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Räpina ANK avatud :
T, K, N, R 15.00 – 20.00
15.00 – 18.00 vanusele 8 – 13 suunatud tegevused/üritused
16.00 – 20.00 vanusele 12 – 18 (26) suunatud tegevused/üritused
Projektide raames tegevused väljaspool noortekeskust ja ka noortekeskuses esmaspäeval, laupäeval, pühapäeval. Reedeti ja koolivaheaegadel noortekeskuse lahtiolekuajad muutuvad, mis kajastatakse ka noortekeskuses, koduleheküljel http://rapinanoortekeskus.ee/, facebooki Räpina Noortekeskuse leheküljel.
Tegevusteks sai toetust peale Räpina Valla eelarvest ka „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva programmi 1.1.0201.08-0001 „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti noorsootöö Keskuse
eelarve kaudu „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ alusel. Nimetatud projekti raames toimis: Tööelu tutvustamise teenus; Noorte omaalgatuste fond NAF; Huvitegevuse (matkaring) Mobiilne noorsootöö MoNo.
ANK maakondliku projekti raames teostati projekt: Räpina Avatud Noortejkeskuses oma NOORTEFIRMA, mille käigus tutvustati tööellu puudutavaid tegevusi ja noored valmistasid ise toodanguid, mida kingiti vabatahtlikele, külalistele ja toetajatele.
Paralleelselt noortekeksuse tööle tegeles noortejuhendaja Kätlin Kangro noortele suunatud projektiga Lahedad Naised Lahedalt (LNL) „Põlva- ja Võrumaa õpi- ja käitumisraskustega noortele suunatud turvaline ja motiveeriv võrgustikutöö“ . Projekti kaasati just noortekeskuse 13-15 aastased noored.
Veebruaris liitus noortekeksuse tööga vabatahtlik Liis Kuusik.
2011 aasta tegevusaruanne
Jaanuar
Jaanuari kuul külastasid Räpina noored Tartu Kutsehariduskeskust, kus neile tutvustati sealsetest kutseõppe võimalustest. Noored said ka ise proovida kätt maalri erialal, kus neile õpetati seinte pahteldamist ja lihvimist. Paljudele noortele hakkas see kool huvi pakkuma, kuna noorte seas olid ka põhikooli lõpetajad. Tänaseks õpivad
sealses koolis nendest neli noort.
Külastasime ka Tartus asuvat arvutimuuseumi, kuhu olid kokku kogutud esimesed arvutid tänapäeva arvutiteni. Väga põnev oli, noored uurisid suure huviga.
Jaanuaris hakkasid noored tegelema uue ruumi disainimisega. Joonistaid kavandeid ja valiti koos lemmik pilt välja, mis seinale joonistada. Keskust külastavad noored, kellel on suurepärane kunstianne ja tahtmine ise teha. Noortekeksuse ruumid said uue ilme.
25. jaanuar- Fimo koolitus noortele. Noored meisterdasid ehteid, võtmehoidjaid jpm. põnevat. Juhendajaks oli Mirjam Kolpakov Mikitamäe Põhikooli kunstiõpetaja.
Veebruar
Veebruarikuu oli noortekeskuses sõbrakuu, kus noored meisterdasid kuu jookul erinevaid meeneid oma sõpradele. Õppisime punuma sõbrakäepaelu, meisterdasime vahvaid kaarde jpm. Terve kuu oli keskuses teemaks SÕBER. Joonistati ja kirjutati teemale vastavaid luuletusi.
Veebruari kuul tutvus noortekeksuse tööga vabatahtlik Liis Kuusik, kes ka edaspidi oli aktiive noortekeskuse töös.
5. veebruar- projekti raames üritus Piusal, kus noored said kelgutada ja vaatasid õppefilmi Piusa koobaste tekkest ja seal elavatest loomadest. Noored külastasid ka koopaid.
11. veebruar- Räpina noortega Tartu Intellektika messil. Noored jäid messiga rahule ja said enda jaoks vajaliku info edaspidise õppimise võimaluste kohta.
23.veebruar - Vabariigi aastapäev. Poisteõhtu - ööbimisega. Väärtushinnangud.
Jututuba: Eesti Vabariik, Euroopa Liit, viktoriinid ja Eesti lipu meisterdamine.
Märts
Keskuses sai alguse remonditööd.
8. märts – naistepäeva ja vastlapäeva tähistamine. Käisime mäel vastlaligu laskmas ja keskuses ootasid liulaskjaid juba maitsvad kuklid ja soe tee.
14. märts – Kristjan Jaagu ja Ene sünnipäevapidu – emakeelepäeva tähistamine. Toimus viktoriin päevateemaliste küsimustega. Sünnipäeva kingiks oli lubatud tuua vaid enda valmistatud asju, luuletusi, laule, tantse jm. See on juba 8 aastat kestev traditsioon.
16. märts-Keskkonnametis loodusõhtul teemal „Kohtumine metsloomaeluga“
Oma pilte tutvustas noor loodusfotograaf Sven Zašek
Ta tutvustas oma rännakute pilte, mis oli aastaga kokku kogunud. Tema peamiseks kireks oligi loomade pildistamine.
24. märts- Põlva Avatud Noortekeskuses Seksuaalloengus osalemine.
Koolitajad olid OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku koolitajad Liine Karafin ja Meelis Tasur.
25. märts- Vanadest riietest uued. Noortele batika tehnikas riiete uuendamise õpetamine. Millele hiljem ka riidevärvidega lahedad pildid peale joonistati.
Aprill
1 -2. aprill- Räpina ANK-is üleriigiline IT-ÖÖ, kus noored kogunesid noortekeskustesse ja mõtlesid seal välja suuri, uusi ja lahedaid ideid „Kuidas IT saab elu paremaks muuta“ – toimus nii öelda tuleviku IT leiutajate/geeniuste mäng. Kõikide noorte tegemised oli näha reaalajas veebikaamerate vahendusel. Tegemist oli meeskonnatöö
üritusega, kus ühtsed noortegrupid mõtlesid ideed välja nullist kuni teostuseni.
Noorte tehtud tööd on laetud ülesse veebi aadressil http://startit.ee/ facebooki kontol.
Noori osales kokku 25.
14. aprill- külastas noortekeksust Haridus-ja Teadusministeeriumist asekansler ja ENTK direktor ning Räpina Vallavanem. Meid austati selle visiidiga kuna osalesime üle-eestilises pilootprojektis noorsootöö kvaliteedi sisehindamine Räpina vallas.
17. aprill- Noored Misso tehnikaklubiga tutvumas.
Seal tutvustati noortele motospordi võimalusi. Noored said tutvuda garaažiga, kus sealsed spordi- huvilised ise parandavad mootorrattaid ja autosi. Tutvustati veel nii autode kui rataste sõidurada.
Peale tehnikaklubi külastust käidi tutvumas Vastseliina lossivaremetega.
21. aprill- lihavõtte teemaline noorteüritus „Munarokk“. Noored valmistasid munarooga- omletti. Keedeti, värviti ja koksiti mune. Mängiti teemale vastavaid mänge ning noored laulsid karaoket.
Tutvustati noortele lihavõtte pühade traditsioone ja tavasid. Üritusest võttis osa 23 noort.
Mai
Aktiiivselt hakkas keskuses tegutsema noorte minifirma!
30.aprill – 1.mai NÕIATRALL. Üritus toimus koos Tartu Noorte- ja Lastekeskuse Öökull noortega Nõos. Kostümeerimine oli kohustuslik. Toimusid ühismängud, võistlused. Nõiasöögi söömine, vande andmine jm. Enamus noori veetsid öö üleval. Sellisel moel nõiapeo korraldamise eesmärk oli eelkõige hoida alaealised noored eemal selle
öö pidustustest linnas ja ka sellega kaasnevatest pahandustesse sattumistest. See üritus on noortekeksuse noorte jaoks muutunud juba iga aastaseks traditsiooniks.
6. mai- kokkasime Euroopa Päeva jaoks Kreeka toitu - juhendas vabatahtlik Liis Kuusik.
