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TEGEVUSARUANNE
Ülevaade ühingu tegevusest
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.

Missioon
Liita ja arendada erineva rahvuse ja sotsiaal-majandusliku staatusega noori, toetada
isiksuse arenemist ja sotsialiseerumist ühiskonda vaba aja turvalise sisustamise
kaudu.

MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse üldeesmärk
•
•
•
•

•

pakkuda noorsooteenust;
edendada piirkonnas noorsootööd;
liita ja arendada erineva rahvuse ja sotsiaal-majandusliku staatusega noori;
arendada läbi mitmekülgse tegevuse noorte läbilöögivõimet ühiskondlikus
elus, et kasvaksid tegusad ja oma kodukohast lugupidavad noored, kes on
suutelised looma siia, Räpina ümbrusesse, oma perekonna (terve ja tugev
perekond aitab kaasa piirkonna arengule);
pakkuda tänaval sihitult uitavatele lastele täiskasvanu juhendamisel
arendavat ja meelepärast tegevust keskuse ruumides kui ka väljaspool
keskust ning hoida ära noorte sattumist tänavale, millele järgneb alkohol,
uimastid ja kuritegevus - tulevikus potentsiaalsed töötud.

Pakutavad teenused
Noortekeskuse teenusteks on huvitegevuse võimaldamine,
noorteürituste
korraldamine ning noorteprojektide teostamine ka väljaspool keskust. Keskuse
ruumid (Kooli 1) olid avatud 30 tundi nädalas.
Noortekeskuse teenuste kasutaja peab kinni pidama kodukorrast, kus on ära toodud
õigused, kohustused ja keelud-käsud.
Töö-ja suhtlemiskeel on eesti keel, mis annab muukeelsetele noortele võimaluse eesti
keeles suheldes keele praktikale.
Räpina Avatud Noortekeskus on osalev projektis - ANK kui VARAAIT. Sellest
tulenevalt oli võimalus teistel noorteühendustel laenutada kuni 30. mai 2008 aastani
tasuta vahendeid, mis on soetatud nimetatud projekti raames.
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Sihtgrupp
Eesti-vene rahvusest erineva sotsiaalmajandusliku staatusega perede noored vanuses
8-18 (ja vanemad) Räpina piirkonna noored.

Ühingu strateegilised eesmärgid
• Noorte loovuse arendamine ja rakendamine, rõhutades nende vajalikkust
ja unikaalsust.
• Noorte töökasvatusega tegelemine, koostöös kohalike ettevõtetega,
valmistades noori ette tööellu ja ühiskonda astumiseks.
• Eesti-ja venerahvusest noorte ühendamine ja liitmine erinevate kultuuride
ühisosade ja erisuste kaudu.
• Pakutavate noorsootöö teenuste ja vahendite mitmekesistamine.
• Erinevate huvigruppide kaasamine noortekeskuse tegemistesse.
• Noortekeskuse külastajate arvu suurendamine.
• Positiivse maine kujundamine, läbi ühiskondliku arvamuse ja meedia.
• Töötajate motiveerimine nende töö väärtustamise, täiendõppe ja
tunnustamise kaudu.
• Välja töötada Räpina Avatud Noortekeskuse kommunikatsioonistrateegia
analüüsides erinevate ANKiga seotud partnerite ootusi ja infovajadusi
noortekeskuse suhtes.
• Koostöö
tõhustamine
lastevanemate,
kooli,
politsei,
teiste
noorteühendustega.
• Räpina piirkonnas noorsootöö edendamine ja ajakohase noortekeskuse
välja ehitamine koostöös KOV-sega, kaasates ärisektorja vabatahtlikud.
• Otsida rahastamisvõimalusi keskuse väljaehitamiseks.
Olulisemad tegevusvaldkonnad
• Eesti- ja venerahvusest noorte ühendamine.
• Noorte keskkonnasõbraliku ja terve elustiili kujundamine.
• Koostöö tõhustamine erinevate huvigruppidega (lastevanemad, kool,
kohalikud ettevõtjad jt).
• Avatud noorsootöö vajalikkuse teavitamine.
• Motiveerimise süsteemi välja töötamine vabatahtlike kaasamiseks.
• Avatud noorsootöö vajalikkuse teavitamine.
• Motiveerimise süsteemi välja töötamine vabatahtlike kaasamiseks.
• Ruumide renoveerimine.
• Keskuse ruumide täiendamine noori huvitavate ja arendavate vahenditega.
• Tegevuste mitmekesistamine.

