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Noorsootöö Rõuge valla
vaatenurgast

Kalvi Kõva
Rõuge vallavanem 1999-2007

Noored – see on ressurss
Noorsootöö – KOV jätkusuutlikkuse
tagamine
Noorsootöötaja – elujõulisuse areng,
sotsiaalsete probleemide ennetus,
kontakt kaugele läinud noortega
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Eesmärk ( Rõuge valla arengukava)
Rõuge noor on avatud maailmavaate, positiivse
ellusuhtumisega, algatusvõimeline ja väärtustatud
kogukonna liige.

Eelisarendatavad suunad:
* Kohalik ja rahvusvaheline
koostöö
* Noorte osalus

Sammud läbi aja




1997 kogunes kümmekond noort, et luua noorteklubi
1998 eraldab vallavalitsus 2 ruumi noortele, toimub 1. Rõuge Veepidu
ja Paadiralli



1999 osaletakse aktiivselt kohalike omavalitsuse valimistel



Tegevuste maht kasvab ja 2002.aastast töötab vallas noorsootöötaja



Tegutseb Rõuge Avatud Noortekeskus juba peaaegu terves majas



2004.aastal alustavad tööd Nursi ja Viitina noortetoad, tööle asuvad
noortejuhid



2005.aastal luuakse Rõuge Noorte Volikogu



2006.aastal lisandub Rõuge noortekeskuse noortejuhi ametikoht.



2009.aastal taasavatakse renoveeritud noortekeskus



2011.aastal avatakse 4.noorsootööasutus ( Sänna noortetuba)
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Numbrid



2011.aastal on vallas 520 7-25 aastast noort ( kokku 2253 el)



Noorsoovõrgustikuga

on

(noorsootöötaja, 3 noortejuhti,
noortekeskuse ringijuhid) Lisaks
kütjad, remondimees, aednik ).

vallas

enim

seotud

lastekaitsetöötaja,

abipersonal - 6

13

inimest

sotsiaalpedagoog ja
inimest ( majahoidjad,



Eelarve 2011:



* Rõuge Noortekeskus – 29 000EUR



* Viitina Noortetuba – 14 400EUR



* Nursi Noortetuba – 67 000EUR (sh investeeringud 38 000)



Lisaks sihtotstarbelised projektitoetused valla spordi- ja kultuurirahadest.

LÄBI PROJEKTITÖÖ TUUAKSE VALDA TAGASI SAMA PALJU FINANTSE
NOORTEPROJEKTIDE TOEL.

Kui palju meid on?...
Rõuge naised
Rõuge mehed
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Positiivsete muudatuste mõju
Koolide sulgemine ja koondumine üheks kooliks Rõuge
alevikus – ressurss noortetubade loomiseks vabanevate
hoonetena,
säilib
kool
kooskäimiskohana
erinevatele
põlvkondadele.
Noorte kogukondliku tegevuse järjepidev toetamine – tekivad
erinevad huviklubid sh spordiklubid. Tagatud spordisaalide,
palliplatside, golfiväljaku ja jääväljaku jätkusuutlik tegevus.
Noorte kaasamine aruteludesse – noorte osaluskogu elujõulisus,
noorte tahe kaasa rääkida kogukonna tegevuses, noorte
tagasipöördumine.

Noorte osalusnäited


Rõuge Noorteklubi juhatus ja
aktiiv



Rõuge Noorte Volikogu



Rõuge rattaklubi



Rõuge jalgpalliklubi



Rõuge võrkpalliklubi



Rõuge golfiklubi





Noortekeskuse ja noortetubade
aktiiv
Õpilasomavalitsus
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Noored läbi 15 aasta












Noortekeskusest ja noorteklubist on ellu saadetud 300-400
noort läbi aja.
Nende teed on viinud Brüsselisse, Hispaaniasse,
Ameerikasse, Keeniasse, Tallinnasse ja Tartusse jm.
Sajad noored on saanud enne ellu astumist rahvusvahelise
töö kogemuse.
Paljud on tagasi tulnud.
Loodud on infovahetusvõimalused, et hoida sidet kaugemale
läinutega. Noorsootöötajatel on see oluline tööülesanne.
Foorum, facebook, Rõuge TV, maililist, noorteklubi.ee.
15 aastaga on kasvanud põlvkond, kes seostab end tugevalt
Rõuge vallaga, olenemata sellest, kus ta parasjagu viibib.

Mis on oluline...
Noorsootöö ei tohi olla isolatsioonis, vaid seotust kõikide
valdkondadega tuleb osata näha.


Kohaliku omavalitsuse edu sõltub oskuses näha valdkondlikke
seoseid ja juhtida tegevusi tulevikkuvaatavalt noorte ideid
kaasates.


Selliselt tegutsedes on 2253 elanikuga piiriäärne Rõuge vald
2011.aastal olukorras, kus kool on täielikult renoveeritud, lasteaia
juurdehitus valmis, tegutseb 4 noorsootööasutust, äsja avati
jääväljak, noored ettevõtjad viivad ellu utoopiliselt innovaatilisi
ideid, noored on kaasatud kohaliku elu otsustesse, õhus on palju
uusi mõtteid.
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Tänan! Küsimusi?
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