Strateegiline partnerlus poliitika elluviimisel

TAOTLUSVOORU KUTSE
1. ÜLDINFO
1.1 Suunatud
pakkumise
nimetus ja periood

Noorsootöö valdkonna kvaliteedi arendamine aastatel 2022-2024

1.2. Strateegilise
partnerluse
eesmärk

Noorsootöötajate pädevuste ja mitteformaalse õppe keskkonna arendamine
aastatel 2022-2024.

Strateegilise partnerluse eesmärk on noorsootööühingute tegevuste kaudu
toetada noorsootöö arengut professionaalse ettevalmistusega, väärtustatud
spetsialistidega ja kaasaegseid noorsootöö meetodid rakendavaks
valdkonnaks.
1.3. Kasusaajad

Noored, noorsootöötajad, noorsootöö korraldajad, noorsootöö teenuste
pakkujad

1.4. Seotud
arengukava ja
eesmärk

Strateegiline partnerlus aitab saavutada järgmisi noortevaldkonna arengukava
2035 eesmärke:
1) Strateegiline eesmärk ISE - Kvaliteetne noorsootöö (sh noorte
huviharidus) on kättesaadav üle Eesti ning loob kõigile noortele
võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemuste
pagasi rikastamiseks ja iseseisvumiseks.
2) Strateegiline eesmärk KINDLUS - Noorte üksijäämist ja eemaldumist
märgatakse ning ennetatakse kindlustunnet suurendava
turvavõrgustiku abil

2. PARTERLUSE VAJADUSE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
2.1. Probleemi ja
vajaduse kirjeldus

Arvestades mitteformaalse õppe rolli noore arengu toetamisel ning
noortevaldkonna arengukavas 2021-2035 adresseeritud väljakutseid, tuleb
tagada, et noortega töötaksid professionaalse ettevalmistusega spetsialistid
ning noorsootöö meetodid oleksid kaasaegsed.

Noortega töötavate spetsialistide positsioon ühiskonnas vajab tugevdamist.
Noorsootöö jätkusuutlikkuse seisukohalt on oluline väärtustada noortega
töötajaid, võttes seejuures arvesse, et erinevad tegevuskeskkonnad eeldavad
osati eriomaseid vajalikke pädevusi ja erialast ettevalmistust ning oluline on
ka noortega tegelevate vabatahtlike panus. Oluline on suurendada erialase
kvalifikatsiooniga töötajate arvu valdkonnas (eeskätt väljaspool suuremaid
keskuseid).

Mitteformaalne õpe ning erinevad noorsootöö teenused peavad toetama
noorte toimetulemist tuleviku väljakutsetega. Arvestades tulevikutrende ja
kompleksseid väljakutseid, on noorte edukaks toimetulekuks oluline luua
võimalusi seotud pädevuste omandamiseks (sh digipädevused, kriitilise
analüüsi ja probleemilahendamise-, aga ka sotsiaal-emotsionaalsed oskused).
Lisaks on oluline noorte teadlikkuse ning valmisoleku kasvatamine
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panustamaks tuleviku väljakutsete – nt tulevikutöö, keskkonnahoid, kliima,
tervis ning tehnoloogia – lahendamisse.

2.2. Partneri
ülesannete
kirjeldus

Partneri ülesanne on ellu viia tegevusi, mis toetavad punktis 2.1 kirjeldatud
väljakutseid ning arvestavad Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetide ja
fookusteemadega 2022-2024 strateegilise partnerluse perioodiks:
Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteet 1
Haridus- ja noortevaldkonna professionaalide järelkasv ja jätkusuutlikkus.
Fookus 1.1
Õpetajate, noortevaldkonna töötajate ja haridusjuhtide karjäärimudel (sh
värbamine, arendamine, vaimne tervis).
Partneri tegevused peavad toetama:
1) noorsootöötajate (sh spetsialistid ja juhid, vabatahtlikud ja palgalised)
pädevuste arengut töötamaks mitteformaalse õppe keskkonnas;
2) noorsootöötajaskonna järelkasvu kõigis Eesti piirkondades valdkonna
jätkusuutlikkuse toetamiseks;
3) noorsootöö kvaliteedi arengut ning kvaliteetse noorsootöö regionaalselt
ühtlast kättesaadavust;
4) noorsootöö järjepidevat arengut suurendades võimekust läbi kaasaegsete
noorsootöö teenuste toetada noorte oskuste, teadmiste, hoiakute,
mõtestatud õppimise ja tugevuste arengut eri valdkondades.
Partneri tegevuste tulemusena on:
1) tõusnud omavalitsuste ja teenusepakkujate teadlikkus kvaliteetsest
noorsootööst ja noorsootöö põhimõtetest;
2) noorsootöö teenuste pakkumisel kasutusele võetud lahendused, mis
toetavad noorsootöö kvaliteedi arengut;
3) tõusnud kohalikes omavalitsustes erialase kvalifikatsiooniga
noorsootöötajate osakaal.
4) Noorsootöö korraldamisel arvestatakse erinevate noorte vajaduste ja
võimalustega (sh täiendavat tuge vajavate noortega).