Ühingu arengutegevus
Noortekeskuse töö paremaks organiseerimiseks on käidud tutvumas teiste Avatud
Noortekeskustega üle eesti ja osaletud noorsootöö alastel seminaridel.
Kaasatud on vabatahtlikke keskuse töösse (keskuse kasutajate arvu kiirele tõusule on
tekkinud vajadus abijõule, kuna ei saa korraga läbi viia üritust ja hoida noortel silma
peal)
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus osaleb projektis ANK kui Varaait, mille kaudu
soetati noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks matka-, spordi-,
koolitusvahendeid. Varaait tegutseb ja lepingu alusel saadud toetussumma eest muretsetud
vahenditel lasus teistele noorteorganisatsioonidele laenutamise kohustus vähemalt
kuni 30.mai 2008.
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Läbiviidud tegevused
Noortekeskus oli avatud 2008 aasta jaanuarist-maini 3 korda nädalas (teisipäev,
kolmapäev ja reede), kella 14.00-21.00. Alates oktoobrist neli korda nädalas
(teisipäevast-reedeni kella 14.00-20.00) ja ürituste korral ka laupäeval, pühapäeval ja
esmaspäeval. Päevane külastatavus oli 20-30 noort. Kuu keskmine külastatavus:
jaanuarist- maini oli 20 noort ja oktoobrist-detsembrini 35 noort. Seoses uue kohaga
külastatavus tõusis. Sihtrühma vanusegrupp laienes, st noortekeskuse töös hakkasid
osalema ka esimese ja teise klassi õpilased, mis näitab, et järelkasvu jätkub.
Ringid
o Kokandusring
Kokandusring toimus üks kord nädalas. Ringis osales 8 - 16 noort, vanuses 7-17.
Noori õpetati valmistama eelkõige tervislikke toite, kus kasutati eestimaiseid ja
vähem e- aineid sisaldavaid tooraineid. Retsepte pakkusid välja ka noored ise.
Kokandusringi tegevus ühendati ka toimuvate üritustega nt Holliwod, filmiõhtud,
jõulud, isadepäev, aastavahetuse üritus koos külalistega, projektikoostamise ja
juhtimise kursusega. Kokandusringis pandi ka rõhku toidu hügeenile,
lauakommetele, toidu serveerimisele, laua kaunistamisele.
o Surra-murra ring – toimus regulaarselt kord nädalas ning vajadusel vastavalt
saabuvatele pühadele ja üritustele ka mitu korda nädalas. Osavõtjaid oli erinevatel
päevadel erinev arv, mis kõikus 8 noorest kuni 22 nooreni. Ringis noored
meisterdasid, õmblesid valmistasid erinevates tehnikates kaarte, kinkekarpe,
plakateid. Dekoreerisid ruume, valmistasid geelküünlaid.
o Vestlusring – toimus kord nädalas, noorte poolt pakutavatel teemadel, mis on
väga vajalikud ja olulised ka uute noorte sulandumiseks keskuse töösse.
o Male ja kabe ring (oktoober – detsember).
Ringi juhendasid noored ise, kes õpetasid algajatele huvilistele male ja kabe
mängureegleid. Toimusid keskuse sisesed male ja kabe turniirid. Aktiivsemad
osalejaid võtsid osa Veriora Noortekas toimunud võistlustel. Märkimisväärset
kohta Räpina noored küll ei saanud, kuid uue kogemuse, emotsiooni ja mõnusast
üritusest osaleda said küll. Parimaid tunnustati.
Vormindatud

