Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2017
NOORTEÜHINGUTE UURINGU TULEMUSED
Käesoleva aasta 13. aprillist kuni 03. maini viidi Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamise raames
läbi ankeetküsitlus kõigi vallas tegutsevate viie noorteühingu hulgas.
Küsitlust aitasid korraldada Kehra ja Alavere Noortekeskuse töötajad. Tänan kõiki küsitluse läbiviimise
abistajaid meeldiva koostöö eest!
Tuuliki Rohtla
Anija valla noorsootöö spetsialist

Uuringu kokkuvõte
1. Uuringus osalesid alljärgnevad noorteühendused
 Anija valla Noortekogu
 Alavere 4H noored
 Kehra 4H klubi
 Noorteühing T.O.R.E.
 MTÜ Keerdtrepp
2. Noorteühingute põhitegevus/ed on...
 Anija valla Noortekogu – vallavolikogu noorsootöö valdkonna nõuandjad ning valla noorte oma
ideede ja ettepanekute viimine valla tasandil otsustajateni;
 Alavere 4H noored – koos noortega maaelu väärtustamine;
 Kehra 4H klubi – praktilised ühistegevused (meisterdamine), maaelu väärtustamine (loodus,
loomad, matkad, laagrid);
 Noorteühing T.O.R.E. – õpilaste hulgas probleemide märkamine ning ennetamine;
 MTÜ Keerdtrepp – tegelemine ekstreemspordi, meelelahutuse ning noorte ja täiskasvanute elu
edendamine.
2. Noorteühingu põhitegevus on valdavalt seotud:
3. Anija valla Noortekogu – kohaliku omavalitsuse tasandiga;
4. Alavere 4H noored – kohaliku-, maakondliku-, üleriigilise- ja rahvusvahelise tasandiga;
5. Kehra 4H klubi – kohaliku omavalitsuse tasandiga;
6. Noorteühing T.O.R.E. – kohaliku omavalitsuse tasandiga;
7. MTÜ Keerdtrepp - kohaliku-, maakondliku-, üleriigilise- ja rahvusvahelise tasandiga.

4. Mitu aastat Teie noorteühing Anija vallas tegutseb?
 Anija valla Noortekogu – 7 aastat (2010)
 Alavere 4H noored – 2 aastat (2015)
 Kehra 4H klubi – 1 aasta (2016)
 Noorteühing T.O.R.E. – 7 aastat (2010)
 MTÜ Keerdtrepp – 4 kuud (2017)
5. Registreeritud liikmete arv
 Keskmiselt on ühes noorteühingus registreeritud 11,6 liiget
6. Noorteühingu liikmete vanus
 Anija valla Noortekogu – 13-26 aastat
 Alavere 4H noored – 7-19 ja üle 26 aasta
 Kehra 4H klubi – 7-12 aastat
 Noorteühing T.O.R.E. – 13-19 aastat
 MTÜ Keerdtrepp – 20-26 aastat
7. Noorteühingu registreeritud liikmetest on Anija vallas aktiivseid liikmeid:
 kuni 7-26 aastaste seas kokku 55 inimest
 üle 26 aastaste seas kokku 3 inimest.
8.

Kui palju Anija valla piirkonna noori on orienteeruvalt 2016/2017 aasta jooksul kokku

osalenud Teie ühingu tegevustes?
 Kokku on osalenud viie noorteühingu tegevustes üle 250 noore
9. Noorteühingute juhtkonna liikmetest on:
 kuni 26-aastaseid 4 inimest
 27-aastaseid ja vanemaid 8 inimest
10. Noorteühingute liikmete sooline jaotus:
 30% poisse/mehi ja 70% tüdrukuid/naisi
11. Noorteühingute tegevuspiirkond (vald/linn/küla)
 Anija valla Noortekogu – Anija vald
 Alavere 4H noored – Alavere küla piirkond
 Kehra 4H klubi – Kehra linn ja Anija mõis (MTÜ Koostöökoda)
 Noorteühing T.O.R.E. – Kehra linn
 MTÜ Keerdtrepp – Kehra linn

