HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE KAVA 2021
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
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Tegevus

Lahendamist vajav kitsaskoht

Tegevuse sisu ja eesmärk

1.

Spordi- ja huvitegevuse toetuse
piirmäär 180 eurot aastas (tõsteti
esmakordselt aastal 2018, jätkub
aastal 2020)

Rae vald on toetanud lapsevanema autonoomiat huvitegevuse ja hariduse rahakasutamise üle otsustamisel. 2017. aastal oli spordi-ja
huvitegevuse toetuse piirmäär 150€ aastas ning see on madal.
Toetussumma ei võimaldanud osaleda keskmiselt kallimates
huviringides (keskmine huviring maksab 40-50€/kuus). Seoses
suurenenud noorte arvuga vallas, tõuseb taotlejate arv iga aastaga.
2018. aastal tõsteti piirmäär 180€-ni aastas ning sellega jätkatakse
ka 2020. aastal. Suurperede puhul kehtib piirmäär 225€. Summa
on suurenenud seoses rahvaarvu tõusuga.

Spordi- ja huvitegevuse toetuse kehtestas vallavolikogu eesmärgiga
võimaldada valla noortel osaleda eraõiguslike juriidiliste isikute
pakutavates spordi- ja huvitegevuse treeningutel ja ringides. Tulenevalt
pidevalt kallinevatest hindadest ja vajadusest toetada ka kallimates
treeningutes ja ringides käimist, on otstarbekas suurendada valla toetuse
piirmäära 180€-ni. Samuti võimaldab kasvav toetus parandada
olemasolevate pakkujate poolt spordi- ja huvitegevuse kvaliteeti ja
mitmekesistada seda. Kasvab nende võimekus soetada uusi vahendeid ja
seadmeid. Ühtlasi motiveerib kasvav valla toetus ka teisi eraõiguslikke
juriidilisi isikuid käivitama spordi- ja huvitegevuse pakkumist noortele.
Piirkasvu juures on arvestatud ka suurperedega (4- ja enam last).

2.

Noorte osaluse toetamine
huvihariduses ja -tegevuses läbi
Rae Noortekeskuse tegevuse.
Sealhulgas pööratakse
tähelepanu 14+ noorte
kaasamisele.

Suvel on noortel rohkem vaba aega ning hetkel on valla poolt
pakutavate teenuste hulk väike. Korraldatakse kahes vahetuses
õpilasmalevat (kokku 4 nädalat) ning Rae Noortekeskus korraldab
päevalaagrit. Kuna antud tegevustega on hõivatud väiksem osa, siis
enamus noortel puuduvad teised võimalused oma vaba aja
veetmiseks suvel. Lisaks sellele on noortel tegevusi vähem teistel
koolivaheaegadel ning pakutavad päevased laagrid on suhteliselt
kallid. Sellega seoses sagenevad ka noorte kampade kogunemised
ning vandaalitsemine.
Huvialakooli õpetajate
Tundide koormus õpetajal väike, ja seda ei saa kahjuks koondada
sõidukompensatsioon
ühele päevale, seega on tööaeg killustatud ja keeruline on leida
kvalifitseeritud juhendajaid. Samas on teada, et mitmed
huvialakooli õpetajad ja treenerid annavad osalise töökoormusega
tunde erinevate omavalitsuste huvialakoolides.
Koolitused Rae valla treeneritele, Treenerite, õpetajate ja noorsootöötajate puudulikud erialased
õpetajatele ja noorsootöötajatele oskused.

Tegevuste eesmärk on suurendada tegevuste arvu suvel ja teistel
koolivaheaja nädalatel, kus noored ei ole koolides ega muudes asutustes
hõivatud. Soovime luua suuremale hulgale noortele mitmekesisemaid
võimalusi huvitegevuses ka suvisel perioodil ning erinevates valla
piirkondades, tagamaks kõigile noortele osalemiseks võrdsed
võimalused. Töötubade seeriad viiakse ellu viies erinevas piirkonnas (Jüri,
Järveküla, Lagedi, Vaida, Peetri) ning on soetud vastavalt piirkonnas
päevakorras olevatele teemadele ja kitsaskohtadele (nt seikluskasvatus
jms).
Maksame õpetajatele sõidukompensatsiooni. Sõidukompensatsioon
motiveeriks täiendavaid häid spetsialiste tulema tunde andma
huvialakoolis. Kaugelt tulek, lühikeseks ajaks ja mitmel päeval nädalas ei
oleks enam nii koormav. Rohkem kvalifitseeritud õpetajaid annab
võimalusi vastu võtta rohkem õpilasi.
Tegevuse eesmärgiks on tõsta õpetajate ja treenerite erialaseid oskusi
läbi koolituste Rae Huvialakoolis ning lisaks viia läbi koolitusi teistele Rae
vallas tegutsevatele huvihariduses- ja tegevuses töötavatele õpetajatele
ja noorsootöötajatele.
Toetuse eesmärk on huvitegevuse maksimaalne võimaldamine, selles
noorte osaluse jätkumine ja alternatiivsete lahenduste toetamine.
Toetust antakse sihtotstarbeliselt toetuse eesmärgi täitmiseks vajalike
vahendite (sh tehnoloogiliste vahendite, litsentsitasude jms) soetamiseks.

3.

4.

Sihtgrupp

Summa

7-19. a

70 000

7-19. a

10000

Noorsootö
ötajad

5000

Noorsootöötajad

9 341

5.

Huvihariduse ja -tegevuse toetus Eraõiguslike juriidiliste isikute pakutavad spordi- ja huvitegevuse
2021
treeningud ja ringid on kallimad. Toetus võimaldaks huvitegevuse
osavõtu tasu madalamal hoida.

7-19. a

27472

6.

Noorte omaalgatuslik projektide
toetus 2021

Noorte omaalgatuslike projektide osakaal on vallas väike.

Luuakse eraldi projektikonkurss noortele, kuhu saavad Rae valla noored
esitada omaalgatuslike projekte. Konkursi eestvedajateks on vald ja
noortevolikogu.

7-19. a

5000

7.

Riskikäitumisega/erivajadustega
noortele suunatud tegevused

Riskikäitumisega ja erivajadustega noortel on vallas vähe
pakutavaid tegevusi.

Korraldatakse avalik pakkumine organisatsioonidele, MTÜ-dele jt,
leidmaks tegevusi, mis on eeskätt suunatud
riskikäitumisega/erivajadustega noortele.

7-19. a

20000
146 813

