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Noorsootöö loob võimalusi ka HEV noortele 

• Noorsootöö on tingimuste loomine noore 

isiksuse mitmekülgseks arenguks. 

• Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste

omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest

ja huvidest.

• Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, 

sallivuse ja partnerluse põhimõttest.



Koostöö ja paindlikkus lahenduste leidmisel

• Erivajaduste ja vähemate võimalustega  noorte 

edukas kaasamine eeldab koostööd, teadlikkust, 

motivatsiooni ja võimekust.

• Väljakutseks on sobivate lahenduste leidmine 

osapoolte koostöös.

• Takistuste ületamine eeldab toimivat 

koostöövõrgustikku (MFÕ ja FÕ koostöö).

• Näiteid takistuste lahendamisest on – neid saab 

kohandada konkreetse situatsiooni ja noore 

jaoks sobivaks.  



Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Kohalik omavalitsus peab toetuse kasutamisel

lähtuma eesmärgist:

• suurendada huvihariduses ja huvitegevuses 

osalevate noorte arvu.

Võttes esmajoones arvesse:

• 7–19-aastaste noortega perede sotsiaal-

majanduslikku olukorda;

• lasterikaste perede olukorda;

• nende noorte füüsilisi või psüühilisi

erivajadusi.



Kohalike omavalitsuste koostöögrupid

• ESF meede tõrjutusriskis noorte kaasamiseks ja 

noorte tööhõivevalmiduse parendamiseks. 

• Tegevusi viiakse ellu 2018-2020, töötades välja 

uuenduslikke mudeleid kohalikul tasandil. 

• Kaasatud 30 omavalitsust, kes koostasid 

(ühis)kava uuenduslike tegevuste elluviimiseks.

• Tartu lahendus on suunatud konkreetselt 

erivajadustega noorte noorsootöös osalemise   

suurendamiseks. 



Tartu innovatsioonikava 2019-2020

Kitsaskoht: tõhustatud ja erituge vajavate laste osalus
noorsootöös on keskmisest madalam

Sihtrühm: Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega
teismelised

Põhimõte: integreerimine

Teostav institutsioon: noortekeskused

Tegevusvaldkond: loodusharidus

Visioon: Nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega

noored on loomulik osa Tartu noortekeskuste kogukonnast.

Allikas: Piret Taluri ettekanne #noorteheaks seminaril 20.03.2019



Konkurss Varaait

• Toetatakse noorsootöö teenuste arendamist 

noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise 

kaudu. 

• Prioriteet on formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine.

• Varaait vol 14 näide: Tartu Loodusmaja projekt 

lihtsustatud õppekava (LÕK) alusel õppivatele 

õpilastele.

• Koostöös A. Puškini kooliga töötati välja õpilaste 

arengut toetav loodusringide kava LÕK õpilastele. 



Pärnu HUKK-AP võrgustik jätkab 

• Pärnu kaasab  regulaarselt ja süsteemselt huvikoolide 
tegevusse erivajadustega noori.

• Programmi kaasatud 7 huvikooli ja 8 üldhariduskooli.

• Koolitusprogramm huvikoolide õpetajatele ja   
spetsialistidele.

• Programmi teeb võimalikuks huvikooli ja üldhariduskooli 
juhtide ning  õpetajate tihe koostöö ning kaasatud 
tugispetsialistid (nõustavad noori ja lapsevanemaid).

• HUKK-AP on ametlikult küll lõppenud, kuid Pärnu 
võrgustikuliikmed kasutavad seda nime jätkuvalt.

Allikas: Reine Tapp, Pärnu LV haridusosakonna noorsoonõunik



Koolitused eriliste noorte kaasamiseks

• SANA 2019. aasta koolituskavas 2 pikaajalist

koolitust huvihariduse ja –tegevuse teemadel.  

• 2019 teises pooles erivajadustega noorte 

toetamise teemal veebiseminarid ja e-õppe 

materjalide loomine. 

• Aprillis algas koolitus nende noorte toetamiseks, 

kes ei tööta ega õpi (NEET-noored). 

• Koolituste info 

https://mitteformaalne.archimedes.ee/kalender/

Õppematerjalid noored.ee

https://mitteformaalne.archimedes.ee/kalender/
http://noored.ee/
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