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SISSEJUHATUS

Järvakandi Avatud Noortekeskus (edaspidi ANK/noortekeskus) on Järvakandi Vallavalitsuse
hallatav noorsootööasutus. Arengukava 2011-2016.a koostati vajadusest täiendada ja ümber
sõnastada kehtiv arengukava 2008-2013.a Arengukava on vajalik noorsootöö paremaks
koordineerimiseks ja järjepideva arengu tagamiseks Järvakandi vallas. Dokumendis on
kirjeldatud noortekeskuse senist tegevust ning hetkeolukorda, selgitatud arendamist vajavad
valdkonnad ning analüüsi tulemusena koostatud tegevuskava. Välja on toodud noortekeskuse
missioon ja visioon, üldeesmärgid ning tegevuskava aastateks 2011-2016 noorsootöö
valdkondade kaupa, nimetatud on koostööpartnerid ja arengukava läbivaatamise kord.
Arengukava koostamise meeskonna liikmed:
nr.

NIMI

AMET

1.

Mikk Merekivi

Järvakandi ANK projektijuht/vabatahtlik

2.

Kadi Liis Kalamees

Rapla täiskasvanute gümnaasiumi õpilane

3.

Sten Luhtoja

Järvakandi Gümnaasiumi õpilane

4.

Elina Roots

Järvakandi Gümnaasiumi õpilane

5.

Annika Allikson

Järvakandi Gümnaasiumi huvijuht

6.

Sirje Mett

Järvakandi valla abivallavanem

7.

Katrin Kuum

Lapsevanem

8.

Sigrid Algre

Lapsevanem

9.

Rita Merekivi

Järvakandi ANK juhataja kt

1 Järvakandi Avatud Noortekeskuse hetkeolukorra analüüs
1.1. Ülevaade
Noortekeskuse eelkäijaks Järvakandis on Järvakandi Noorteklubi, mis alustas tegevust
01.01.1999. Aluseks Vallavolikogu 21.12.1998 istungi otsus nr 48 „Järvakandi
Noorteklubist”, millega anti Järvakandi noortele kasutada ruumid Järvakandi Gümnaasiumi
internaadihoones. Noortejuhi ametikoht loodi Järvakandi Vallavalitsuse poolt..
2004. a mais leiti uus võimalus jätkata tegevust endise „Kalevi“ spordibaasi majas, mis
12.03.2007.a. lepinguga nr 19- 07 anti Järvakandi Vallavalitsusele sihtotstarbeliselt
Järvakandi Avatud Noortekeskuse tegevusruumideks 35. aastaks rendile.
Järvakandi Vallavolikogu 18.06.2008.a. istungi otsusega nr 18 asutati Järvakandi Avatud
Noortekeskus Järvakandi Vallavalitsuse hallatava asutusena Järvakandi Noorteklubi
õigusjärglasena.
2009 – 2010.a. renoveeriti hoone Euroopa Regionaalarengu vahendite toel ning 2010.a
augustis taasavati vastrenoveeritud noortekeskus kaasaegse ja noortepärase sisustuse ning
paljude vabaaja veetmise ning huvitegevuse võimalustega.
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1.2. Üldandmed
Organisatsiooni täielik nimi on Järvakandi Avatud Noortekeskus.
Järvakandi ANK asub Järvakandi vallas aadressiga:
Tallinna mnt. 19, Järvakandi vald, Järvakandi alev 79101 RAPLAMAA.
Telef.:4894720, 53448362, 53069253
e-mail: ank@jarvakandi.ee
interneti koduleht
http://www.jarvakandi.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=726&Itemid=259
Järvakandi valla pindala on 4,87 km2 . Vallas elab 01.01.2011.a seisuga 1403 elanikku.
Järvakandi asub Rapla maakonna lõunaosas. Kaugus Tallinnast 78 km, maakonna keskusest
Raplast 28 km ja kõige lähemast suuremast tõmbekeskusest Pärnust 60 km kaugusel..
Järvakandi vald kuulub LEADER programmi raames Rohelise Jõemaa Koostöökogusse
(www.joemaa.ee )

1.3. Finantseerimise allikad
Põhiline osa tegevus- ja personalikuludest kaetakse valla eelarvest. Mitteformaalse õppimise
alajaotuste ja erinoorsootöö tegevuste käivitamisel taotletakse lisaressursse projektitaotluste
kaudu ning võimalusel otsitakse sponsoreid erasektorist. Tegevuste jätkusuutlikus ja
elujõulisus tagatakse valla eelarve kaudu.