Üritused keskuses
Üks kord kuus- filmi vaatamised ööseks jäämisega, poiste õhtu, jõulupidu,
noortekeskuse sünnipäeva tähistamine, kevadpühade tähistamine, Halloveeni öö.
Külas on meil käinud Valga noortekeskus, Kanepi noortekeskus, Veriora
noortekeskus.
Koolitused: diskorite koolitus ( igas põlva maakonna noortekeskusest sai osaleda kaks
noort) meie noortekeskusest osales üks noor. Koolitus toimus kaks korda Kanepis ja
üks kord käisid Tartus Noorteraadios saadet tegemas.
Projekti kirjutamise ja juhtimise koolitus toimus kuuel laupäeval 6 tundi korraga
väikeste pausidega. Osalejaid 18 noort. Projektikoolituse lõppedes valmis ühiselt uue
projekti idee, mis ootab vormistamist ja vastava fondi leidmist taotluse esitamiseks.
Aastavahetuse pidu peeti koos jõuluvana, kingituste, tantsude ja mängudega. See
üritus oli ka Räpina noortekeskuse kuuenda tegutsemisaasta tähistamise auks, mis on
ühele noortekeskusele täielikult arvestatav iga. Külas olid Kanepi ja Veriora
noortekeskuse noorte esindused, kellega koos veedeti õhtu mängides, tantsides.
Osaleti võistlusmängudes. Toimusid etteasted. Kaetud oli pidupäevalaud. Õhtul kell
22.00 suleti uksed. Keskusesse jäid ööbima külalised koos noorsootöötajatega ja
Räpina ANKi 12 noort.
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Projektid
o “Tuuni ennast roheliseks” –
Võttis osa neli noortekeskust (Veriora, Kanepi, Räpina, Otepää). Meie
noortekleskusest osales aktiivselt 8 noort. Projekti raames toimus viis moodulit, iga
moodul koosnes kolmest päevast viies erinevas kohas Põlva maakonnas (Kanepi,
Veriora, Otepää). Teine moodul toimus Räpinas ja oli meie keskuse korraldada.
Toimus fotojaht, külastasime paberivabrikut, ise sai teha vanapaberist paberit ja
nendest märkmikke. Toimus spordipäev Räpina rannas, kus said noored sõita ka
kanuudega. Ööbimine toimus Räpina noortekeskuses.
o Räpina Avatud Noortekeskuse noored osalesid oma projektiga
„Teeme kodukoha puhtamaks“ Eesti ANK koordineeritud projektis – Eriti
keskkonnasõbralikud noortekeskused! Septembrist novembrini toimunud projekti
käigus koristati oma keskuse ümbrust ja Räpina linna mõisaparki. Ringkäikude ajal
korjasime kõige rohkem erinevaid pakendeid, paberit ja suitsukonisid. Noored
korjasid ka keskuse prügikasti tekkinud prügi kokku. Koos juhendajatega sorteeriti
prügi ning viidi Räpina Jäätmejaama, kus saime teada, kuidas prügi sorteerida ja kui
palju asju läheb taaskasutusse. Peale jäätmejaama külastust toimus viktoriin – nii
pandi proovile omandatud tarkused.
o ANK maakondlikprojekt “Koos on tore!”
Projekti üldine eesmärk oli Räpina Avatud Noortekeskuse tegevuste
mitmekesistamine kaasamaks noori neid huvitavate tegevuste organiseerimisse.
Projekti eesmärkide mõju noortele oli selgelt nähtav nende tegutsemistes, vestlustes,
meeskonnatöös, projektikoolituses. Noored tundsid oma vajalikkust, unikaalsust, nad
muutusid aktiivsemaks ja nende väärtushinnangud noortekeskuse suhtes tõusid.
Tekkis ühtekuuluvus, -hoidmise tunne. Toimub noorte initsiatiivi ja ideede toetamine
julgustamaks nn ise mõtlema-ise tegema sealjuures teisi arvestades. Projekti kaasati
noori ja vabatahtlikke, aktiviseeriti neid oma vaba aja huvitavamaks muutmisel.
Tõhusalt tegeleti Räpina ANKi maine parandamisega ja uute noorte kaasamisega
noortekeskuse tegevustesse. Tutvustati noortekeskuse võimalusi ja vahendeid (sh
projekti - ANK kui Varaait - kaudu soetatud vahendeid ja nende kasutamise
võimalusi).
Projekti jooksul olid noored motiveeritud. Noori tunnustati, nende arvamustega
arvestati. Erilisel kohal on noorte jaoks nn ühisüritused
teiste
noorteorganisatsioonidega (Põlvamaa noortekeskuste suvepäevad, vastastikused
külastuskäigud, võistlused, vestlusringid, Eesti ANK Ühenduse suvepäevad)
Üritused väljaspool keskust
Põlvamaa ANK suvepäevad Mesipuu talus - ettevalmistamine algas juba juulikuus.
Toimusid eelnevad koosolekud korraldava ANKiga, Kanepi ANK. Valmistati ette
„pidulik" tervitus (max. 5 minutit). Muretseti looduslikku ja keskkonnasõbralikku
materjali, millest suvepäevadel valmistati Kratt. Krati vaimukaks esitlemiseks viidi
läbi loominguline ajurünnak. Suvepäevad olid väga sisukad, meeleolukad. Jätkus ja
tugevnes koostöö Kanepi ja Räpina ANKide vahel, samuti teiste maakonna
noortekeskustega. Osalesime tunnustusüritusel Kanepis; külastasime Kanepi, Ahja ja
Veriora noortekeskust; toimusid maakondlikud turniirid: Põlva maakonna ANK
vaheline jalgpallimats koos politseiga Kanepis, koroona võistlus Põlvas, lauatennise
võistlus Peril, male ja kabe võistlus Verioral.

