VÕRU VALLAVALITSUSE HUVIHARIDUSE JA -TEGEVUSE KAVA
Kava periood
Noorte arv vanus 7-19
Unikaalsete noorte arv (7-19), kes juba osalevad huvihariduses ja tegevuses (eelneva aasta 1. oktoobri seisuga)
Võimaluste arv
Huvihariduse ja -tegevuse toetuse prognoositav summa
Eelmise perioodi toetuse jääk
Kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse eelarve perioodi kohta
ilma täiendava toetuseta
Elluviidavate tegevuste arv

01.01.2022-31.12.2022
1521
915
123
220 304
0
945000
5

TEGEVUS

LAHENDAMIST VAJAV KITSASKOHT

Võru valla erinevate piirkonna huvitegevusvõimaluste laiendamine ja
kättesaadavuse parandamine.

Võru valla noored saavad tänu huvitegevuse toetusele osaleda väga
erinevates huviringides. Noortekeskustes ja kooli ruumides toimuvad
kultuuri, loodustäpisteadust ja sporti edendavad tegevused. Aktiivne
osalemine huviringides toob kaasa vahendite kulumise ning huvi
kasvades ka vahenditele kuluva eelarve suurenemise. Robootika
valdkonnas on oluline pakkuda eri vanusele vastavaid vahendeid, mis on
kaasaegsed ja huvipakkuvad. Erinevas vanuseastmes noortel on vaja
erinevaid tegevusi, et arendada loovust, keskendumist ja esinemist.
Täiendame hästi toimivaid huviringe uute ja kaasaegsete vahenditega,
mis võimaldavad noortel saada parimat kvaliteetset huvitegevust. Orava
piirkond on Võru valla kõige kaugem piirkond. Bussiliiklus Võru linna on
halb ja seetõttu on kohapealsed huviringid väga populaarsed. Eelmisel
tegevusaastal pakkusime noortele võimalust katsetada erinevate
huviringidega ja sel aastal jätkavad kõige populaarsemad. Soovime ka
sel aastal pakkuda noortele huvitavaid ja silmaringi arendavaid tegevusi
nende endi kodukohas.

Laagris, võistlusel ja festivalidel osalemise toetusfond

Õppemaksu (osalustasu) toetusfond

Täiendav huvitegevuse toetus huvitegevuse teenuse pakkujatele.

Üle vallalised noorte ühistegevused ja valla noorsootöö arendamine

Huvitegevuses osalemisega kaasnevad tihti laagrid, võistlused ja
festivalid, mis osalejatele on tasulised. Oleme loonud toetuse fondi, et
toetada lapsevanemaid ja pakkuda huvitegevuses osalevatele noortele
võimalusi osaleda huvitegevust täiendavates laagrites, võistlustel ja
festivalidel.
Õppemaksu (osalustasu) toetuse taotlemise läbi oleme näinud, et paljud
noored soovivad osaleda rohkem kui ühes huviringis. Õppemaksu
(osalustasu) toetus annab selleks suurepärase võimaluse andes noorele
võimaluse proovida erinevaid tegevusi ning leida just endale huvipakkuv
ring või ringid.
Huvitegevuse pakkujad (klubid ja MTÜ-d) tõstavad teenuse hinda, mille
tõttu suureneb lapsevanemate osalustasu summa. See võib takistuseks
saada noorte osalemisel huviringis. Toetame täiendavalt MTÜ-de ja
klubide tegevusi, et säiliksid toimekad ringid noortele nende enda
kodukohas.

Tegevuse elluviimisega
seotud tööjõukulud

Tegevuse elluviimisega
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Huviala valdkond

Teenusepakkujad

82 451

Sport,Üldkultuur,Muusika,Kunst,LTT,Tants

Võru Vallavalitsus

0

20 000

LTT,Üldkultuur,Muusika,Kunst,Sport,Tants

Võru Vallavalitsus

0

86 000

Üldkultuur,Kunst,Sport,Tants,LTT

Võru Vallavalitsus

20 000

Kunst,Üldkultuur,Muusika,Sport,Tants,LTT

Võru Vallavalitsus

11 853

Kunst,Üldkultuur,Muusika,Sport,Tants,LTT

Võru Vallavalitsus

Mõtestatud tegevus väljasõitude, matkade ja töötubades osalemise näol
on noore inimese silmaringi avardamise seiuskohalt oluline. Paljud
noored ei ole käinud maakonnast väljapoole, sest puudu on ka
osalustasust või on transport väga kallis. Selleks, et olla aktiivne ja luua
lisandväärtust oma kodukohas on vaja näha, mis toimub väljapool.
COVID-19 viiruse levik näitas, et oluline on arendada noortekeskuste
tegevust, et vajadusel saaks tegevusi läbi viia ka välitingimustes või
distantsilt.
KOKKU

220 304