9. mai- Euroopa Päev Vaste-Kuustes.
10. mai. Noortefirma esimene koosolek.
13. mai- Tüdrukute õhtu- tüdrukute jutud. Koos kokati, mängiti vahvaid mänge ja vaadati filme. Üritusest võttis osa kokku 17 tüdrukut.
16. mai- Noortefirma asustamise koosolek
17. mai- Noortefirma liikmete registreerimine. Noored kandideerisid erinevatele ametikohtadele. Õppetati noortele CV ja avalduse kirjutamist. Mõeldi ka firma nimest.
21 - 22 mai - kanuumatk koos Tartu noortega ja teisel päeval maastikukaitseala külastamine. Käisime Jaaniraotu linnupargis.
26. mai- NAF projekti raames toimus Räpina Rahvamajas Mudilastedisko, projekti kirjutas Alo- Aerton Kiisla. Kohale oli tulnud palju nii lasteaia- kui kooliealisi mudilasi. Lisaks noortele olid oodatud ka vanemad, et omalastega tantsida ja õhtut nautida. Väiksemad osalesid hea meelega ka vaheldusks ette võetud mängudes ja
võistlustes. Kommi jagati nii auhindadena kui ka igale kohaletulnule. Päeva lõpuks sai iga mudilane kas näo- või käemaalingu, õhupalli või koguni mõlemad.
Juuni, juuli, august
2. juuni- Noortekeksus oli esimest korda külas Linte Külakeskuses, kus meile tutvustati maja, sealsete tegevuste võimalustest.
Sealsetel noortel on võimalik mängida lauatennist, kasutada jõusaali, lugeda raamatuid jne.
Räpina ANK juhendajate ja noorte juhtimisel mängisime mänge, noored said juurde uusi tutvusi ja noortekeskus juurde uusi teenuse kasutajaid.
13. juuni- Noorte NAF projekt Räpina Kaunim Kodu.
Tutvusime noortega Räpina ilusamate aedadega mis oli ilus vaadata tänavalt. Noored pildistasid aedadest pilte, ning hiljem valisid noored välja 3e parima kodu aia, keda ka meeles peetakse.
15. juuni- Noorteminifirma kokkusaamine, tootmisplaadide pidmine, näidis kavandite tegemine ja hääletus, mis toodet hakkab miifirma tegemea. Ühiselt otsustati esmalt näidistooted.
18-19 juuni- Tunnustasime noori, kahepäevase kanuumatkaga Ahja jõel.
1-2 juuli - Laager Hanikasel- LNL projekti lõpu laager Hanikasel. Laager oli kahepäevane. Esimesel päeval pidas loengut noortele Aivar Haller. Peale loengut järgnes jalgsi matk Piusale. Piusale jõudes toimusid mitmed erinevad võistlused, kus noored suure rõõmuga osa võtsid.
Teisel päeval oli noortele mitmed erinevad töötoad, lasti vibu, lasti õhupüssist, olid takistusrajal, tehti mitmeid erinevad käsitöid.
6. augustil juba teist korda korraldasid noored juhendajate abiga Räpina paisjärve rannas NAF projekti raames Noorte suvelõpu ürituse – kogu pere ürituse, mis suvele punkti pani. Paisjärvel toimusid kanuu ja kummipaadi sõidud spetsialistide juhendamisel. Kohapeal sai tutvuda noortekeskuses olemasoleva
matkavarustusega ja laenutamise tingimustega. Noortekeskuses vabatahtlik matkade korraldaja, Viktor, andis kasulikke nõuandeid veematkaks ja õnnetuste ennetuseks. Elevust pakkus pidevas liikumises ja osalejatele kommi jagav päästeameti maskott Nublu. Nubluna said kehastuda ja esineda noored ise. Samuti tunda ennast uppuja
päästja rollis. Uppujat kehastas tõetruult ja vapralt Kristin, kelle päästmist demonstreerisid Räpina päästekomando mehised mehed, kes sõitsid kohale ehtsa pääste operatiivautoga ja lubasid ka uudistajatel tutvuda lähemalt päästevarustusega. Üritus toimus koostöös Lõuna-Eesti Päästeametiga. Palju põnevust pakkus rahvale
Lõuna-Eesti politseikoera etteaste, kes näitas kuidas käib narkokoera töö politseis. Lusti ja nalja pakkusid noorte korraldatud erinevad mängud ja võistlused. Aktiivsemad noored ja pered lahkusid meenete ja hea enesetundega. Noortel ja juhendajatel on plaanis iga aasta korraldata sarnane üritus.
Samal päeval toimus NAF projekti raames Räpina tantsib Prives. Kus noortele õpetati mitmeid erinevaid tantsustiile. Uudistajaid oli palju kokku tulnud. Projekti autor oli Nikitin Balanov.
12-14 august Eesti ANK Suvekool Kloogaranna Noortelager.
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, mille liige Räpina ANK on alates 2003 aastast, korraldas juba neljandat korda suvepäevad: sel aastal siis Koogaranna Noortelaagris.
Peamiselt noorelt noorele meetodit kasutades õppisid noored kolme päeva jooksul üksteist tundma, leidsid uusi sõpru ja suhtluspartnereid, osalesid erinevates töötubades ja võistlustel, õppisid ja õpetasid uusi oskusi ja veetsid sisukalt aega. Võtsime oma teekonna ette rongi reisiga, kuna nii noored kui noortejuhendaja polnud varem
rongiga sõitnud, siis oli see reis kõigile meeldejääv ja põnev. Kõik noortekeskused ulatasid oma abikäe Kloogaranna ranna koristamisele. Töö sai kähku tehtud ja kõik tundsid sellest vaid rõõmu.
16-17 august Põlvamaa ANK Suvekool Mesipuu talus kuhu tulid kokku üle Põlva maakonna noored ja noorsootöö tegijad. Suvekool toimus viiendat aastat ja on motivatsiooniüritus noortekeskustele, mille eesmärgiks omavaheline kokkusaamine, kogemuste vahetamine ja arendavad tegevused nii noortele kui ka noorsootöötajatele.
Külaliste ja noorsootöötajate vahel toimusid meeleolu loomiseks läbi humoorikate tegevuste omavaheline mõõduvõtmine, mida Räpina korraldas juba neljandat aastat. Suvepäevadel oli igal noortekeskusel ülesanne läbi viia üks töötuba. Räpina Avatud Noortekeskuse töötuba oli väga populaarne, juhendajaks noor trikimees Joonatan
Saamuel, kes näitas põnevaid kaarditrikke.Noortele õpetati ka paar trikki selgeks. Noortele ja noortejuhendajatele toimusid palju huvitavaid ja valikulisi tegevusi. Räpina osalejate arv 10 (sh noored, noortejuhendajad, vabatahtlikud).
Terve suve jooksul oli noorte ülesandeks korjata erinevaid taimi, millest saab teed teha. Sellest sai ka populaarne minifirma toode.
September
Alustas noorte minifirma hoogsalt toodete õmlemisega.
Keskuses suur puhastus, kujundasime ruume uueks hooajaks mõnusamaks. Lauamängude ja vahendite korrastamine. Noored mängisid erinevaid lauamänge. Noortekeskuse ruumide uuendamise alustamine.
7. september- uue lauamängu ZET mängimine ja võistlemine omavahel.
20. september- minifirma toodete õmlemine. Hakkasime susse tegema, kuna noored tahtsid midagi kasulikku teha siis otsisime lõiked ja nii sussid valmis said tehtud.
Eelnevalt olime näidistooted valmis meisterdanud- mobiiltelefoni kott, teekott, münditasku, nõelapadi jpm.
Oktoober
19-26. oktoober- Üle Eestiline noorsootöö nädal. Selle nädala raames tutvustati noortekeskuses noortele noorsootööd, käidi ka tänaval küsitlemas inimesi, kui palju keegi teab noorsootööst.
Peale selle toimusid keksuses 23. oktoober - sünnipäeva tordi valmistamine.
