Strateegiline partnerlus poliitika elluviimisel
TAOTLUSVOORU KUTSE
1. ÜLDINFO
1.1 Taotlusvooru
nimetus ja periood

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise võimestamine ja koostöö
suurendamine aastatel 2022-2024

1.2. Strateegilise
partnerluse
eesmärk

Taotlusvooru eesmärgiks on toetada noori oma huvialade leidmisel ja luua
võimalused meelepäraste huvialadega ja annetega tegelemiseks kvaliteetse ja
mitmekesise huvihariduse pakkumise kaudu.

1.3. Kasusaajad

7-26. aastased noored,
katusorganisatsioonid.

1.4. Seotud
arengukava ja
eesmärk

Partnerlus toetab Noortevaldkonna arengukava 2035 eesmärkide saavutamist:

(era)huvikoolid,

huvihariduse

ja

-tegevuse

Üldeesmärk: Noore avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi loovad
Eestit, mida noor tahab edasi viia
HOOG: Noored on loov ja ühiskonda hoogsalt edasiviiv jõud – hariduse,
kultuuri, majanduse, keskkonna ja teiste valdkondade nügijad ning
eestvedajad.
Taotlusvooru kontekstis oluline selles osas, mis hõlmab annete ja tugevuste
avastamise ja arendamise toetamist.
ISE - Kvaliteetne huviharidus on kättesaadav üle Eesti ning loob kõigile noortele
võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemuste pagasi
rikastamiseks ja iseseisvumiseks.
KINDLUS - Noorte üksijäämist ja eemaldumist märgatakse ning ennetatakse
kindlustunnet suurendava turvavõrgustiku abil.

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

Huvihariduse omandamise eelduseks on huvi valdkonna vastu. Valdkondliku
huvi tekitamine toimub kvaliteetse formaalse, informaalse ja mitteformaalse
õppe koostoimel.
Huviringis või huvitegevuses osalemist on vaja soodustada, sest huvihariduses
ja huvitegevuses osalemine loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks, sh
aitab avastada ja üleval hoida huvi valdkonna vastu ning toetab noore
kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Ühtlasi toetab noorte
huviharidus Eesti kultuuri- ja sporditraditsioonide, tehnoloogilise arengu,
paikkondlike traditsioonide ja keskkonna jätkusuutlikku arengut.
Kuigi noorte osalus noorsootöös on kasvanud osalt tänu huviharidust
pakkuvate asutuste hulga kasvule, iseloomustab huvihariduse kättesaadavust
koondumine suurematesse keskustesse ja jõukamatesse omavalitsustesse.
Selline geograafiline paigutus takistab noortel ligipääsu endale meelepärastele
huviringidele liigse distantsi tõttu, kuid piiravaks võivad saada ka majanduslikud
või tervislikust seisundist tulenevad takistused. Lisaks iseloomustab
huviharidust paljudes piirkodades mitmekesiste valikute puudus, mis loob
olukorra, kus noor ei saa oma kodukandis endale meelepärases huviringis või
huvitegevuses osaleda. Huviringide mitmekesisuse tõusu takistab aga tihti
pädevate huviringijuhendajate puudus, mis on eriti silmatorkav näiteks LTT
valdkonnas.
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2.2. Partneri
ülesannete
kirjeldus

Partner viib ellu tegevusi, mis toetavad:

3.1. Nõuded ja
ootused taotlejale

• Taotleja peab vastama NTS § 153 lõige 3 alusel kehtestatud määruse „Huviala
valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade
loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise
tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 3 tingimustele ja olema:

