
pädevate ja entusiastlike
eestvedajate puudumisega.
Olemasolevate
õpetajate/juhendajate
pädevuste lisandumist
täiendõppe kaudu ei ole
piisavalt kasutatud.
Lahenduste leidmist on
takistanud vahendite
ebapiisavus vallaelarves

Juhendajate leidmine ja
palkamine uute HH/HT
võimaluste loomiseks vastavalt
noorte huvidele ja soovidele.
Lisategevusena olemasolevate
õpetajate ja huvitegevuste
juhendajate täiendkoolitus uut
võimaluste loomiseks. Sihtgrupi
huvi ja selle jätkuvuse
väljaselgitamine noorteküsitluste
ja tagasiside kaudu.

Pädevate juhendajate eestvedamisel ning huvitegevuste
Noored (eelkõige 13-19
tutvustamise ja propageerimise abil kaasatakse rohkem noori a), kes soovivad
uutesse soovikohastesse huvitegevustesse. Selgitatakse välja harrastada uusi
sihtgrupi huvid ja esialgsed osalejate arvud. Koolide,
spordialasid, tantsustiile,
kultuuriasutuste juhid määratlevad vajalikud personalikulud
ka näiteks juhendatud
praegu puuduvate juhendajate, treenerite, õpetajate töö
disc-golfi, karated,
tasustamiseks uute treeningrühmade, huviringide, huvikooli lohesurfi ja teisi
õppekavade loomiseks. Olemasolevate töötajate puhul
huvitegevusi.
suurendatakse võimalusel nende koormust lisanduvate uute Gümnaasiuminoored
võimaluste/noorte juhendamiseks. 2017. a viimastel kuudel soovivad üldist pilliõpet
tegutsemist alustavate HH/HT uute võimaluste juhendajate
muusikakoolis, milleks
töötasustamist jätkatakse 2018. a toetusest. Eesmärgiks on on juba huvikooli poolne
jõuda kõigi noorteni eelkõige juhendajate ja nende ümber
valmisolek olemas.
koonduva noorte huviliste algatusgrupi kaudu. Alustatakse
juhendajate otsimist korvpalli, kergejõustiku, lauatennise, discgolfi, karate, lohesurfi, tänavatantsu, üldpilliõppe ja teistele
huvitegevuse aladele, mille täielikum täpsustatud loetelu
koostatakse õppeaasta algul. Juba teadaolevate võimalike
juhendajatega algavad läbirääkimised septembris 2017.
Tegevusi viivad läbi üldhariduskoolide huvijuhid ja direktorid,
muusikakooli juht ja kultuuritöötajad.

Naaberomavalitsused,
4-5
teised huvikoolid ja klubid,
kelle töötajate hulgas võib
olla sobivaid kandidaate
juhendajateks

sept/okt
2017

dets 2018

42000

Personalikulu 8000
koos
maksudega
kokku kuni 2
ametikoha
ulatuses
(arvestusega
0,3 ak uuele
huviringile).
Koolituskulud
juhendajate/õpe
tajate
täiendõppeks

34000

HH/HT täiendav toetus. 2017. a
loodavate uute ringide osas jätkub
personalikulude rahastamine ka
2018. a täiendava HH/HT
summadest järjepidevuse
tagamiseks.

Olemas on piisavalt
õppe- ja
tegevusvahendeid
uute HH/HT
võimaluste
loomiseks

Uute HH/HT võimaluste
loomist noorte poolt soovitud
aladel (sport, muusika, tants,
tehnika) takistab sageli
vahendite puudumine spordivahendid, pillid,
tantsukostüümide komplektid,
tehnikavahendid). Sealjuures
on heal tasemel ruumid
(koolide spordisaalid) olemas,
kuid vähe kasutatud
eelnimetatud põhjustel.

Juhendajate ja osalejate poolt
määratletavate huvitegevuse
vahendite väljavalimine ja
hankimine. Vahendid jäävad
ühiskasutusse. Koostatakse
vahendite hankimise
eelisnimekiri, arvestades uute
noorte kaasamise ulatust.