Lahtisteuste nädal. Kõigile soovijatele avatud huviringid (surra-murra, loodussõprade/matkaring ja kokandusring). Noortekeskuse 9. aasta tegevustest ülevaade videos, pildis ja kirjas.
24. oktoober- Noortekeskuse sünnipäeva tähistamine
Keskuses olid koos nii suuremad kui ka väiksemad noored sünnipäeva pidu tähistamas.
26-27. oktoober- Lauamängude öö. Kus noored said mängida terve öö jooksul erinevaid lauamänge. Lauamängud saime mängimiseks Tartu Laste- ja Noortekeskus Öökull. Mänge õpetas noortele Kardi Jürgenson. 27 oktoobri pealelõunat võtsid vapramad noored, kes olid veel vastu pidanud laumängude ööst vastu Tartu noored.
Tutvustati noortele noortekekust, hiljem mindi Paberivabrikusse ja mõisaparki jalutama.
November 2011
2. november- teemaks hingedepäev, meisterdame küünlaid.
10. novemer- madipäev, mardijooks. Keskuses noored panid ennast riidesse ja koos juhendajaga mindi marti jooksma. Eelnevalt räägiti mardipäeva tavadest ja kommetest. Koos õpiti selgeks laulud ja mängud mida esitada.
25. november- Kadripäev, kadrijooks, tavad ja kombed.
Detsember 2011
Vestlusring noortega AIDS-ist. Ülemaailmne AIDSI vastu võitlemise päev.
Rääkisime noortega HIV-i nakatumisest ja kuidas ennast kaitsta selle haiguse eest.
16. detsember - Jõulukuuse ja ruumide kaunistamine.
20. detsember- Piparkookide küpsetamine ja glasuurimine. Noored käisid ise poes vajaminevaid materjale ostmas.
22. detsember - Päkapikujooks (iga-aastane traditsioon). Kõik olime päkapikkud ja käisime linna peal piparkooke, kingitusi ja kaarte jagamas. Vallamajas, ehituspoes, raamatupoes, äriabis, santex, prives, puuriidapubis, elektripoes, veske poes, keskkonnamajas tänaval jm. Konsumis, kus päkapikud leidsid ülesse jõuluvana, kes oli
parasjagu teistele lastele komme jagamas. Noortekeskuse päkapikkud laulsid ja lugesid luuletusi.
27 detsember- Tunnustusüritus aasta tublimatele noortele Päev Värska Veeparadiisis.
Avatud huviringid
Ringide tegevused on seotud keskuses toimuvate tegevuste ja üritustega, mis tuuakse iga kuu tegevuskavas välja.
Esmaspäeval 18.00 – 20.00 Loodussõpradering/Matkaring. Matkaringis saab noor oma argipäeva vaheldust, kogeda põnevust, ennast proovile panna. Ringis tutvume erinevate matkaliikidega. Praktilisele tegevusele eelnevad teoreetiliste teadmiste omandamine noortekeskuses sh matka ettevalmistus. Ringi juhendasid Ene Pikner ja
vabatahtlikud Viktor Pikner ja Armand Jürgenson.
Perioodil toimusid jalgsimatkad; fotojaht; vaatlused (aastaajad Räpina mõisapargis), suvel 2-e päevane kanuumatk ja detsembris matk talvises metsas, loomade toitmine.
Teemad: Matkaliigid ja nende üldine tutvustus. Matkaja käitumiskultuur. Eetika. Matkavarustus. Individuaal- ja ühisvarustus. Eestimaa kaardi tutvustus, kaardi lugemine. Maastaabid. Kilomeetrite, vahekauguste st maantee jälgimine ja kaardi lugemine. Ilmakaared. Ettevalmistus väljasõiduks. Riietus ja muu varustus. Loodus- ja
tehiskeskkonnas käitumine ennast ja keskkonda kahjustamata. Matkal tekkinud prügi ja jäätmed. Bussi-, rongi-, lennuki-, auto-, mootorratta-, rollerimatk. Turismireis, turismimatk. Metsloomade jäljed. Loomade toitmisest talvel.
Eesmärk: säästlik keskkonnaõpetus, looduses viibimine ennast ja keskkonda kahjustamata, anda teoreetilised ja praktilised oskused läbi mitteformaalse õppimise matkatarkuste kohta (veematkad, jalgrattamatkad, jalgsimatkad jm). Matkaringi rahastas ESF.
Surra-murra ring
7 – 12 aastastele noortele. Ringis joonistame, maalime, meisterdame, voolime, teeme vanast uue ja palju muud põnevat. Ringi juhendas Anne Noorem ja Kätlin Kangro.
Meenete ja kingituste valmistamine. Kardinate ja mööblikatete õmblemine. Ruumi kaunistuste meisterdamine.
Pudeli kaunistamine kuivatatud taimede ja salvrättidega. Liivatrükk. Laastumaal, soovi korral kaunistasime salvrättide ja kuivatatud taimedega. Ruumi kaunistuste meisterdamine. Soola taignast voolimine. Tasapinnaline kujund (ripats). Ruumiline kujund (roos). Punumine (korv). Keskuse kaunistamine, tegime lumehelbeid ja päkapikke.
Noored ise joonistasid šabloonid ja lõikasid välja. Panime neid seintele ja akendele. Jõulukaunistused. Jõululaternate valmistamine. Jõulukaunistused. (fooliumist ja küpsetuspaberist puud), vanade kaunistuste kohendamine. Villa kraasimine kraasidega, ning sellest päkapikkude ja linnukeste viltimine nõelviltimise tehnikas.
Surra-murra tegevused vanematele noortele – ruumide disainimine, remonttööd, vahendite ja varustuse parandamine, sh kanuude ja muu matkavarustuse korrastamine. Juhendab Ene Pikner, Kätlin Kangro, Viktor Pikner
Eesmärk: Loovuse ja iseseisva mõtlemise arendamine, praktiliste oskuste õpetamine.
Kokandusring
Toimus kaks korda kuus ja vajadusel ürituste korral (sünnipäev, külaliste vastuvõtt, filmiöö, aastalõpu üritused jm) Osa võtsid noored vanuses 8-22. Noorte seast oli igal kokkamise päeval peakokk, kes kaasas ise toimkonda teisi noori. Peakoka ülesandeks oli koostada menüü, teha kalkulatsioon, käia sisseoste tegemas, juhendada
toiduvalmistamist, laua katmist ja koristustöid – temal oli ka vastutus. Noored õppisid valmistama toite ning koos sellega ka meeskonnatööd ja lauakombeid. Läbi tegevuse said noored eluks vajalikke toidutegemise oskusi; õppisid tundma erinevaid kultuure, nende omapära ja ühisosi; tervislikku toitumist; hügieeni; lauakombeid;
serveerimist; rahaga ümberkäimist; teistega arvestamist; aja planeerimist.
Jututuba sh koolitused - toimusid noortekeskuses vestlusringid, filmiööd, kokkasime, tegelesime loodusvaatluste ja keskkonnaalaste arendavate tegevustega. Võtsime vastu külalisi ja käisime ise külas. Igapäevased avatud vestlusringid lastega vabadel teemadel ja juhendaja poolt suunatud temaatilistel teemadel.
Ennetustöö - tervislikud ja ohutud eluviisid (tervislik toitumine, keskkonnakaitse, tuleohutus, veeohutus, seksuaalkasvatus, pereplaneerimine, uimastid, alkohol jne), psühholoogiline abi (allikate ja abistavate organisatsioonide tutvustus). Noortele suunatud info edestamine.
Rahvaste traditsioone ja folkloori tutvustavad tegevused – rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine ja tähistamine. Toimuvad kabe, male, koroona ja piljardi turniirid; lauamängude päevad.
Noored saavad kasutada erinevaid vahendeid tegevuste läbiviimiseks ja igapäevaseks kasutamiseks rull- ja vabaajauisud, jalgrattaid jm.
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Räpina Avatud Noortekeskuse tegevust toetavad sihtfinantseeringud (projektid)
Projekti nimi

