Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2017
17. aprillist 7. maini 2017 a Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamkise raames viidi läbi
küsitlus-uuring Anija valla 7-26 aastaste noorte hulgas nendele arendavate vaba aja veetmise
võimaluste rahulolu kohta. Uuringust võttis osa 417 noort üle kogu valla.
Küsitluse viisid läbi Anija Valla Noortekeskuse noortejuhid, Anija Valla noorsootöö
spetsialist ning Alavere Põhikool ja Kehra Gümnaasium. Suured tänud kõigile tublidele
abilistele!
Parimate soovidega,
Kristiina Püi
Anija Valla Noortekeskuse juhataja

Uuringu kokkuvõte: 13-26 aastane noor (194 vastajat)
1. Kui palju ollakse kursis Anija vallas noortele pakutavatest noorsootöö tegevustest?
81% vastanutest on kursis noortekeskuste tegevustest
89% vastanutest on kursis huvitegevustest
61% vastanutest on kursis noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude
tegevusest
57% vastanutest on kursis laste-/noortelaagritest
57% vastanutest ei ole kursis õpilasmalevatest
52% vastanutest on kursis teavitamis- ja nõustamisteenusest noortele
76% vastanutest on kursis laste/noorteüritustest

2. Noorteorganisatsioon/noorteühing, mida noor teab
67% vastanutest ei osanud nimetada ühtegi noorteorganisatsiooni/noorteühingut
9% vastanutest nimetasid TORE
4% vastanutest nimetasid 4H
4% vastanutest nimetasid noorte volikogu
4% vastanutest nimetasid noortekeskust
Üksikud vastasid: Õilasesindus, õpilasmalev, HC Kehra- käsipall, robootika, Euroopa
Noored

3. Noorte arvates:
62% vastanutest on piisavalt noortekeskusi ning 18% ei oska selle kohta midagi öelda
ja 18% vastanutest arvab, et noortekeskusi võiks olla rohkem
44% vastanutest ei ole piisavalt huvitegevusi ning 42% arvab vastupidist
54% vastanutest ei oska noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude
kohta midagi öelda ning 16% arvab, et neid ei ole piisavalt
31% vastanutest arvab, et on piisavalt võimalusi osalemiseks laste/noortelaagrites ning
36% arvab vastupidist
51% vastanutest ei oska midagi öelda teavitamise- ja nõustamisteenustest noortele
46% vastanutest ei oska midagi öelda võimalustest osaleda õpilasmalevates
37% vastanutest arvab, et on piisavalt laste/noorteüritusi kuid 43% arvab vastupidist
4. Kas noor osales 2016/2017. aastal mõnes noorsootöö tegevuses?
Ligikaudu 66% vastanutest vanuses 13-26 aastat osales/osaleb mõnes noorsootöö
tegevuses
5. Noorsootöö tegevused, milles noor osales
53% vastanutest osales huvitegevus(t)es ja huvihariduses
16% vastanutest osales laste-/noorteüritustel
17% vastanutest osales noortelaagri(te)s
18% vastanutest osales noorteorganisatsiooni(de), noorteühendus(te), osaluskogu
tegevus(t)es
10% vastanutest osales õpilasmaleva(te)s
6. Põhjused, miks noor ei osalenud 2016/2017 aasta noorsootöö tegevustes
49% vastanutest vastasid, et puudub huvi
47% vastanutest vastasid suur koormus koolis/tööl
23% vastanutest ei ole leidnud infot neid huvitvate tegevuste kohta
18% vastanutest vastasid, et sõbrad tegelevad teiste tegevustega ja tahavad sõpradega
koos olla
18% vastanutest vastasid, et tegevused ei vasta nende ettekujutusele sellest tegevusest
15% vastanutest vastasid, et ei meeldi seltskond
11% vastanutest vastasid, et osalemistasu on liiga suur
10% vastanutest vastasid, et infoüleküllus, ei suuda teha valikut tegevuste vahel
9% vastanutest vastasid, et tegevused toimuvad kodust kaugemal ja ei sobi transpordi
liikumise aegadega