1.4. Tegevusvõimalused
Noortekeskus on koht, kus vähemalt kolmel päeval nädalas on võimalik veeta oma vaba aega.
Peale kooli teha koolitööd vajadusel noorsootöötaja juhendamisel, mängida erinevaid laua- ja
Wii mänge, kuulata muusikat, vaadata videoid ja filme. Mängida lauajalgpalli, lauatennist ja
kasutada internetti, samuti on võimalus osa võtta kord nädalas klaasitoas toimuvast
klaasiringist, tikkimise- ja kaberingist ning Kaitseliidu eriorganisatsiooni Noored Kotkad ja
Kodutütred tegemistest. Lisaks veel palju erinevaid üritusi ning õppepäevi.

1.5. Läbiviidud projektid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005. a Avatud Noortekeskuse (ANK) projektikonkursi rahastatud projekt „Mine
metsa“
2005. a suvel- sügisel toimus Rapla Maavalitsuse alaealiste komisjoni (AEK)
rahastatud projekt seiklusringile „Järvakandi seiklus“
2006. a ANK projektikonkursi rahastatud projekt „Mine metsa 2“.
2006. a suvel- sügisel toimus Rapla Maavalitsuse AEK rahastatud projekt
seiklusringile „Seikleme maal, metsas ja merel“
2006. a Raplamaa kooliteatrite päev
2007.a noorte bändide päev „Rock rabab“
2008.a noorte bändide päev „Rock rabab”.
2009-2010. Järvakandi ANK renoveerimise projekt mahus 5 290 000.00
2010.a karaokekeskuse projekt varaait vol.6
2010.a Rapla Maavalitsuse rahastatud projekt „Teematuba
2009.a Järvakandi noorte filmi ja fotoklubi „Maailm läbi kaamera“
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1.6. Probleemid ja arenguvajadused
Probleemide kaardistamiseks ning heade mõtete genereerimiseks kasutati arengukava
koostamise meeskonnas ajurünnakut ning rühmatöö meetodeid. Aluseks on võetud küsitlus
noorte vajaduste ja ettepanekute välja selgitamiseks, mis viidi läbi ca. 50 Järvakandi
Gümnaasiumi õpilase seas. Küsitluse viis läbi Mikk Merekivi.
Küsitluse vastuste kokkuvõttest ning meeskonnatööst selgusid järgmised probleemid:
•
•
•

•
•
•

Vähesed võimalused tegutsemiseks erinevate huvidega noortele
noortekeskuse külastajad on valdavalt liiga noored võtmaks ise midagi ette
külastajate keskmine vanus jääb 10-11 eluaasta kanti. Sellises vanuses noored aga ei
otsi veel võimalusi oma tegevusväljavaadete laiendamiseks st. neile tuleb kõik ette ära
teha
keskus on avatud liiga vähe aega
noortel ei ole veel noortekeskuses käimise harjumust
ei ole loodud piisavalt töökohti noortekeskuses. Napib tööjõudu, et võtta majast
maksimumi ning pakkuda noortele piisavalt mitmekesist tegevust.

2 Järvakandi Avatud Noortekeskuse missioon
Tagada Järvakandi valla noortele ea- ja ajakohased kooli, töö ning perevälised vaba aja
veetmise parimad võimalused, mis on lõõgastavad ning harivad, mille läbi kasvab kogukonna
ühtsus ja turvatunne.

3 Järvakandi Avatud Noortekeskuse visioon
Järvakandi ANK on kogukonna poolt tunnustatud noorsootööd korraldav asutus, mis on
avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele,
teadmistele ja rahalistele võimalustele. Iga noor leiab noortekeskuses meelepärase ja
võimetekohase tegevuse, seda olenemata vanusest, erivajadusest, soost ja usulisest
kalduvusest.

4 Üldeesmärgid ja juhtpõhimõtted
•
•
•
•
•
•
•

•

Järvakandis on loodud võimalused noorsootöö edukaks teostamiseks ja Noorsootöö
Strateegia 2006-2013 rakendamiseks.
Noorte seast on tekkinud aktiivigrupp, kes ise tegeleb endale ja teistele omaealistele
meelepäraste ürituste ja ringide organiseerimisega ning korraldamisega.
Noortel on piisavalt võimalusi kasulikuks ja arendavaks vaba aja veetmiseks.
Noortel on tugev side Järvakandi aleviga ja kodukohatunne.
On toimiv koostöö teiste noortekeskustega, sealhulgas ka rahvusvaheline koostöö.
On loodud toimiv koostöövõrgustik erinevate noortega tegelevate asutuste vahel.
Noortekeskuses on loodud uued töökohad võimaldades korraldada vallas
mitmekülgset ning võimalusterohket noorsootööd ja arendada noori läbi
mitteformaalse õppimise.
Noorte tegevus on igakülgselt kajastatud erinevates infokanalites.
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5 Noorsootöö valdkondade tegevuskava
Valdkond

Tegevus

Tulemuse indikaator

Koolitus

Töötajate suunamine erinevatele
koolitustele ja teabepäevadele

ANK töötajad osalevad koolitustel, mis
on neile arendavad ja vajalikud.

