Lisa

Viru-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse kava ajavahemikuks 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021

Kinnitatud Viru-Nigula Vallavalitsuse 7. jaanuar 2021 määrusega nr. 1

Omavalitsus: Viru-Nigula vald
Piirkonna visioon: Tagada igale noorele regulaarne, kvaliteetselt juhendatud ning loovust arendav mitmekesine huviharidus ja huvitegevus
Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate unikaalsete noorte arv seisuga 01.10.2020: 345
Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi 1. oktoobri seisuga: 59
Jrk.nr.

Piirkonna eesmärk

Sõnasta piirkonna
eesmärk.

Kitsaskoha kirjeldus

Tegevus kitsaskoha lahendamiseks

Tegevuse sisu ja eesmärk

Kitsaskoha kirjeldus, mis võimaldab kava
Tegevuse nimetus peab
lugejal mõista kitsaskoha sisu ning võimalikku väljendama tegevuse sisu.
konteksti.

Kirjeldage tegevuse sisu (kes ja kuidas teeb, milliseid
vahendeid soetatakse, kuidas noored jõuavad
tegevustesse) ja eesmärki .

1 Hoida ja luua noortele
uusi võimalusi
huvitegevuse ja
huvihariduse
mitmekesistamiseks.

Piirkonnas on noori, kes sooviksid osaleda
Huviringides ja huvikoolides
huviringides ja huvikoolides, kuid mis
osalejate transport Viru-Nigula
toimuvad/asuvad nende kodukohast kaugemal. valla territooriumil.

Eesmärgiks noorte sotsiaalsete oskuste ja silmaringi
arendamine. Piirkonnas on lapsi ja noori, kes sooviksid
osaleda erinevates huviringides ja huvikoolides, mida nende
kodukohas ei ole (ei ole vastavat ringi, juhendajat või ei tule
kokku piisavalt huvilisi (nt Viru-Nigula asulas ei ole
muusikakooli) või ei tegeleta nii professionaalsel tasemel.
Lahenduseks on transpordi korraldamine Aseri-Viru-NigulaKunda vahel, mis võimaldaks noortel tarbida omavalitsuse
territooriumil pakutavaid huvihariduse ja huvitegavuse
võimalusi.

2 Täiendada ja luua
noortele uusi võimalusi
huvitegevuse ja
huvihariduse
mitmekesistamiseks.

Piirkonna suurperede, toimetuleku raskustega
perede laste ja noorte aktiivne osalemine
huvihariduses ja huvitegevuses.

Huvihariduse ja huviegevuse fond. Eesmärgiks võimalikult varajast east vähenda sotsiaalset
tõrjutust ja suurendada noorte omavahelist lävimist.
Huvihariduse ja huvitegevuse fondist on võimalik
vajaduspõhiselt noortele toetust taotleda, et osaleda
huvitegevuses. Fondi abil saab kompenseerida
huviharidusega ja huvitegevusega tegelemisega seotud
kulusid (näiteks huvikooli ja huviringi osalustasud,
õppemaksud ja osalemiseks vajalike vahendite soetamine).

Sihtgrupp

Tegevuse algus Tegevuse lõpp

Millal algavad Millal
tegevused/
tegevused/
rahastamin. rahastus
lõppeb.
Noored 7.-19.a.
1.01.2021
31.12.2021

Eelarve

Kogu tegevuse
eelarve.

10 000 €

Eelarve sisu

Soovitame eelarve sisu
juures lahti kirjutada
vähemalt: transport,
personalikulu, vahendid.
Transpordi korraldamine liinil
Kunda- Viru-Nigula-Aseri;
Aseri -Viru-Nigula- Kunda.

Noored 7.-19.a.

1.01.2021

31.12.2021

33 000 €

Toetust makstakse
põhjendatud taotluste alusel
vastavalt Vallavolikogu poolt
vastu võetud korrale.

3 Täiendada
Olemasolevate huviringide juhendamise
olemasolevaidi võimalusi kvaliteedi tõstmine. Ringijuhtide tasustamine.
huvitegevuse ja
huvihariduse
mitmekesistamiseks.

Ringijuhtide täiendav koolitamine, Eesmärgiks on heade juhendajate motiveeritud
Noored 7.-19.a.
tasustamine ja õppevahendite
tegutsemine ning pakkudes seeläbi noortele väga hea
kaasajastamine/täiendamine.
tasemega huviharidust/huvitegevust. Seoses planeeritava
huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse paranemisega
kasvab osalejate arv.

1.01.2021

31.12.2021

45 000 €

Personalikulu

4 Noortele huvihariduse ja Erinevad huvihariduse ja huvtegevuse kvaliteeti
huvitegevuse
ja mitmekeskisust toetavad ja arendavad
valdkondlike projektide projektid.
elluviimine.

Tutvumine pakutavate
huvihariduse ja huvitegevuse
võimalustega laiemalt. Osalemine
valdkondlikel üritustel.
Olemasolevate tegevuste
arendamine, vahendite
kaasajastamine.

1.01.2021

31.12.2021

29 665 €

Piletite soetamine,
osalustasud ja
omafinantseeringute
katmine . Vahendite
soetamine.

Eesmärgiks on suurendada ja toetadat noortele pakutavate
tegevuste/projektide elluviimist. Huviharidust ja
huvitegevust tutvustavate ürituste läbiviimine koos
vastavasisuliste väljasõitudega. Praktiliste kogemuste
omandamine läbi aktiivse tegutsemise. Tegevuste
toetamine läbi kvaliteetsete vahendite soetamise.

Noored 7.-19.a.

117 665 €