2.3. Tegevuste
mõõtmise
indikaatorid ja
oodatavad
tulemused

Partneri tegevused peavad panustama noortevaldkonna arengukava
strateegilistesse eesmärkidesse (ISE, KINDLUS) ja nendega seotud
indikaatoritesse.
Partner teeb ettepaneku tegevuste tulemuslikkust mõõtvateks
indikaatoriteks, arvestades et mõõdikud peavad toetama Noortevaldkonna
arengukava 2021-2035 strateegiliste eesmärkide ISE indikaatorite Kohalike
omavalitsuste osakaal, kus noorsootöö teenused on vähemalt „edasijõudnu“
tasemel ja Noorsootöö teenustega rahul olevate noorte osakaal ning KINDLUS
indikaatori 15–26-aastaste noorte osakaal, kes hindavad, et tugi on
kättesaadav sihttasemete saavutamist.
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3.TINGIMUSED TOETUSE ERALDAMISEKS
3.1 Nõuded
toetuse saajale

1) Toetuse saaja peab vastama Noorsootööseaduse § 3 punktis 3 toodud
noorsootööühingu kirjeldusele.
2) Toetuse saaja tagab, et tegevustes lähtutakse noorsootöö korraldamisele
seatud põhimõtetest.
3) Toetuse saajal on olemas kehtiv arengukava, mis kehtib vähemalt toetuse
taotlemise aastate kohta
4) Toetuse saajal ei tohi olla maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui võlg on ajatatud.
5) Toetuse saaja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust.
6) Toetuse saaja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise
toetuse saamisel kokku lepitud kohustused.
7) Toetuse saaja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on
tähtaegselt esitatud.

3.2 Nõuded
taotlusele

Taotlus esitatakse vastava vooru elektroonsel taotlusvormil Taotluste
Menetlemise Infosüsteemis.
Toetuse saaja lisab taotlusele:
1) Etteantud vormil tegevuskava 2022 -2024 perioodi strateegilise
partnerlusega kaasnevate tegevuste elluviimiseks ning toob iga
tegevuse juures esile kuidas:
• tegevus seostub noortevaldkonna arengukava
eesmärkidega;
• tegevus seostub ühingu kehtiva arengukavaga;
• mõõta tegevuste tulemuslikkust.
• Nimetab eeldatavad osapooled ja nende võimalikud
rollid tegevuse elluviimisel.
2) Tegevuste eelarve aastate lõikes.
3) Tegevusi koordineeriva projektimeeskonna CV.

Tegevuskava_noors
ootööühingutele2022_2024.xlsx

Formaalsele aruandlusele lisaks on partner kohustatud HTM-i, kui toetuse
andjat regulaarselt informeerima partnerluse eesmärkide saavutamisest (sh
takistused, muutused jmt, mis võib mõjutada kokkuleppe täitmist).
3.3 Taotluse
hindamine

Taotluse ja taotleja hindamisel lähtutakse:
• noorsootöö ja noortepoliitika riiklikest eesmärkidest, mis on
kehtestatud noortevaldkonna arengukavaga;
• noorsootööühingu kehtivast arengukavast;
• noorsootööühingu tegevuse ulatusest, selle kvaliteedist ja sisust;
• noorsootööühingu suutlikkusest, sealhulgas varasemate kohustuste
täitmisest ja eelmisel aastal eraldatud aastatoetuse kasutamise
sihipärasusest;
• toetuse saaja ja taotluse vastavusest kehtestatud nõuetele.
Taotluse hindamisel võetakse aluseks:
•

taotleja kogemused ja suutlikkus plaanitud tegevusi ellu viia;
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•
•
•
•
•

taotluses nimetatud tegevuste olulisus ja eeldatav mõju eesmärgi
saavutamisele;
tegevuste metoodika ja teostatavus;
taotluses esitatud eelarve põhjendatus ja vajalikkus ning rahakasutuse
tõhusus;
olenevalt taotlusvooru eripärast taotleja omafinantseeringu või
vabatahtliku töö osakaal;
vajaduse korral valdkonna ekspertide hinnang.
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