• huviala valdkondade kvaliteedimõõdikute välja töötamist sidusgruppe sh
noori jt eksperte kaasavalt;
• valdkondlikest kvaliteedimõõdikutest lähtuvalt arenguvajaduste hindamist ja
hindamise tulemustest lähtuvate arendustegevuste ellu kutsumist;
• huvihariduse sidusgruppide vahelist ja rahvusvahelist koostööd
huvivaldkonna sees ja vahel kvaliteedi tõstmise eesmärgi toetamiseks;
• valdkondade sisest ja vahelist koostööd LTT valdkonnaga;
• valdkondlikku huvi (sh LTT huvi) teket ja hoidmist noorte seas.
2.3. Tegevuste
2022:
mõõtmise
Iga huviala valdkonna jaoks on koostatud kvaliteedi hindamise metoodika, mida
indikaatorid ja
on testitud ja arendatud üldise huviala kvaliteedi hindamiseks.
oodatavad
Järjepidevalt:
tulemused
• toimub kvaliteedi hindamise tulemusel selgunud arenguvajadustest lähtuvate
tegevuste planeerimine ja plaanipärane elluviimine;
• on läbi viidud huvihariduse sidusrühmade vahelise koostöö edendamiseks
erinevaid üritusi (seminare, veebinare, kutsutud eksperte teistest
organisatsioonidest/välismaalt, jt ühisüritusi) huviala siseselt ja huvialade vahel
(sh koostöös LTT valdkonnaga);
• on toetatud tegevusi valdkondliku huvi (sh LTT huvi) tekkeks ja hoidmiseks
noorte seas.
• Partneri tegevused peavad panustama Noortevaldkonna arengukava 2035
strateegilistesse eesmärkidesse (HOOG, ISE, KINDLUS) ja nendega seotud
indikaatoritesse.
3.TINGIMUSED TAOTLEMISEKS NING TAOTLUSTE HINDAMINE

-

-

-

Juriidiline isik või mitu juriidilist isikut ühiselt, kes esindavad
huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid katuseorganisatsioonina
määruse tähenduses.
Katuseorganisatsioon saab esitada taotluse määruse § 2 nimetatud
huviala valdkondades.
Taotlus peab olema koostatud vastava huviala valdkonna ühingute
koostöös, mida tõendab nende vahel sõlmitud huviala valdkonna
kvaliteedi arendamise koostöölepe.
Ühise taotluse esitamisel peavad kõik taotlejad vastama eelmainitud
määruse paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 kehtestatud tingimustele.

• Taotleja tagab, et oma tegevustes lähtutakse noorsootöö korraldamisele
seatud põhimõtetest:
-

noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid
otsuste tegemisse;
tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse
noorte vajadustest ja huvidest;
noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse
põhimõttest.
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• Välistavad tingimused:
3.2. Nõuded
taotlusele

Taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui võlg on ajatatud;
taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
taotleja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise toetuse
saamisel kokku lepitud kohustused;
taotleja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on
tähtaegselt esitatud.

• Taotlus esitatakse vastava vooru elektroonsel taotlusvormil Taotluste
Menetlemise Infosüsteemis.
• Taotlusele lisatakse:
-

ülevaade huvialadest huviala valdkonnas;
ülevaade huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate, juhendajate ja
osalejate arvust huviala valdkonnas;
huviala valdkonna kvaliteediga seotud kitsaskohad ja võimalikud
lahendused;
taotleja senine tegevus huviala valdkonnas, sh ulatus, sisu,
esindatavate hulk ja senine rahastus;
kavandatavad tegevused huviala valdkonna kvaliteedi arendamiseks
vastavalt käesoleva määruse paragrahvi lõikele 8.

Lisa vorm:

LISA 1_Ülevaade
taotlejast huviala valdkonnas, kitsaskohtadest ja tegevuskava.xlsx

3.3. Taotlusete
hindamine

• Taotluse ja taotleja hindamisel lähtutakse:
- noorsootöö seaduse §-le 4 ja § 153 lõigetest 1 ja 2;
- noortevaldkonna strateegilistest eesmärkidest;
- käesoleva määruse § 3 nõuetest.
• Taotluse hindamisel võetakse aluseks:
- taotleja kogemused ja suutlikkus plaanitud tegevusi ellu viia;
- 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.
• Hindamiskriteeriumid (kinnitamisel):

Huviala
valdkondade kvaliteedi vooru kriteeriumid.pdf

• Hindamise tulemusel tehakse ettepanek ministrile poliitika elluviimiseks
vajalike partnerite nimekirja (pingereana) ja võimalike toetussummadega
(arvestades seejuures riigieelarve seadusega piiritletud võimalusi).
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