7.Kuidas on noor rahul Anija valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste
lahtiolekuaegadega?
50% vastanutest on rahul, 16% vastanutest ei ole rahul ning 35% vastanutest ei ole
lahtiolekuajad olulised, kuna nad ei külasta neid asutusi
8.Kuidas on noor rahul Anija valla noorsootöö tegevuskohtade asukohaga?
65% vastanutest arvasid, et asukohad on neile sobilikud ning 9% arvasid vastupidist
9. Kuidas hindab noor Anija valla noorsootöö asutuste varustust töö- ja
tegevusvahenditega?
68% vastanutest hindast varustust heaks ning 7% arvasid vastupidist
Eraldi toodi välja skatepargi puudumine
10. Millega noor sooviks vabal ajal tegeleda, kui tal oleks selleks olemas kõik
võimalused?
Kõige rohkem vastati:
Sport /sealhulgas ekstreemsport/ (124)
Huvidega tegelemine (tantsimine,
tarbekunst,fotograafia) (58)
Reisimine (4)
Sõpradega olemine (3)
11. Noorte poolt valitud teemad, milles ta on 2016/2017. aastal saanud nõu Anija valla
noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt.
50% vastanutest ei ole vajanud nõu
21% vastanutest on vajanud nõu õpingute jätkamise, edasiste õpingute planeerimise
ning välismaal õppimise teemal
18% vastanutest on vajanud nõu töötamise, tööelu planeerimise ja välismaal töötamise
kohta
15% vastanutest on vajanud nõu huvitegevuste ja vaba aja tegevuste valiku tegemisel
11% vastanutest on vajanud nõu projektide algatamise ja läbiviimise kohta
10% vastanutest on vajanud nõu suhtlemisel eakaaslastega
7% vastanutest on vajanud nõu tervise ja tervisekäitumise kohta
12. Kui noorel oli vaja nõu, kas ta teadis, kuhu või kelle poole pöörduda?
42% vastanutest teadis, 14% vastanutest ei teadnud ning 44% vastanutest pole nõu
vaja olnud

13.Kuidas hindab noor lastele/noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust
Anija vallas?
45% vastanutest hindast kättesaadavust heaks, 12% vastanutest hindasid halvaks
14. Kuidas on noor peamiselt nõustamist saanud?
53% vastanutest ei ole nõustamist vajanud
33% vastanutest on saanud nõustamist oma koolist
6% vastanutest on saanud nõustamist internetilehekülgedelt
4% vastanutest on saanud nõustamist individuaalselt või väiksemas grupis
2% vastanutest on helistanud ise nõustajale
2% vastanutest on kirjutanud nõustajale
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuannenoort teda sobivate võimaluste
otsimisel ja/või valikute tegemisel?
24% vastanutest väitsid, et aitas
14% vastanutest väitsid, et aitas vähesel määral
6% vastanutest väitsid, et ei aidanud üldse
16. Kuidas hindab noor saadud nõustamise kvaliteeti Anija vallas?
45% vastanutest peab nõustamise kvaliteeti heaks ning 9% vastanutest peab
nõustamiste kvaliteeti halvaks
17. Kuidas mõjutab noore perekonna/tema enda majanduslik olukord noore osalemist
lastele/noortele mõeldud tegevustest?
52% vastanutele võimaldab osaleda piirangutega
40% vastanutele võimaldab osaleda piiranguteta
8% vastanutele ei võimalda üldse

18. Kuidas hindab noor lapsi/noori puudutava ja endale vajaliku kvaliteetse info
kättesaadavust?
48% vastanutest peavad kättesaadavust heaks
39% vastanutest ei osanud sellele vastata
13% vastanutest peavad kättesaadavust halvaks

19. Peamised kohad, kust noor sooviks saada noorteinfot.
Kool (41)
Internet (79)
Teadetetahvel (11)
Noortekeskus (18)
20. Kas noor on 2016/2017. aasta jooksul osalenud mõne töörühma, komisjoni, foorumi,
ümarlaua, arvamuse kujundamise tööd või vastanud küsimustele, mis on puudutanud
kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
87% vastanutest ei ole ja 13% vastanutest on
Osaletud on haridus- ja kultuurikomisjonis, ümarlaual
21. Kas noore hinnangul Anija vallas üldiselt arvestatakse lapsi/noori puudutavate
otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
42% vastanutest ei oska öelda
36% vastanutest arvab, et enamasti arvestatakse
22. Kas noorele üldiselt meeldib elada Anija vallas ?
83% vastanutest meeldib elada Anija vallas
23. Mis on noore põhitegevus?
96% vastajatest on õpilased
2% vastajatest töötavad
1% vastajatest on üliõpilased
1% on töötu
24. Noore vanus?
Vastas 18% 13 aastased, 20% 14 aastased, 27% 15 aastased, 17% 16 aastasd
25. Vastanutest noortest on:
52% vastanutest on tüdrukud
48% vastanutest on poisid
26. Noore elukoht
Kõige rohkem vastanutest elavad Kehras (30%), Lehtmetsas (9%), Alaveres (8%),
Pikva (3%) ja Ülejõe külas (3%).