Ühingu arengusuunad järgmisel majandusaastal
eesmärkidest tulenevalt sama tegevuse jätkamine.

(2009

aastal)

on
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele
Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 10 toodud MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse
2008. a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvutuspõhimõtted on
vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

----------------------Juhatuse liige
Kristi Luik

-----------------------Juhatuse liige
Regina Allik

-----------------------Juhatuse liige
Ene Pikner
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LISA 1. Tulude-kulude aruanne
TULUD
Jrk nr.
1
2
3
4

Finantsallikas
Pangasaldo 01.01.2008.
Räpina Vallavalitsus
Rahandusministeerium
MTÜ Öökull
Eesti avatud noortekeskuse
5 ühendus
6 Panga intress

TULUD KOKKU

Summa
72897
107825
24278
2000
980
152

208132

KULUD
Jrk nr. Kuluartikkel
1 TÖÖJÕUKULU
1.1 Töötasu
Sotsiaalmaks ja
1.2 töötuskindlustus
2 MAJANDUSKULUD
2.1 Kontori-, bürootarbed
2.2 Ravimid
Esinduskulud (sh
2.3 meedia,reklaam)
Infotehnoloogiakulud,
2.4 pisiremont
2.5 Puhastusvahendid
3 TEGEVUSKULUD
3.1 Õppematerjal, - vahendid
3.2 Transpordikulud
4 Jääk pangakontol 31.12.2008

KULUD KOKKU

81740
61320
20420
4119
118
6085
2888
1710
26259
15910
69303

208132
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LISA 2. Raha ja pangakontod

31.12.08

31.12.07

67306

72528

1925

50

72

319

69303

72897

Pangakonto
nr.221020752146
Pangakonto
nr.221021939971
Pangakonto
nr.221031916447

Raha ja pangakonto
kokku

LISA 3. Rahastatud projektid ja taotlused
Jrk nr. Projektinimi
1.
2.
3.

Sihtfinantseerimise leping 331/75
KOOS ON TORE
Eriti keskkonnasõbralikud
noortekeskused!

Rahastaja
Räpina Vallavalitsus
Rahandusministeerium Põlva
MV
Eesti avatud noortekeskuse
ühendus

Summa
107825
24278
980
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Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted
Mittetulundusühingul puudub äritegevus ja kasum, mistõttu raamatupidamise
aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel tulude-kulude aruanne
(lisa 1) ja antakse ülevaade raha ja pangakontodest (lisa 2).
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.
Majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 10000 krooni loetakse materiaalseks põhivaraks.
Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta ja mille soetusmaksumus on alla 10000
krooni on vara kasutuselevõtmise hetkel kantud kulusse.
Varaait tegutseb ja lepingu alusel saadud toetussumma eest muretsetud vahenditel
lasub teistele noorteorganisatsioonidele laenutamise kohustus vähemalt kuni 30.mai
2008.

Tööjõukulud
Tööjõukulud olid 2008 aastal kokku 81740 EEK, sh 20420 EEK sotsiaal- ja
töötuskindlustusmaks.
Tegevjuhi ja juhataja/noorsootöötaja sai käsunduslepingu alusel töötasu Räpina
valla eelarvest eraldatud summast. Projektijuhtimis- ja ringijuhendamistasud rahastati
projektide eelarvest.

Sihtfinantseerimine
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus ei oma kohaliku omavalitsuse osalust, on
projektipõhine organisatsioon ning majandustegevus toimub sihtfinantseerimise alusel.
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus on saanud
2008 aastal sihtfinantseerimise korras
- 132103 EEK
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk
perioodi alguses (seisuga 31.12.2007)
-72897 EEK
perioodi lõpus (seisuga 31.12.2008)
-69303 EEK
2008 aastal noortekeskuse tegevuseks rahastati 2 taotlust, summas 132103 EEK,
millest kaeti Räpina ANK tegevuskulud ja viidi ellu projektid (lisa 3). Osade
projektide tegevused kandusid 2009 aastasse, mille teostamiseks on sihtfinantseering
pangakontol (lisa 2).
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Juhatuse allkirjad 2008.a majandusaasta aruandele
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse 2008.a majandusaasta aruanne on kinnitatud
juhatuse koosoleku poolt 29 juunil 2009.a

...................................................
Juhatuse liige
(Kirsti Luik)

..................................................
Juhatuse liige
(Regina Allik)

..................................................
Juhatuse liige
(Ene Pikner)

11

