
Kunda Noortemaja tegevuskava aastatel 2015-2017 

 

Põhiülesanded: 

1. Noorte teadlikuse tõstmine elus toimetulekuks ning sobivate tingimuste loomine erinevate 

noorte sotsialiseerumiseks keskksonda 

2. Kooli-, töö- ja perevälise aja sisustamine arendavate tegevustega 

3. Tegevuste laiendamine Kunda noortemajas erinevatele sihtgruppidele 

4. KOV-i võrgustikutöö tagamine ja koostöö aktiviseerimine teiste avatud noortekeskustega 

5. Keskkonna ja inventari kaasajastamine, vahendite tagamine ning tingimuste loomine 

mitmekesisteks tegevusteks 

6. Noortekeskuse sümboolika kasutamine, maine kujundamine ja aktiivne tegevuste 

reklaamimine 

7. Info jagamine noortele ja teavitamine noorsootöö maastikul toimuvast 

8. Noorteprojektid 

9. Aktiivne osavõtt linna-, maakonna- ja vabariiklikest noortesündmustest 

10. Noorte omaalgatuse õhutamine ja toetamine 

11. Töökasvatuse tagamine, õpilasmaleva korraldamine Kunda linnas 

12. Koolituste ja konkursite korraldamine noortele 

 

 

Tegevused Soovitav tulemus Tähtaeg Täitja Finantseerija 

1.Noortekeskuse 

aktiivi tegevus 

7-liikmelise 

aktiivse aktiivi töö 

alaline  Aktiiv, noortejuht, 

noored 

KOV 

2. Koolitused ja 

konkursid 

Koolituste ja 

konkursite 

korraldamine 

noortele ning 

noorte aktiivne 

osalemine 

alaline Juhataja, 

noortejuht, noored 

KOV, 

projektid 

3.Aktiivi- ja noorte-

ümarlaua töö 

läbiviimine 

Regulaarne 

infovahetus ja 

töösuundade 

järgimine 

alaline Aktiiv, ja 

noortejuht,noored 

KOV, projektid 

4.Koostöö teiste 

maakonna 

noortekeskustega  

Vähemalt üks kord 

aastas ühisüritus, 

infovahetus ja 

osalemine ANK 

üritustel 

 

alaline Juhataja, 

noortejuht, noored 

Projektid 

5.Uute tegevuste 

juurutamiseks 

küsitluste 

läbiviimine 

Ankeetküsitlus 

noortele 

2017 Aktiiv, noortejuht, 

noored 

KOV,Projektid 



6.Noorsootööalase 

info kogumine ja 

täiendamine 

.Informatsioon 

noorsootöö kohta 

linnas, maakonnas, 

Eestis 

alaline Noortejuht ja aktiiv KOV 

7. Sündmused ja 

üritused 

Noored korraldavad 

ise ja võtavad 

aktiivselt osa nii 

kodulinna, kui 

maakondlikest 

üritustest 

alaline Noored, 

nooretejuht, 

juhataja 

KOV, projektid, 

toetusfirmad 

 

 

Tegevused Soovitav tulemus Tähtaeg Täitja Finantseerija 

8.Noorte 

nõustamine ja selle 

korraldamine, 

võrgustikutöö 

Noortemaja 

koostöös kooli ja 

politseiga nõustab 

noori õigusalaselt, 

ennetab 

kuritegevust            alaline 

Noortejuht 

koostöös 

võrgustikuga 

KOV,projektid  

9.Uute tegevuste ja 

huvitegevuste 

juurutamine 

noortekeskuses 

Erinevad 

huvigrupid leiavad 

rakendust 

meelepärase 

tegevusega           alaline 

 Juhataja, 

noortejuht, noored 

KOV, projektid  

10. Koostöö kooli 

õpilasomavalitsuse

ga,  ühisüritused 

kooliga 

Kord aastas toimub 

ühisarutelu. 

Regulaarne 

informatsiooni 

edastamine ja 

koostöö. alaline 

Aktiiv, noortejuht, 

Kunda 

Ühisgümnaasium 

 

 

KOV, 

Ühisgümnaasium 

 

 

 

 

11.Noortemaja 

reklaam 

1.Meedias ürituste 

kajastamine. 

2.Noortemaja 

sümboolika 

kasutamine 

3.Osalemine linna 

ühisüritustel alaline 

aktiiv, 

noortejuht, noored 

KOV,projektid  

12. Noortemaja 

inventari ja 

ruumide 

heakorraremont 

Puhtad ja mugavad 

ruumid 

mitmekülgseteks 

tegevusteks, 

korrastatud inventar 

tegevusteks 

 alaline 

Juhataja, linnavalit-

suse ehitusnõunik, 

noortejuht 

 KOV,  projektid  



13.Vabaõhu-

sündmused 

noortele 

Noored osalevad 

aktiivselt 

sündmuste 

ettevalmistustöödes 

ja läbiviimises                     alaline 

Juhataja, 

noortejuht, noored 

KOV, projektid  

Tegevused Soovitav tulemus Tähtaeg Täitja Finantseerija 

14.Infrastruktuuri 

uuendamine ja 

täiendamine 

Noortemajas on 

korras mööbel, 

arvutite kasutamise 

võimalus. 

Tegevusruumides 

on vajalik tehnika alaline 

Juhataja, noortejuht  KOV, projektid  

15.Hoone 

ehitusliku seisundi 

parandamine 

 

Hoone on täielikult 

renoveeritud, 

kasutusele võetud 

kõik ruumid hoones 
alaline 

Juhataja, noortejuht  

ja ehitusnõunik 

KOV, projektid.  

16. Õueala 

väljaarendamine 

Noortekeskuse ees 

on mänguväljak 

noortele, õuealal on 

korrastatud 

kõnniteed 

            alaline 

             

Juhataja, 

heakorranõunik 

KOV, projektid  

17.Traditsioonid Toimuvad 

traditsioonilised 

sündmused noortele 

alaline Noortejuht, noored KOV, projektid  

18.Omaalgatus, 

noorteprojektid 

Noorte ideed 

leiavad toetust ja 

abi elluviimisel 

alaline Noortejuht, noored KOV, projektid  

19.Eesti ANK Kunda noortemaja 

kuulub alates 

2009.aastast 

täieõigusliku 

liikmena Eesti 

ANK ühendusse 

alaline Juhataja, noortejuht KOV  

20. Õpilasmalev, 

töökasvatus 

 

Igal aastal toimub 

noortemaja 

eestvedamisel 

õpilasmalev Kunda 

linna noortele 

 

 

 

       alaline 

Juhataja, 

noortejuht, noored 

KOV, projektid  

 


