TEGEVUS

Olemasolevat potentsiaali arendades ja võimalusi
laiendades on võimalus suurendada sihtrühma erinevate
uute ringide kaudu. Ringitegevusteks aga erinevatele
vanuserühmadele on vaja täiendavaid vahendeid.
Olulist rõhku tuleb pöörata juba käivitunud huviringidele
ning nende jätkusuutlikkusele. Ringitegevuse
arendamiseks ning mitmekesisistamiseks on tarvilik uute
vahendite ja juba olemasolevate vahendite täiendamine.
Jätkuma peab transpordi toetus ning selle kättesaadavus
ja mitmekesisus mängib olulist rolli huvitegevuses
osalejatele. Samuti on oluline ka juhendajate
koolitamine, et õppurid saaksid huvilringis osaleda
kvalifitseeritud juhendaja all.

LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT

Piirkonnas on olemas mõned uued algatused loodus-, teadus- ja
tehnikavaldkonnas, kuid need on siiani kas kindlale vanusegrupile või väga
perioodilised ning mitteregulaarsed. Nt olemas on robootikaring mõnes
koolis, kuid selle tegevus on suunatud kuni 10-aastastele, või on olemas
motoring, kuid see on vanemale vanusegrupile. Oluliseks peame, et kui
noorematele on võimalused loodud, et tegevus jätkub ka järgmises
vanuseastmes ning suudaksime tagada asjatundliku ja motiveeritud
teenusepakkuja.
Olulist parendamist vajab huvihariduses osalemine 16.- 19. aastaste
noorukite seas. Kohalikul tasandil ei suuda vald pakkuda sellele sihtgrupile
professionaalset ja huvipakkuvat huvitegevust ja kvalifitseeritud
juhendajaid. Sellest tingituna tuleb koostöös õpilasesindustega ja vastavas
sihtgrupis läbi viia uuring, kuivõrd oleks võimalik suurendada huvitegevuses
osalejate arvu selles sihtgrupis. Sellest tingituna on prioriteet toetada ja
motiveerida huviringe, mis on suunatud gümnaasiuminoortele.
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Olemasolevate ja uute ringijuhtide töötasude
ühtlustamine piirkonnas, motiveerivate kokkulepete
sõlmimine, mis tagaks jätkusuutliku ja piirkonnale omase
ning noorte vajadusi arvestava huvitegevuse pakkumise
piirkonnas. Tegemist on uute ringide loomisega, kas siis
erinev temaatika või siis erinev vanusegrupp. Ringijuhi
liikumisel erinevate piirkondade vahel lepitakse kokku
täiendav transpordihüvitis ringijuhile. Ringijuhtide
täiendkoolituse võimaluste tagamine.

Antud piirkond on piiriäärne piirkond, kus olemasolev inimressurss ja selle
potentsiaal on võtmetähtsusega kogu laste ja noorte heaolu arendamisel.
Pole lihtne kutsuda kauguse tõttu suurematest linnadest tegijaid ja
sädeinimesi. Seetõttu peame oluliseks väärtustada tänaseid tegijaid ja leida
uut ressurssi meie kõrval igapäevaselt elavatest ja toimetavatest oma
valdkonna sädeinimestest. Selline lähenemine on oluline ka laste ja noorte
sidustamisel kodukohaga ja kodukoha jõustamisel tervikuna. Jõustatud
kogukond suudab seetõttu üha enam tulevikus ka ise pakkuda uusi ideid ja
lahendusi.
Oluline on, et kasutaksime täies mahus ära olemasolevaid inimressursse
ning noorsootöötaja oleks motiveeritud oma oskusi ja kogemusi täiendavalt
jagama noortega, ka selliseid mis ei ole otseselt seotud noorsootöötaja
töölepingus sätestatud ülesannetega. Eesmärk on, et spetsialist saab oma
töö eest motiveerivat ja konkurentsivõimelist töötasu. Väärtustame
kohapeal toimetavat noorsootöötajat.
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Uute huviringide loomine, eelkõige just väiksematesse
küladesse, külakeskustesse, kus puuduvad kohapeal
igapäevaselt toimuvad huviringid ja nende tegevuspaigad
ja -ruumid.

