Anija Vallavalitsus koostöös Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskusega viisid läbi
09-21.04.2014 a, uuringu väljaselgitamaks noorele suunatud infovajaduse ja
ürituse kättesaadavuse kohta.
Täname kõiki vastajaid ja abilisi!
Kokku vastas 62 noort
Naised- 37
Mehed- 25
Vanuses
14-16 40
17-19 15
20-26 7

Vastused küsimustele:
Millised kolm teemat huvitavad Sind kõige rohkem?
Vaba aeg
41
tervis
24
sport
24
haridus-ja õppimisvõimalused 23
huvitegevus
22

Kõige vähem oli vastatud
Ürituste info, keskkond, kultuur 4

Kust Sa saad vajalikku infot kõige paremini kätte (nimeta kolm olulisemat)?
Internet
sõbrad
kool
facebook

58
38
22
22

Kõige vähem oli vastatud
noortekeskus
infovoldikud, flaierid, teatmikud, huvikool ja spordiklubi

Millised üritused meeldivad Sulle kõige rohkem (märgi kaks valikut)?
Meelelahutus 46
spordi
32
Kõige vähem oli vastatud
noorteseminarid ja loengud 8

Kui tihti sa võtad osa Anija valla üritustest?
Kord aastas või vähem
Kord kvartalis
Kord kuus
Kord nädalas
Ei võta üldse osa

21
15
11
1
13

Millise organisatsiooni korraldatud üritustes Sa kõige rohkem osaled?
Kool
spordikeskus
teised

34
12

vähem kui 5

Kas Sinu meelest toimub Anija vallas piisavalt noortele suunatud üritusi?
Liiga vähe

Liiga palju

1- 4
2- 13
3- 23
4- 18
5- 1
6- 0

Millised on Sinu ettepanekud?


















Koolidel võiks olla rohkem väljasõite
Noortele võiks olla rohkem kohti kus olla, sest praegu on jube vaadata kuidas noored on
poodides ja kuskil perroonil.
Suurem teavitustöö noorte seas, et noored tahaksid ise teha neile mõeldud üritusi ning
kaasa lüüa korraldamises.
Võiks Kehra kõik koos puhtaks teha. Käin Tallinna trennis sest Kehra ei võimalda eriti
palju huvialasid, kooli poolt võiks rohkem väljasõite olla
Võiks toimuda erinevaid üritusi erinevates kohtades, mis tõstaks noortel huvi.
Kahjuks inimesed ei viitsi osaleda üritustel, mis neid ei huvita ning neid ei saa ka sundida
selleks. Näiteks 19-ndal toimuv üritus Kehra Gümnaasiumis on just erinevate inimeste jaoks
välja mõeldud ning taolisi üritusi võiks rohkem olla, kuid siis enam mitte võistluse kujul.
OLEME SÕBRALIKUMALT! Noortele suunatud üritusi küll on, aga enamus nendest
viiakse läbi Kehras.
Korraldada Alaveres rohkem noortele suunatud üritusi.
Konserdid, noortepäevad, erinevad battelid jne.
Võiks olla näitering, kuna paljudele meeldib näidelda. Näitlemine on huvitav, saab erinevas
rollis pidevalt olla.
Laululapsi on meil suhteliselt palju ja siis võiks ka lauluvõistlused olla.
Üritusi võiks rohkem olla ja ürituste kuupäevad ja toimumis ajad võiksid paremini
inimesteni jõuda. Mitte nagu tavaliselt, et paar päeva ennem üritust
Rohkem loomadega tegelemist
Rohkem spordiüritusi
Parties for teenagers
Selleks on ''teeme ära'' ehk tehakse klassidevahelised grupid ning puhastavad oma kodulinna
prügist ära.
Venekeelsid üritusi on vähe!

Kas oled ise üritusi organiseerinud?
Ei ole korraldamises kaasa löönud aga põhimõtteliselt olen nõus aitama- 18
Eelistaksin jääda osalejaks- 17
Olen ise organiseerinud- 13
Olen korraldajaid abistanud- 11

Kas Sina kuulud mõnda noorteorganisatsiooni,- klubisse, - ühendusse,
õpilasfrmasse?
Jah- 12
ei- 46
Toodud näited:
Anija valla Noortekogu,
Spordiklubi Anija United,
Kehra Gümnaasiumi Õpilasesindus,
Alavere Põhikooli õpilasesindusse.
MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku
HC Kehra
TEN - tegusad eesti noored
Tahaks väga kuuluda mõnda noorteorganisatsiooni