Finantseerija

Projekti läbiviimise
aeg

Summa €

Huvitegevuse

Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus Leping nr 01. 10.
2010; 24/2010

1.10.201030.06.2011

1 661,70

1.10.201031.08.2011

894,76

1.10.201013.08.2011

1 917,35

01.12.201031.08.2011

1 152,00

IT öö

Eesti Infotehnoloogia
ja
Telekommunikatsiooni
Liit leping nr 1.2-1/25;
30. märts 2011

29.03.2011 30.04.2011

260,00

Sihtfinantseerimise leping

Räpina
Vallavalitsus

2011 tegevustoetus

7 669,00

ANK maakondlik projekt
Räpina Avatud Noortejkeskuses oma
NOORTEFIRMA

Põlva Maavalitsus

01.05.2011 –
31.12.2011

1 343,12

Tööelu tutvustamise teenus

Noorte omaalgatuste fond
NAF

Mobiilne noorsootöö MoNo

KOKKU

Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus Leping
nr 01. 10. 2010;
24/2010
Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus Leping
nr 01. 10. 2010;
24/2010
Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus Leping
nr ESF/12/2011;
24.01.2011

23 896,69
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

Raha

3 823

5 494

2

Kokku käibevara

3 823

5 494

3 823

5 494

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

3 823

5 494

Kokku lühiajalised kohustused

3 823

5 494

3 823

5 494

3 823

5 494

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

Lisa nr

19 435

14 227

5

2

19 440

14 229

Mitmesugused tegevuskulud

-8 218

-3 809

3

Tööjõukulud

-7 399

-4 926

4

Kokku kulud

-15 617

-8 735

Põhitegevuse tulem

3 823

5 494

Aruandeaasta tulem

3 823

5 494

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud

5

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

Põhitegevuse tulem

3 823

5 494

Kokku rahavood põhitegevusest

3 823

5 494

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-5 494

-3 595

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-5 494

-3 595

-1 671

1 899

5 494

3 595

-1 671

1 899

3 823

5 494

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
31.12.2009

5 495

5 495

31.12.2010

5 495

5 495

31.12.2011

5 495

5 495
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus, kes töötab avatud noorsootöö meetodil, alustas tegevust 26.septembril 2002. aastal, äriregistris registreeriti
mtü 23.10.2002. aastal ja keskuse ruumide pidulik avamine toimus 28.11.2002. aastal. Ühingu juhtorgan on juhatus, mis koosneb kolmest
füüsilisest isikust (Kirsti Luik, Regina Allik, Ene Pikner), kes vastutavad ühingu käekäigu eest võrdselt.
Ühing kuulub alates 2004 aasta jaanuarist Eesti Avatud Noortekeskuste Ühingusse (Eesti ANK) ja tegevjuht alates 2004 aasta
septembrist nimetatud ühingu juhatusse.
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus on projektipõhine organisatsioon ja ei oma kohaliku omavalitsuse osalust.
Kohalik omavalitsus annab tasuta kasutada noortekeskuse ruume ja tasub kütte, elektri, vee, kanalisatsiooni, prügiveo, internetiühenduse eest ja
toetab valla eelarvest rahaliselt ühingu tegevust.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Arvelduskontod