Noore kodukohas, seal kus ta õpib ja veedab enamuse omast vabast ajast,
on tegevusvõimalused ühekülgsed, vahendid huvitavateks huvitegevusteks
puuduvad või on kulunud. Samas on tegemist piirkonnaga, kus on
mitmekesised ruumiressursid nii sise- kui välistingimustes ja seega võimalus
arendada huvitavaid tegevusi just kodukohas, et vähendada noorte ja
nende perekondade igapäevast liikumist linna. Kodukoha potentsiaal on
igas piirkonnas tänaseks analüüsitud ning on olemas ideed, milliseid
tegevusvõimalusi on võimalik pakkuda noortele kodukoha lähedal.
Eelkõige on vajadus luua uusi huviringe, mis on spetsiifilised ja suunatud
eeskätt gümnaasiuminoortele. See on vajalik, et noor leiaks rakendust
kodukohas ning ta oleks kaasatud kogukonna protsessi. Läbi huvitegevuses
osalemise ja võimaluste pakkumise säilib side kodukohaga.
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88874 Noorsootöötajate
täiendav
tasustamine

Teenusepakkujad

Rõuge
Vallavalitsus
(40 954 €)

Võimaluste Täiendatud Üldkultuur, Rõuge
vähesus/
võimalus
Muusika,
Vallavalitsus
ühekülgsus
Kunst,
(88 874 €)
piirkonnas
Sport, Tants,
TT

32007 Uute
Piiratud
võimaluste ligipääs
loomine
huvihariduse
s ja tegevuses

Täiendatud võimalus
Üldkultuur, Rõuge
Muusika,
Vallavalitsus
Kunst,
(32 007 €)
Sport, Tants,
TT

Vajalik on luua täiendav tugisüsteem, mis võimaldaks
kasutusse võtta täiendavaid vahendeid erivajadustega
noorte osaluseks. Vajadused on väga individuaalsed,
mõnel juhul on vaja tugiisikut, mõnel juhul tegevuspaiga
kohandamist vms.

Igas piirkonnas on lapsi ja noori, kes vajavad toimetulekuks ja tegevuses
osalemiseks täiendavat tuge kas tugiisiku või täiendavate vahendite näol.
Siiani on selline täiendav toetus huvitegevuses osalemiseks puudunud või
on seda võimaldatud individuaalselt ning piiratud võimaluste olustikus.
Vajadus on täiendava ressursi järele, mis võimaldaks ka erivajadustega või
sotsiaalselt väga keerulises olukorras noore osalust koolivälises tegevuses.
Sellest tingituna on oluline toimiv võrgustikutöö ning märkamine. Prioriteet
on suunata huviharidusse need noored, kellel on see võimalus jäänud
kasutamata, kuna vajavad kõrvale tugiisiku teenust. Koostöös kooli,
tugispetsialistidega on võimalik kaardistada kitsaskohad ning suunata
õppurid huvitegevusse läbi mille paraneb elukvaliteet ning kindlasti ka
sotsiaalsed oskused ja suhtlusvõrgustik.
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Täiendatud Üldkultuur, Rõuge
võimalus
Muusika,
Vallavalitsus
Kunst,
(30 596 €)
Sport, Tants,
TT

Vajalik on osta uusi vahendeid kultuuritegevuseks, mis
võimaldaks uute ringidega alustamist ja ka koostööd
maakonnakeskuses tegutsevate pakkujatega, et
võimalusel piirkonnasiseses koostöös oleks võimalik tuua
mõni tegevus kohapeale. Vajalik on vähendada takistuste
mõju noorte osalemisele kultuurilises huvitegevuses
täiendavate toetuste abil. Nt osalustasu hüvitamine,
esinemise vahendite, pilli vms soetamine jms.