Eesmärgiks on huvitegevuste atraktiivsuse kaudu kaasata
suuremat hulka noori. Noorte puhul on üheks huvitegevuse
ligitõmbavuse kriteeriumiks selleks sobivate kaasaegsete
vahendite olemasolu. Nende hankimine pädeva juhendaja ja
noorte endi valikul võib kaasa tuua seni kõrvale jäänud noorte
osalemise ja kindlustab huvitegevuste järjepidevuse.
Vahendite uuendamine ja lisandumine võib taastada mõne
katkenud huvitegevuse uue võimalusena. 2017. aasta lõpul
loodud huviringile/võimalusele vahendite hankimine võib
jääda uue võimalusena ka 2018. aastasse. Vahendite
hankimine on seotud juhendajate leidmisega ning toimub uue
huviringi loomisel või olemasoleva tegevusulatuse
laiendamisel. Uuritakse disc-golfi, lohesurfi varustuse,
kergejõustikuvahendite, kvaliteetsete korvpallide,
lauatenniselaudade, samuti tantsukostuüümide (sh.
rahvariidekomplektide) hankimise võimalusi juhendajate
leidmisel.

Teised koolid, huvikoolid, 4 - 5 (otseselt
kellel on kogemusi ja
seotud eelmise
soovitusi vahendite
tegevusega)
valikuks. Kohalikud
ettevõtjad ja kogukonnad

okt 2017

dets 2018

47500

Vahendid 22000
spordivahendid,
esinemiskostüü
mid

25500

HH/HT täiendav toetus. 2017. a
lõpul alustatud uute võimaluste
jaoks vahendite hankimine võib
toimuda ka 2018. toetusest.

1

2

Kitsaskoha kirjeldus

Noored (eelkõige 1319), kes soovivad
harrastada uusi
spordialasid, tantsustiile,
ka näiteks disc-golfi,
lohesurfi, lauatennist,
lauamänge. Seni
sobivate ringide
puudumisel kõrvale
jäänud noored.

3

4

Osalemine
huvihariduses ja
huvitegevustes on
kättesaadav kõigile
valla noortele
sõltumata nende
elukohast ja
majanduslikest
võimalustest ning
sotsiaalsest ja
tervislikust
olukorrast.

Vallas on noori, kelle
huvihariduses ja
huvitegevuses osalemist
piiravad logistilised,
transpordiga seotud
tingimused, kuid ka
majanduslikud võimalused.
Viimased ei ole alati seotud
toimetulekuraskustega, kui
lapse või noore huvid ja
anded nõuavad tavapärasest
suuremaid kulutusi või on
peres rohkem huvitegevustes
osalevaid lapsi. Mitmete
noortele atraktiivsete
huvialade harrastamine
eeldab kallihinnalist varustust
ja kõrget osalustasu

Luuakse huvitegevuse
(toetus)fond, millest on võimalik
katta mitmesuguseid
individuaalseid ja ühiseid kulusid
HH/HT tegevustes osalemiseks
noortele või nende vanematele pillide, spordivahendite,
eririietuse ja jalatsite jms. kulud,
lisatranspordi kulud
ühistranspordivõimaluste
vähesusel (sh isikliku transpordi
kulu), tasuda osalemiskulusid
oma ja teiste KOV huvikoolidele.
Fondist toetuse saamiseks
kinnitatakse vastav kord.

Luuakse huvitegevuse toetusfond vallaeelarves, millest on
võimalik vanema või teovõimelise noore enda taotluse alusel
katta osaliselt või erijuhtudel täielikult lapse või noore
osalemiskulusid huvikoolis ja huviringides, võistlustel,
konkurssidel, huvitegevuse laagrites. Töötatakse välja
jaotamise põhimõtted ja kord, taotlemisvõimalus
avalikustatakse. Arvestatakse, et huvitegevuse toetus ei ole
alati seotud sotsiaalabi saamisega. Kasutatakse
sotsiaaltöötajate pädevust toetamise algatamisel. Fondi
kasutamist korraldab vallavalitsuse valdkonna ametnik
asjaosaliste kaasamisega.

Noortele on
kättesaadav kogu
teave HH/HT
võimaluste kohta
vallas ja väljaspool
valda osalemiseks
ning nende
soovidest on HH/HT
korraldajad
teadlikud ja
arvestavad
nendega

Osa noorte kõrvalejäämine
HH/HT osalemisest on seotud
piisava info puudumisega
võimaluste kohta koduvallas
ja väljaspool. Eriti puudutab
see noori, kes ei õpi valla
koolides.

