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selgitada välja, kas ja kuidas on erivajadustega noored 
kaasatud Eestis noorsootöösse 

UURINGU EESMÄRK 



Noorsootööteenused: huvitegevus, huviharidus, avatud 
noorsootööteenused, noorsootöö koolis, noorte osalus 
noorteühingutes, noorte püsilaager, noorte 
projektlaager, õpilas- ja töömalev, vabatahtlik tegevus, 
noorteprojekt, rahvusvaheline noortevahetus, 
teavitamine ja noorteinfo. 

 

NOORSOOTÖÖTEENUSED 
 



Milliseid noorsootööteenuseid KOVis noortele üldse 
pakutakse? 

Millistes noorsootööteenustes on erivajadustega 
noored osalenud viimase aasta jooksul? 

Kas ja kuidas noorsootööteenuseid kujundades on 
KOVis arvestatud erivajadustega noorega? 

Mis on takistanud erivajadustega noorte osalust 
noorsootöös? 

Kuidas parandada ja soodustada erivajadustega 
noorte osalust noorsootöös? 
 

UURIMISKÜSIMUSED 



VALIM JA METOODIKA (1) 

 

Andmed koguti laiapõhjalise veebiküsitluse teel 
sügisel 2015 

Kaks sihtrühma:  
KOVi noortevaldkonna eest vastutavad 

spetsialistid; 
KOVis tegutsevad noorsootööteenuseid pakkuvad 

asutused. 
 



VALIM JA METOODIKA (2) 

 

Küsitluses osales 147 KOVi 213st (vastamismäär 69%) 
Ühtegi vastust ei laekunud 32 KOVist (15%) ning 34 

KOVi (16%) puhul saadi vastused üksnes asutustelt 
 



VASTAMISMÄÄR MAAKONDADE LÕIKES 
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Enam levinud teenused: 
Huvitegevus, huviharidus, avatud noortekeskuste ja –
tubade teenused, noorsootöö koolis, noorte 
osaluskogud 
 
Vähem levinud teenused: 
Rahvusvaheline noortealgatus, rahvusvaheline noorte 
osalusprojekt, rahvusvaheline noortevahetus, noorte 
püsilaager 
 
 
 

 

TULEMUSED: Milliseid noorsootööteenuseid KOVis 
noortele üldse pakutakse? 
 



Teenused, mille puhul nimetati kõige rohkem 
erivajadustega noorte osalemist: 

huvitegevus, avatud noortekeskuste ja –tubade 
teenused, noorsootöö koolis 
 
Teenused, mille puhul vähemalt 50% vastanutest 

nimetas erivajadustega noorte regulaarset osalemist: 
huvitegevus 
 
 
 

 

TULEMUSED: Millistes noorsootööteenustes on 
erivajadustega noored osalenud viimase aasta jooksul? 
 



69% vastas, et on arvestatud; 21% vastas, et ei ole 
arvestatud ja 10% ei osanud vastata. 

Tegevused, läbi mille arvestatakse: 
tagasiside kogumine noortelt; 
 läbi noorteühenduste; 
 läbi lapsevanemate, noorsootöötajatele; 
koostöö kooliga 

 
 
 

TULEMUSED: Kas noorsootööteenuseid kujundades on 
KOVis arvestatud erivajadustega noortega? 



 füüsiline ligipääsetavus hoonetele; 
õpperuumide ja -vahendite mittesobivus 

erivajadustega noorte jaoks; 
noorsootöötajate vähene valmisolek ja napid 

teadmised erivajadustega noortega tegelemiseks; 
ebapiisav või puudulik rahastamine, sh liigne 

projektipõhisus (sh näiteks lisapersonali kaasamiseks, 
et lõimida erivajadustega noori igapäevasesse 
noorsootöösse); 

vähene koostöö organisatsioonide vahel. 
 

 
 

TULEMUSED: Mis on takistanud erivajadustega 
noorte osalust noorsootöös? 
 



 
 ligikaudu 40% KOVidest hindas erivajadustega noorte 

võimalusi osaleda noorsootöös piisavaks; 
veidi enam kui pooled KOVid leidsid, et neid võimalusi 

võiks rohkem olla; 
  veidi rohkem kui kümnendik arvas, et võimalused on 

väga piiratud või puuduvad üldse. 
 
 

 
 
TULEMUSED: Noorsootööteenuste kättesaadavus 
 
 
 



 

 parandada koostööd erinevate osapoolte vahel; 
 parandada rahastamissüsteemi, et tagada tugiteenuste 

kättesaadavus (nt transpordi tagamiseks, tugipersonali 
palkamiseks, projektipõhisuse vältimiseks); 

 koolitada noorsootöötajaid süsteemselt, koostöövõrgustike 
tekke soodustamine ja omavahelise kogemuse jagamine; 

 tagada erivajadustega noortele füüsiline ligipääs 
noorsootööteenust pakkuvatele asutustele; 

 kasutada erinevaid võimalusi jõudmaks rohkemate noorteni 
(nt mobiilne noorsootöö, info süsteemsem ja läbimõeldum 
jagamine noortele ning vabatahtlike kaasamine). 
 

 
 

 
 
TULEMUSED: Kuidas parandada ja soodustada 
erivajadustega noorte osalust noorsootöös? 
 
 
 



UURING LEITAV: 
 http://www .praxis.ee/tood/noorteseire/erivajadustega-

noored/ 
 

KÜSIMUSED: 
kersti.koiv@praxis.ee  

mailto:kersti.koiv@praxis.ee
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