Piirkonnas kohapeal on välja kujunenud kindlad kultuuriringid.
Olemasolevaid tegevusi tuleb hoida ja laiendada. Laste arvu tegevuses
stabiilsena hoida. Osalustasu , võistlustel osalemist ja transpordikulu
hüvitatakse. Samuti on oluline, toimuks õppurite silmaringi avardamine
ning luuakse võimalused külastada erinevaid kultuurisündmusi- ja üritusi
ning saadakse kogemusi ja sisendeid professionaalsetelt kultuuritöötajatelt.
Mitteformaalse õppe rakendamine huvitegevuses suurendab õppurite
teadlikkust ning suunab neid eesmärgipäraselt osalema huviringides.
Peame vajalikuks, et kultuuriringides osalevad õppurid saaksid õpitud ja
omandatud kogemusi jagada ning neile on loodud võimalus vaadelda teiste
tegevusi ja tegutsemisi.
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Täiendatud Üldkultuur, Rõuge
võimalus
Muusika,
Vallavalitsus
Kunst
(40 465 €)

Vajalik on osta uusi vahendeid sporditegevuseks, mis
võimaldaks uute ringidega alustamist ja ka koostööd
Võrus tegutsevate pakkujatega, et võimalusel
piirkonnasiseses koostöös oleks võimalik tuua mõni
tegevus kohapeale. Vajalik on vähendada takistuste mõju
noorte osalemisele sportlikus huvitegevuses täiendavate
toetuste abil nt osalustasu hüvitamine, võistlustel
osalemine, spordivahendite vms soetamine jms.

Piirkonnas kohapeal on välja kujunenud kindlad spordiringid, kuid uusi
lahendusi on keeruline olnud arendada nt vahendite või juhendaja
puudumise tõttu. Mitmetes treeningutes käivad noored Võrus. Üldjoontes
on spordi valdkond ja selle teenuse kättesaadavu heas seisus. Noorte
tervislikku heaolu silmas pidades on oluline, et spordialadega tegelemise
võimalused oleksid kohapeal kättesaadavad. Peame oluliseks, et
sporditegevust saaks arendada professionaalsele tasemele. Arendamist
vajavad füüsilised võimalused ja vajamineva inventari muretsemine. Samuti
napib kvalifitseeritud spordialade spetsialiste või siis soovivad teenust
pakkuda harrastajad, mida peaks vältima, kuna tähelepanu tuleb pöörata ja
tunda noore inimese arengu füsioloogiat.
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Võimaluste Täiendatud Sport, Tants Rõuge
vähesus/
võimalus
Vallavalitsus
ühekülgsus
(46 064 €)
piirkonnas

Transpordi hüvitamise korra alusel kodunt kaugemal
olevates huviringides osalemine

Tegemist on hajaasustusaladega, kus noorte kodud asuvad külades ja
üksikutes taludes. Tegevusvõimalused on küla- ja alevikukeskustes ning
maakonnakeskuses. Perekondadel pole transpordivahendeid ja piisavalt
rahalist ressurssi, et tagada laste ja noorte regulaarne osalus huvitegevuses.
Maakonnaliinide bussigraafik ei toeta laste ja noorte osalust huvitegevuses.
On loodud noore osalust toetav kord, mis loob võimaluse igast kaugemast
külast noore osaluseks Võru huvikoolides (olenemata kodukoha kaugusest)
ning samuti toetab peredele transpordivõimaluste pakkumist, juhul kui
liinibusside ajad ei võimalda huvikoolis osaleda ning pole bussipileteid, vaid
hoopis autokulu.
Veel enam peab soodustama ühistranspordi kasutamist ning valla halduses
olevate busside rakendamist huviringidesse transportimisel.
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Täiendatud Üldkultuur, Rõuge
võimalus
Muusika,
Vallavalitsus
Kunst,
(35 298 €)
Sport, Tants,
TT