3 823

5 494

Kokku raha

3 823

5 494

2011

2010

Energia

2 375

1 278

Kütus

2 375

1 278

31

95

Lähetuskulud

586

336

Koolituskulud

45

58

3 230

1 567

94

161

336

104

21

14

Esinduskulu sh.meedia,reklaam

1 500

196

Kokku mitmesugused tegevuskulud

8 218

3 809

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud

Õppematerjal - vahendid
Puhastusvahendid
Pisiremont
Ravimid

Räpina ANK avatud :
T, K, N, R 15.00 – 20.00
15.00 – 18.00 vanusele 8 – 13 suunatud tegevused/üritused
16.00 – 20.00 vanusele 12 – 18 (26) suunatud tegevused/üritused
Projektide raames tegevused väljaspool noortekeskust ja ka noortekeskuses esmaspäeval, laupäeval, pühapäeval. Reedeti ja koolivaheaegadel
noortekeskuse lahtiolekuajad muutuvad, mis kajastatakse ka noortekeskuses, koduleheküljel http://rapinanoortekeskus.ee/, facebooki
Räpina Noortekeskuse leheküljel.
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Tegevusteks sai toetust peale Räpina Valla eelarvest ka „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest
tuleneva programmi 1.1.0201.08-0001 „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest
ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti noorsootöö Keskuse eelarve kaudu „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse“ ja
programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ alusel. Nimetatud projekti raames toimis: Tööelu tutvustamise teenus; Noorte omaalgatuste
fond NAF; Huvitegevuse (matkaring) Mobiilne noorsootöö MoNo.
ANK maakondliku projekti raames teostati projekt: Räpina Avatud Noortejkeskuses oma NOORTEFIRMA, mille käigus tutvustati tööellu
puudutavaid tegevusi ja noored valmistasid ise toodanguid, mida kingiti vabatahtlikele, külalistele ja toetajatele.
Paralleelselt noortekeksuse tööle tegeles noortejuhendaja Kätlin Kangro noortele suunatud projektiga Lahedad Naised Lahedalt (LNL) „Põlva- ja
Võrumaa õpi- ja käitumisraskustega noortele suunatud turvaline ja motiveeriv võrgustikutöö“ . Projekti kaasati just noortekeskuse 13-15
aastased noored.
Veebruaris liitus noortekeksuse tööga vabatahtlik Liis Kuusik.
Avatud huviringid
Ringide tegevused on seotud keskuses toimuvate tegevuste ja üritustega, mis tuuakse iga kuu tegevuskavas välja.
Esmaspäeval 18.00 – 20.00 Loodussõpradering/Matkaring. Matkaringis saab noor oma argipäeva vaheldust, kogeda põnevust, ennast proovile
panna. Ringis tutvume erinevate matkaliikidega. Praktilisele tegevusele eelnevad teoreetiliste teadmiste omandamine noortekeskuses sh matka
ettevalmistus. Ringi juhendasid Ene Pikner ja vabatahtlikud Viktor Pikner ja Armand Jürgenson.
Perioodil toimusid jalgsimatkad; fotojaht; vaatlused (aastaajad Räpina mõisapargis), suvel 2-e päevane kanuumatk ja detsembris matk talvises
metsas, loomade toitmine.
Teemad: Matkaliigid ja nende üldine tutvustus. Matkaja käitumiskultuur. Eetika. Matkavarustus. Individuaal- ja ühisvarustus. Eestimaa
kaardi tutvustus, kaardi lugemine. Maastaabid. Kilomeetrite, vahekauguste st maantee jälgimine ja kaardi lugemine. Ilmakaared.
Ettevalmistus väljasõiduks. Riietus ja muu varustus. Loodus- ja tehiskeskkonnas käitumine ennast ja keskkonda kahjustamata. Matkal tekkinud
prügi ja jäätmed. Bussi-, rongi-, lennuki-, auto-, mootorratta-, rollerimatk. Turismireis, turismimatk. Metsloomade jäljed. Loomade toitmisest
talvel.
Eesmärk: säästlik keskkonnaõpetus, looduses viibimine ennast ja keskkonda kahjustamata, anda teoreetilised ja praktilised oskused
läbi mitteformaalse õppimise matkatarkuste kohta (veematkad, jalgrattamatkad, jalgsimatkad jm). Matkaringi rahastas ESF.
Surra-murra ring
7 – 12 aastastele noortele. Ringis joonistame, maalime, meisterdame, voolime, teeme vanast uue ja palju muud põnevat. Ringi juhendas
Anne Noorem ja Kätlin Kangro.
Meenete ja kingituste valmistamine. Kardinate ja mööblikatete õmblemine. Ruumi kaunistuste meisterdamine.
Pudeli kaunistamine kuivatatud taimede ja salvrättidega. Liivatrükk. Laastumaal, soovi korral kaunistasime salvrättide ja kuivatatud
taimedega. Ruumi kaunistuste meisterdamine. Soola taignast voolimine. Tasapinnaline kujund (ripats). Ruumiline kujund (roos). Punumine
(korv). Keskuse kaunistamine, tegime lumehelbeid ja päkapikke. Noored ise joonistasid šabloonid ja lõikasid välja. Panime neid seintele
ja akendele. Jõulukaunistused. Jõululaternate valmistamine. Jõulukaunistused. (fooliumist ja küpsetuspaberist puud), vanade kaunistuste
kohendamine. Villa kraasimine kraasidega, ning sellest päkapikkude ja linnukeste viltimine nõelviltimise tehnikas.
Surra-murra tegevused vanematele noortele – ruumide disainimine, remonttööd, vahendite ja varustuse parandamine, sh kanuude ja
muu matkavarustuse korrastamine. Juhendab Ene Pikner, Kätlin Kangro, Viktor Pikner
Eesmärk: Loovuse ja iseseisva mõtlemise arendamine, praktiliste oskuste õpetamine.
Kokandusring
Toimus kaks korda kuus ja vajadusel ürituste korral (sünnipäev, külaliste vastuvõtt, filmiöö, aastalõpu üritused jm) Osa võtsid noored vanuses
8-22. Noorte seast oli igal kokkamise päeval peakokk, kes kaasas ise toimkonda teisi noori. Peakoka ülesandeks oli koostada menüü, teha
kalkulatsioon, käia sisseoste tegemas, juhendada toiduvalmistamist, laua katmist ja koristustöid – temal oli ka vastutus. Noored
õppisid valmistama toite ning koos sellega ka meeskonnatööd ja lauakombeid. Läbi tegevuse said noored eluks vajalikke toidutegemise oskusi;
õppisid tundma erinevaid kultuure, nende omapära ja ühisosi; tervislikku toitumist; hügieeni; lauakombeid; serveerimist; rahaga
ümberkäimist; teistega arvestamist; aja planeerimist.
Jututuba sh koolitused - toimusid noortekeskuses vestlusringid, filmiööd, kokkasime, tegelesime loodusvaatluste ja keskkonnaalaste arendavate
tegevustega. Võtsime vastu külalisi ja käisime ise külas. Igapäevased avatud vestlusringid lastega vabadel teemadel ja juhendaja
poolt suunatud temaatilistel teemadel.
Ennetustöö - tervislikud ja ohutud eluviisid (tervislik toitumine, keskkonnakaitse, tuleohutus, veeohutus, seksuaalkasvatus, pereplaneerimine,
uimastid, alkohol jne), psühholoogiline abi (allikate ja abistavate organisatsioonide tutvustus). Noortele suunatud info edestamine.
Rahvaste traditsioone ja folkloori tutvustavad tegevused – rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine ja tähistamine. Toimuvad kabe, male,
koroona ja piljardi turniirid; lauamängude päevad.
Noored saavad kasutada erinevaid vahendeid tegevuste läbiviimiseks ja igapäevaseks kasutamiseks rull- ja vabaajauisud, jalgrattaid jm.
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2011