Vallas pakutavaid HH/HT
võimalusi, sh lisanduvaid uusi
võimalusi ja nende loomise
kavatsust tutvustatakse
süsteemselt valla kodulehel ja
valla ajalehes. Kasutatakse
võimalikult palju noorte
suhtlusvõrgustikke ja (uuesti
käivitatava) avatud
noortekesuse võimalusi

Luuakse süsteem pidevaks infovahetuseks asjaosaliste vahel Kõik 7-19 aastased
Teiste KOV huvikoolid,
ja olemasoleva info asja- ja ajakohasuse jälgimiseks.
noored; 20-26 aastased erahuvikoolid,
Korraldatakse tutvustuskohtumisi valla muusikakoolis ja
noored
veebiväljaanded
vajadusel väljaspool valda HH/HT võimaluste pakkujate
juures, korraldatakse erinevate huvialade (spordialade, tants
jt) demonstratsioone, regulaarselt püütakse saada noorte
tagasisidet olemasolevate tegevuste asjakohasuse ja uute
võimaluste soovide kohta. Eesmärgiks on kättesaadava info
abil tõsta noorte motivatsiooni huvitegevustes osalemiseks
valikuvõimaluste mitmekesisuse tutvustamise kaudu.

2017. a lisaeelarve ja 2018. a vallaeelarve eelnõudes
planeeritakse huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kulud
selliselt, et need katavad 01.07.2017 a olemasolevad
vajadused (Häädemeeste Muusikakooli eelarve,
üldhariduskoolide ringijuhtide tasustamine, noorte- ja
lasteringid kultuuriasutustes, teiste KOV ja erahuvikoolide
õpilaskoha maksumuse ja osalustasude osaline katmine.

Vallas 01.07.2017
seisuga
olemasolevaid
HH/HT tegevusi
jätkatakse vähemalt
senises mahus

5

Kohalikud
Kohalikud kogukonnad ei osale
kogukonnad on
veel piisavalt noorsootöös ja
teadlikud noorte
huvitegevuste koraldamises
HH/HT võimalustest

Külaseltsidele antakse teavet
noorte HH/HT võimalustest.
Kogukonnaliikmete abi kasutatakse
seni ülesleidmata võimalike
juhendajate väljaselgitamisel ja
noorte suunamisel
huvitegevustesse

Vallas on mitmeid tegutsevaid külaseltse, kes tunnevad hästi oma
liikmeid ja kogukonna elanikke. Vastastikuse teabevahetuse
tulemusena selgitatakse välja mõlemapoolsed võimalused ja
kasutatakse neid teadmisi rohkemate kohalike noorte kaasamiseks
HH/HT tegevustesse

Erivajadustega
noored osalevad
huvihariduses ja
huvitegevutes

Juhendajate pädevuste lisamine
erivajadustega noorte osas,
vajadusel erivahendite hankimine

Erivajadustega noorte eemalejäämine huvitegevustest ei ole vallas
nende suhtelise vähesuse tõttu suureks probleemiks. Kitsaskoha
lahendamiseks saab kasutada eelnevalt kirjeldatud tegevusteks
planeeritud vahendeid. Arvestades teadaolevate erivajadustega
noorte vähesust on mõistlik luua neile võimalused tavapärase
huvitegevuse raames, koolitades juhendajaid metoodika alal

6

7

Erivajadustega noortele ei ole
eraldi kohandatud võimalusi
osalemiseks HH/HT tegevustes
(nii juhendamise kui logistika
osas)

Noored vanuses 7-19
aastat, kellel esineb
takistusi
huvihairduses/huvitegev
uses osalemiseks

HH/HT korraldajad, koolid
väljaspool valda,
üleriigilised
organisatsioonid,
võistlusteja konkursside
korraldajad.

20 (perioodi
okt 2017
jooksul
lisanduvad
noored
huvitegevuses
osalejad
erinevates HH/HT
pakkuvates
asutustes)

dets 2018

Arvuliselt
sept 2017
keerukas hinnata,
täielikum info on
vaid üks noorte
motivaatoritest

dets 2018

7500

Transport,
vahendid,
individuaalne
varustus,
osalustasud,
õppekoha
maksumuse
tasumine

2500

5000

Tegevused on teostatavad ilma
konkreetse rahastuseta teiste
tegevuste osana või
vabatahtlikkuse alusel. Kohalike
infokanalite kasutamise kulud
kaetakse vallaeelarvest üldiselt.

KOV eelarve

Teised KOV, kelle
võimaluste kasutamist
valla noorte poolt
vallaeelarvest toetatakse

1-2

sept2017

dets 2018

Tegevus ei nõua eraldi eelarvet,
võimaluste tekkimisel kasutatakse
HH/HT täiendavat toetust samadel
alustel KOV asutustega.

okt 2017

dets 2018

Eraldi eelarvet ei planeerita.

8
9

97000

10
15
16
17

*Vajadusel võib ridu juurde lisada.

HH/HT täiendavast toetusest.

32500

64500