Noorte
osalus

Kaasata noori kõikidesse
otsustusprotsessidesse, mis puudutavad
nende tegevusi ja heaolu
Riskioludes elavatele noortele
arengueelduste loomine, võimete ja
oskuste aktiviseerimise ning
motivatsiooni suurendamise kaudu.
ANK kodulehe väljatöötamine

Erinoorsootöö

Teavitamine

Noorte
nõustamine

Töökasvatus

Huvitegevus
Noorte
tervistav

Eelarve

Ajakava

Vastutaja

ANK eelarve +
ENTK
projektid
On loodud noortekogu, kes on huvitatud KOV
koostööst ANK-i juhtkonnaga.

Rahastaja

195 € aastas

pidev

ANK
juhataja

pidev

ANK
töötajad

Vähekindlustatud noored saavad
osaleda kõikides ettevõtmistes
olenemata majanduslikust olukorrast
kodus.
Valminud on koduleht.

Projektid +
KOV

65€ aastas

2011

ANK
töötajad

Projektid+
KOV

Kodulehe
loomine 320 €
igakuine
veebimajutus
6€

pidev

ANK
töötajad

Noortekeskuse tegevuse pidev
kajastamine kohalikus lehes, artiklite ja
reklaami kaudu.
Noortele nõustamisteenuste pakkumine.

Kohalikus lehes on iga kuu vähemalt
üks lõik ANK-st või sealsetest
tegevustest .
Kord kuus on võimalik pakkuda
vajajatele nõustamisteenust.

KOV

pidev

ANK
töötajad
ANK
töötajad

Töö ja puhkelaagrite organiseerimine ja
läbiviimine.
Erinevate tööalade tutvustamine läbi
teemaõhtute.
Huviringide juhtide leidmine ja
igakülgne toetamine.
Tervistava ja arendava puhkuse
võimaluste loomine projektide ja

Projektid

32€ kuus

2013

Igal suvel on valla töö- ja puhkelaager.
Vähemalt kord kvartalis toimub
teemaõhtu.

Projektid +
KOV +
omaosalus

300€ aastas

2012

Töötab 10 aktiivset huviringi, millest
neljal on palgalised juhendajad.
Suvel, kevadel, sügisel ja talvel
toimuvad tervisematkad ja/või laagrid.

Projektid +
KOV
Projektid +
KOV +

278,02 €
kuus
250€ aastas
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ANK
töötajad
2011a.
Dets.
2012

ANK
juhataja
ANK
töötajad

ja arendav
puhkus
Rahvusvahel
ine
noorsootöö

laagrite korraldamise kaudu.

omaosalus

Otsida koostööpartnereid välisriikidest
arendamaks rahvusvahelisi sidemeid,
noortevahetusi vms.

Toimib koostöö rahvusvahelisel
tasandil.

Noorsoouuringud

Osaleda noorsoo uuringutes ja viia läbi
uuringuid kohalikul tasandil, kasutada
infot noorsootöö organiseerimiseks

On teada, mida ANK-ilt oodatakse
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Projektid +
KOV +
koostööpartneri
d
Projektid +
KOV

300€ aastas

2013

ANK
töötajad

2012

ANK
töötajad
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Koostööpartnerid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Järvakandi Vallavalitsus
Järvakandi Gümnaasium
Järvakandi kultuurihall
Rapla Maavalitsus
Lääne politseiprefektuuri
Lääne Eesti Päästekeskus
Järvakandi Klaasimuuseum
Sõbra Pood
OÜ Katmal kaubandus
Teised noortekeskused
Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK)
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK)
Euroopa Noored Eesti büroo
Eesti Kaitseliit
Spordiselts Kalev

Arengukava läbivaatamise kord

Järvakandi ANK arengukava vaadatakse läbi vähemalt üks kord aastas. Vajadusel teeb
arengukava meeskond ettepanekuid ning täiendatakse tegevus- ja ajakava. Meeskonda
kuuluvad Järvakandi Vallavalitsuse esindaja, noortekeskuse juhataja, noored, lapsevanemad,
noorsootöötajad ning võimalusel mõne teise noortekeskuse esindaja.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees
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