2010

Palgakulu

5 623

3 716

Sotsiaalmaksud

1 773

1 210

Kokku tööjõukulud

7 396

4 926

3

3

2011

2010

Intressitulud

5

2

Kokku finantstulud ja -kulud

5

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2011

31.12.2010

25

0

Ühing kuulub alates 2004 aasta jaanuarist Eesti Avatud Noortekeskuste Ühingusse .

Lisa 7 Tegevusaruanne
2011 aasta tegevusaruanne
Jaanuar
Jaanuari kuul külastasid Räpina noored Tartu Kutsehariduskeskust, kus neile tutvustati sealsetest kutseõppe võimalustest. Noored said ka ise
proovida kätt maalri erialal, kus neile õpetati seinte pahteldamist ja lihvimist. Paljudele noortele hakkas see kool huvi pakkuma, kuna noorte seas
olid ka põhikooli lõpetajad. Tänaseks õpivad sealses koolis nendest neli noort.
Külastasime ka Tartus asuvat arvutimuuseumi, kuhu olid kokku kogutud esimesed arvutid tänapäeva arvutiteni. Väga põnev oli, noored uurisid
suure huviga.
Jaanuaris hakkasid noored tegelema uue ruumi disainimisega. Joonistaid kavandeid ja valiti koos lemmik pilt välja, mis seinale joonistada.
Keskust külastavad noored, kellel on suurepärane kunstianne ja tahtmine ise teha. Noortekeksuse ruumid said uue ilme.
25. jaanuar- Fimo koolitus noortele. Noored meisterdasid ehteid, võtmehoidjaid jpm. põnevat. Juhendajaks oli Mirjam Kolpakov Mikitamäe
Põhikooli kunstiõpetaja.
Veebruar
Veebruarikuu oli noortekeskuses sõbrakuu, kus noored meisterdasid kuu jookul erinevaid meeneid oma sõpradele. Õppisime punuma
sõbrakäepaelu, meisterdasime vahvaid kaarde jpm. Terve kuu oli keskuses teemaks SÕBER. Joonistati ja kirjutati teemale vastavaid luuletusi.
Veebruari kuul tutvus noortekeksuse tööga vabatahtlik Liis Kuusik, kes ka edaspidi oli aktiive noortekeskuse töös.
5. veebruar- projekti raames üritus Piusal, kus noored said kelgutada ja vaatasid õppefilmi Piusa koobaste tekkest ja seal elavatest loomadest.
Noored külastasid ka koopaid.
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11. veebruar- Räpina noortega Tartu Intellektika messil. Noored jäid messiga rahule ja said enda jaoks vajaliku info edaspidise õppimise
võimaluste kohta.
23.veebruar - Vabariigi aastapäev. Poisteõhtu - ööbimisega. Väärtushinnangud.
Jututuba: Eesti Vabariik, Euroopa Liit, viktoriinid ja Eesti lipu meisterdamine.
Märts
Keskuses sai alguse remonditööd.
8. märts – naistepäeva ja vastlapäeva tähistamine. Käisime mäel vastlaligu laskmas ja keskuses ootasid liulaskjaid juba maitsvad kuklid ja soe
tee.
14. märts – Kristjan Jaagu ja Ene sünnipäevapidu – emakeelepäeva tähistamine. Toimus viktoriin päevateemaliste küsimustega. Sünnipäeva
kingiks oli lubatud tuua vaid enda valmistatud asju, luuletusi, laule, tantse jm. See on juba 8 aastat kestev traditsioon.
16. märts-Keskkonnametis loodusõhtul teemal „Kohtumine metsloomaeluga“
Oma pilte tutvustas noor loodusfotograaf Sven Zašek
Ta tutvustas oma rännakute pilte, mis oli aastaga kokku kogunud. Tema peamiseks kireks oligi loomade pildistamine.
24. märts- Põlva Avatud Noortekeskuses Seksuaalloengus osalemine.
Koolitajad olid OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku koolitajad Liine Karafin ja Meelis Tasur.
25. märts- Vanadest riietest uued. Noortele batika tehnikas riiete uuendamise õpetamine. Millele hiljem ka riidevärvidega lahedad pildid peale
joonistati.
Aprill
1 -2. aprill- Räpina ANK-is üleriigiline IT-ÖÖ, kus noored kogunesid noortekeskustesse ja mõtlesid seal välja suuri, uusi ja lahedaid ideid
„Kuidas IT saab elu paremaks muuta“ – toimus nii öelda tuleviku IT leiutajate/geeniuste mäng. Kõikide noorte tegemised oli näha reaalajas
veebikaamerate vahendusel. Tegemist oli meeskonnatöö üritusega, kus ühtsed noortegrupid mõtlesid ideed välja nullist kuni teostuseni.
Noorte tehtud tööd on laetud ülesse veebi aadressil http://startit.ee/ facebooki kontol.
Noori osales kokku 25.
14. aprill- külastas noortekeksust Haridus-ja Teadusministeeriumist asekansler ja ENTK direktor ning Räpina Vallavanem. Meid austati selle
visiidiga kuna osalesime üle-eestilises pilootprojektis noorsootöö kvaliteedi sisehindamine Räpina vallas.
17. aprill- Noored Misso tehnikaklubiga tutvumas.
Seal tutvustati noortele motospordi võimalusi. Noored said tutvuda garaažiga, kus sealsed spordi- huvilised ise parandavad mootorrattaid ja
autosi. Tutvustati veel nii autode kui rataste sõidurada.
Peale tehnikaklubi külastust käidi tutvumas Vastseliina lossivaremetega.
21. aprill- lihavõtte teemaline noorteüritus „Munarokk“. Noored valmistasid munarooga- omletti. Keedeti, värviti ja koksiti mune. Mängiti teemale
vastavaid mänge ning noored laulsid karaoket.
Tutvustati noortele lihavõtte pühade traditsioone ja tavasid. Üritusest võttis osa 23 noort.
Mai
Aktiiivselt hakkas keskuses tegutsema noorte minifirma!
30.aprill – 1.mai NÕIATRALL. Üritus toimus koos Tartu Noorte- ja Lastekeskuse Öökull noortega Nõos. Kostümeerimine oli kohustuslik.
Toimusid ühismängud, võistlused. Nõiasöögi söömine, vande andmine jm. Enamus noori veetsid öö üleval. Sellisel moel nõiapeo korraldamise
