Anija valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2017
17. aprillist kuni 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: 7-12 aastane noor (223 vastajat)

1. Kas noor on käinud 2016/2017 aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-,
loodus võikunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritusel, laagris või
osalenud mõnenoorteorganisatsiooni tegevuses?
87% vastanutest on käinud mõnes ringis
2. Millistes huviringides või huvikoolides noored käivad?
48% vastanutest käib sporditrennis/spordikoolis
30% vastanutest käib muusikakoolis/muusikaringis
19% vastanutest käib tantsukoolis/tantsuringis
15% vastanutest ei käi kuskil huviringides
14% vastanutest käib kunstikoolis/kunstiringis
12% vastanutest käib mõnes muus ringis
6% vastanutest käib tehnikaringis
4% vastanutest käib näiteringis
3.Kas noor on osalenud 2016/2017 aastal Anija Valla noorteüritustel, nt Noorte nädal,
Kehra Päeva noorteala, Filmiõhtud jne ?
38% vastanutest osales Anija valla noorteüritustel, 62% vastanutest mitte

4. Kas noor on käinud 2016/2017 aastal mõnes laste- või noortelaagris?
62% vastanutest ei osalenud ja 38% vastanutest osales
5. Kas noor on käinud 2016/2017 aastal Kehra noortekeskuses ja/või Alavere
noortekeskuses ?
66% vastanutest on käinud noortekeskuses ja 34% vastanutest mitte
6. Noorteorganisatsioon/noorteühing, mida noor teab
78% vastanutest ei osanud nimetada ühtegi noorteorganisatsiooni/noorteühingut
13% vastanutest nimetasid TORE
7% vastanutest nimetasid 4H
Üksikud vastasid: õpilasesindus, noortekeskus
7. Kas noor on 2016/2017 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud
üritusel?
67% vastanutest ei osalenud, 33% vastanutest osales
8. Kas Anija vallas on mõni noortele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus,
spordiklubi, noortekeskus jne), kus noor ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaks
sinna minna?
70% vastanutest arvas, et ei ole
25%vastanutest vastas, et Alavere noortekeskus (soovitakse nädalavahetusel)
5% vastanutest vastas spordikeskus
9. Kas Anija vallas on mõni noorele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus,
spordiklubi jne), kus noor ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
5% vastajatest vastasid Kunstikool
5% vastajatest vastasid Noortekeskus
Üksikud korrad mainiti hobusetrenn, käsipall
10. Kas noor on rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes
kasutatavate
vahenditega
nagu
näiteks
pillid,
noodid,
spordivahendid,
joonistamisvahendid, arvutid jne?
83% vastajates on rahul

11. Kui noor on vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul
teemal, kas ta on saanud abi õpetajatelt, treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt
psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
40% vastanutest on alati abi saanud, 32% vastanutest pole abi vajanud
12. Kui noor on tahtnud midagi teada saada, kas ta on alati saanud oma küsimustele
vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
46% vastanutest on saanud vastuse ja 52% vastanutest pole vastust saanud

13. Vastanutest olid
50% poisid ja 50% tüdrukud
14.Vastanute vanus oli
Vastas 27% 10 aastased, 28% 9 aastased, 20% 11 aastased, 16% 8 aastasd
15. Noorte elukoht Anija valla piirkonnas
Kõige rohkem vastanutest elavad Kehras (47%), Lehtmetsas (17%), Alaveres (11%),
Anija (6%) ja Ülejõe külas (3%).