12. Noorteühingute tegevused ja üritused on suunatud:
 Ühingu liikmetele – Kehra 4H klubi
 Ühingu liikmetele ja ka kõigile teistele huvilistele – Anija valla Noortekogu, Alavere 4H noored,
Nooteühing T.O.R.E. ja MTÜ Keerdtrepp
13. Kui tihti toimuvad tegevused (kokkusaamised, üritused jne)?
 Vähemalt 2-3 korda nädalas – MTÜ Keerdtrepp
 1 kord nädalas – Alavere 4H noored, Noorteühing T.O.R.E.
 2-3 korda kuus – Kehra 4H klubi
 1 kord kuus – Anija valla Noortekogu
14. Anija Vallavalitsus on eelneva aasta jooksul toetanud noorteühinguid järgnevalt:
Rahalise püsitoetusega (1 jah, 4 ei), ühekordsete rahaliste vahenditega (2 jah, 3 ei), ruumide
rendivaba kasutamisega (4 jah, 1 ei), ruumide kommunaalmaksete eest tasumisega (2 jah, 3 ei),
noorsootöö- ja spordiinventari tasuta kasutamisega (2 jah, 3 ei), transpordikulude hüvitamisega
(2 jah, 3 ei), mööbli ja kontoritarvete tasuta kasutamisega (2 jah, 3 ei), sidevahendite tasuta
kasutamisega (2 jah, 3 ei), arvuti tasuta kasutamisega (2 jah, 3 ei), tasuta koolituste/nõustamisega
(1 jah, 4 ei), kodulehekülje tasuta majutamisega serveris (1 jah, 4 ei).
Millistesse töörühmadesse, komisjoni, ümarlauda, küsitlusse vms on Anija Vallavalitsus

15.

noorteühinguid kaasanud:
Noorteühinguid on kaasatud Anija valla noorsootöö ümarlauda, vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni koosolekutele, noorsootöö kvaliteedihindamise uuringusse ja skatepargi plaani
arutelule.
16. Noorteühingute ja Anija Vallavalitsuse vahelise koostöö hinnang
 60% vastanutest (3) hindas koostööd pigem heaks
 20% vastanutest (1) hindas koostööd heaks
 20% vastanutest (1) hindas kööstööd pigem halvaks
17.

Anija

Vallavalitsusele

tehti

2016/2017

aastal

noorteühingute

poolt

järgmisi

ettepanekuid/pöördumisi:
 Õpilaste tunnustamise korra muutmise ettepanek Anija valla Noortekogult;
 Küsiti Kehra 4H klubi üritustele rahalist toetust läbi Anija valla eelarvest vabaühenduste
tegevuseks toetuse taotlemise korra;
 Osalemine ja rahaline toetamine Anija Lüliti 2016 sündmusel;


MTÜ Keerdtrepp toetus.

18. Kas noorteühenduste ettepanekutele vastati Anija Vallavalitsusest mõistliku aja jooksul?
 100 % alati vastati
19. Noorteühingute ootused Anija Vallavalitsusele 2016/2017 aastal
 Hea koostöö
 Rahaline püsitoetus tegevusplaani elluviimisel (väljasõidud, koolitused jne)
 Transpordikulude hüvitamine/kompenseerimine
 Vajalike tegevusvahendite soetamise toetamine rahaliselt
 Ruumide tasuta kasutamise võimalus
 Tulevaste projektide kooskõlastamine
 Erinevad abistavad toetused alustavatele MTÜ-le
 Erinevates tegevustes/üritustes osalemine
 Kohaliku elu edendamisele kaasa aitamine
20. Mida noorteühing suudab pakkuda Anija Vallavalitsusele 2017-2019 aastal?
 Noortele erinevate mitmekesiste tegevuste ja sündmuste korraldamine nii vallas kui kaugemal;
 Noorte ettepanekute viimine valla tasandil otsustajateni;
 Õpetada noori väärtustama maal elamist, et hoida soovi oma kodukohta püsivalt elama jääda;
 Anija valla kogukonda panustamine läbi ühistegevuste (talgud, laagrid, kampaaniad,
sündmused);
 Märgata ja aidata abivajavaid õpilasi ja ennetada koolikiusamist;
 Amatöör- ja profesionaalseks sportimiseks ning vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste
loomine;
 Erinevate spordialade viljelemine ja arendamine ning kohaliku elanikkonna kehalise aktiivsuse
tõstmine;
 Elanikkonna väärtushinnangute ning tarbimisharjumuste keskkonnasõbralikumaks muutmine;
 Foto/video/reklaami jäädvustamine;
 Skatepargi projekti alustamine ja lõpule viimine.