eesmärk oli eelkõige hoida alaealised noored eemal selle öö pidustustest linnas ja ka sellega kaasnevatest pahandustesse sattumistest. See
üritus on noortekeksuse noorte jaoks muutunud juba iga aastaseks traditsiooniks.
6. mai- kokkasime Euroopa Päeva jaoks Kreeka toitu - juhendas vabatahtlik Liis Kuusik.
9. mai- Euroopa Päev Vaste-Kuustes.
10. mai. Noortefirma esimene koosolek.
13. mai- Tüdrukute õhtu- tüdrukute jutud. Koos kokati, mängiti vahvaid mänge ja vaadati filme. Üritusest võttis osa kokku 17 tüdrukut.
16. mai- Noortefirma asustamise koosolek
17. mai- Noortefirma liikmete registreerimine. Noored kandideerisid erinevatele ametikohtadele. Õppetati noortele CV ja avalduse kirjutamist.
Mõeldi ka firma nimest.
21 - 22 mai - kanuumatk koos Tartu noortega ja teisel päeval maastikukaitseala külastamine. Käisime Jaaniraotu linnupargis.
26. mai- NAF projekti raames toimus Räpina Rahvamajas Mudilastedisko, projekti kirjutas Alo- Aerton Kiisla. Kohale oli tulnud palju nii
lasteaia- kui kooliealisi mudilasi. Lisaks noortele olid oodatud ka vanemad, et omalastega tantsida ja õhtut nautida. Väiksemad osalesid hea
meelega ka vaheldusks ette võetud mängudes ja võistlustes. Kommi jagati nii auhindadena kui ka igale kohaletulnule. Päeva lõpuks sai iga
mudilane kas näo- või käemaalingu, õhupalli või koguni mõlemad.
Juuni, juuli, august
2. juuni- Noortekeksus oli esimest korda külas Linte Külakeskuses, kus meile tutvustati maja, sealsete tegevuste võimalustest.
Sealsetel noortel on võimalik mängida lauatennist, kasutada jõusaali, lugeda raamatuid jne.
Räpina ANK juhendajate ja noorte juhtimisel mängisime mänge, noored said juurde uusi tutvusi ja noortekeskus juurde uusi teenuse kasutajaid.
13. juuni- Noorte NAF projekt Räpina Kaunim Kodu.
Tutvusime noortega Räpina ilusamate aedadega mis oli ilus vaadata tänavalt. Noored pildistasid aedadest pilte, ning hiljem valisid noored välja
3e parima kodu aia, keda ka meeles peetakse.
15. juuni- Noorteminifirma kokkusaamine, tootmisplaadide pidmine, näidis kavandite tegemine ja hääletus, mis toodet hakkab miifirma tegemea.
Ühiselt otsustati esmalt näidistooted.
18-19 juuni- Tunnustasime noori, kahepäevase kanuumatkaga Ahja jõel.
1-2 juuli - Laager Hanikasel- LNL projekti lõpu laager Hanikasel. Laager oli kahepäevane. Esimesel päeval pidas loengut noortele Aivar Haller.
Peale loengut järgnes jalgsi matk Piusale. Piusale jõudes toimusid mitmed erinevad võistlused, kus noored suure rõõmuga osa võtsid.
Teisel päeval oli noortele mitmed erinevad töötoad, lasti vibu, lasti õhupüssist, olid takistusrajal, tehti mitmeid erinevad käsitöid.
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6. augustil juba teist korda korraldasid noored juhendajate abiga Räpina paisjärve rannas NAF projekti raames Noorte suvelõpu
ürituse – kogu pere ürituse, mis suvele punkti pani. Paisjärvel toimusid kanuu ja kummipaadi sõidud spetsialistide juhendamisel. Kohapeal sai
tutvuda noortekeskuses olemasoleva matkavarustusega ja laenutamise tingimustega. Noortekeskuses vabatahtlik matkade korraldaja, Viktor,
andis kasulikke nõuandeid veematkaks ja õnnetuste ennetuseks. Elevust pakkus pidevas liikumises ja osalejatele kommi jagav päästeameti
maskott Nublu. Nubluna said kehastuda ja esineda noored ise. Samuti tunda ennast uppuja päästja rollis. Uppujat kehastas tõetruult ja vapralt
Kristin, kelle päästmist demonstreerisid Räpina päästekomando mehised mehed, kes sõitsid kohale ehtsa pääste operatiivautoga ja lubasid ka
uudistajatel tutvuda lähemalt päästevarustusega. Üritus toimus koostöös Lõuna-Eesti Päästeametiga. Palju põnevust pakkus rahvale
Lõuna-Eesti politseikoera etteaste, kes näitas kuidas käib narkokoera töö politseis. Lusti ja nalja pakkusid noorte korraldatud erinevad mängud
ja võistlused. Aktiivsemad noored ja pered lahkusid meenete ja hea enesetundega. Noortel ja juhendajatel on plaanis iga aasta korraldata
sarnane üritus.
Samal päeval toimus NAF projekti raames Räpina tantsib Prives. Kus noortele õpetati mitmeid erinevaid tantsustiile. Uudistajaid oli palju
kokku tulnud. Projekti autor oli Nikitin Balanov.
12-14 august Eesti ANK Suvekool Kloogaranna Noortelager.
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, mille liige Räpina ANK on alates 2003 aastast, korraldas juba neljandat korda suvepäevad: sel
aastal siis Koogaranna Noortelaagris.
Peamiselt noorelt noorele meetodit kasutades õppisid noored kolme päeva jooksul üksteist tundma, leidsid uusi sõpru ja suhtluspartnereid,
osalesid erinevates töötubades ja võistlustel, õppisid ja õpetasid uusi oskusi ja veetsid sisukalt aega. Võtsime oma teekonna ette rongi reisiga,
kuna nii noored kui noortejuhendaja polnud varem rongiga sõitnud, siis oli see reis kõigile meeldejääv ja põnev. Kõik noortekeskused ulatasid
oma abikäe Kloogaranna ranna koristamisele. Töö sai kähku tehtud ja kõik tundsid sellest vaid rõõmu.
16-17 august Põlvamaa ANK Suvekool Mesipuu talus kuhu tulid kokku üle Põlva maakonna noored ja noorsootöö tegijad. Suvekool toimus
viiendat aastat ja on motivatsiooniüritus noortekeskustele, mille eesmärgiks omavaheline kokkusaamine, kogemuste vahetamine ja arendavad
tegevused nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Külaliste ja noorsootöötajate vahel toimusid meeleolu loomiseks läbi humoorikate tegevuste
omavaheline mõõduvõtmine, mida Räpina korraldas juba neljandat aastat. Suvepäevadel oli igal noortekeskusel ülesanne läbi viia üks töötuba.
Räpina Avatud Noortekeskuse töötuba oli väga populaarne, juhendajaks noor trikimees Joonatan Saamuel, kes näitas põnevaid
kaarditrikke.Noortele õpetati ka paar trikki selgeks. Noortele ja noortejuhendajatele toimusid palju huvitavaid ja valikulisi tegevusi. Räpina
osalejate arv 10 (sh noored, noortejuhendajad, vabatahtlikud).
Terve suve jooksul oli noorte ülesandeks korjata erinevaid taimi, millest saab teed teha. Sellest sai ka populaarne minifirma toode.
September
Alustas noorte minifirma hoogsalt toodete õmlemisega.
Keskuses suur puhastus, kujundasime ruume uueks hooajaks mõnusamaks. Lauamängude ja vahendite korrastamine. Noored mängisid
erinevaid lauamänge. Noortekeskuse ruumide uuendamise alustamine.
7. september- uue lauamängu ZET mängimine ja võistlemine omavahel.
20. september- minifirma toodete õmlemine. Hakkasime susse tegema, kuna noored tahtsid midagi kasulikku teha siis otsisime lõiked ja nii
sussid valmis said tehtud.
Eelnevalt olime näidistooted valmis meisterdanud- mobiiltelefoni kott, teekott, münditasku, nõelapadi jpm.
Oktoober
19-26. oktoober- Üle Eestiline noorsootöö nädal. Selle nädala raames tutvustati noortekeskuses noortele noorsootööd, käidi ka tänaval
küsitlemas inimesi, kui palju keegi teab noorsootööst.
Peale selle toimusid keksuses 23. oktoober - sünnipäeva tordi valmistamine.
Lahtisteuste nädal. Kõigile soovijatele avatud huviringid (surra-murra, loodussõprade/matkaring ja kokandusring). Noortekeskuse 9. aasta
tegevustest ülevaade videos, pildis ja kirjas.
24. oktoober- Noortekeskuse sünnipäeva tähistamine
Keskuses olid koos nii suuremad kui ka väiksemad noored sünnipäeva pidu tähistamas.
26-27. oktoober- Lauamängude öö. Kus noored said mängida terve öö jooksul erinevaid lauamänge. Lauamängud saime mängimiseks Tartu
Laste- ja Noortekeskus Öökull. Mänge õpetas noortele Kardi Jürgenson. 27 oktoobri pealelõunat võtsid vapramad noored, kes olid veel vastu
pidanud laumängude ööst vastu Tartu noored. Tutvustati noortele noortekekust, hiljem mindi Paberivabrikusse ja mõisaparki jalutama.
November 2011
2. november- teemaks hingedepäev, meisterdame küünlaid.
10. novemer- madipäev, mardijooks. Keskuses noored panid ennast riidesse ja koos juhendajaga mindi marti jooksma. Eelnevalt räägiti
mardipäeva tavadest ja kommetest. Koos õpiti selgeks laulud ja mängud mida esitada.
25. november- Kadripäev, kadrijooks, tavad ja kombed.
Detsember 2011
Vestlusring noortega AIDS-ist. Ülemaailmne AIDSI vastu võitlemise päev.
Rääkisime noortega HIV-i nakatumisest ja kuidas ennast kaitsta selle haiguse eest.
16. detsember - Jõulukuuse ja ruumide kaunistamine.
20. detsember- Piparkookide küpsetamine ja glasuurimine. Noored käisid ise poes vajaminevaid materjale ostmas.
22. detsember - Päkapikujooks (iga-aastane traditsioon). Kõik olime päkapikkud ja käisime linna peal piparkooke, kingitusi ja kaarte jagamas.
Vallamajas, ehituspoes, raamatupoes, äriabis, santex, prives, puuriidapubis, elektripoes, veske poes, keskkonnamajas tänaval jm. Konsumis,
kus päkapikud leidsid ülesse jõuluvana, kes oli parasjagu teistele lastele komme jagamas. Noortekeskuse päkapikkud laulsid ja lugesid luuletusi.
27 detsember- Tunnustusüritus aasta tublimatele noortele Päev Värska Veeparadiisis.
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Räpina Avatud Noortekeskuse tegevust toetavad sihtfinantseeringud (projektid)
Projekti nimi

Finantseerija

Projekti läbiviimise
aeg

Summa €

Huvitegevuse

Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus Leping nr 01. 10.
2010; 24/2010

1.10.201030.06.2011

1 661,70

1.10.201031.08.2011

894,76

1.10.201013.08.2011

1 917,35

01.12.201031.08.2011

1 152,00

IT öö

Eesti Infotehnoloogia
ja
Telekommunikatsiooni
Liit leping nr 1.2-1/25;
30. märts 2011

29.03.2011 30.04.2011

260,00

Sihtfinantseerimise leping

Räpina
Vallavalitsus

2011 tegevustoetus

7 669,00

ANK maakondlik projekt
Räpina Avatud Noortejkeskuses oma
NOORTEFIRMA

Põlva Maavalitsus

01.05.2011 –
31.12.2011

1 343,12

Tööelu tutvustamise teenus

Noorte omaalgatuste fond
NAF

Mobiilne noorsootöö MoNo

KOKKU

Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus Leping
nr 01. 10. 2010;
24/2010
Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus Leping
nr 01. 10. 2010;
24/2010
Eesti Avatud
Noortekeskuste
Ühendus Leping
nr ESF/12/2011;
24.01.2011

23 896,69
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