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Tegevusaruanne
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 kuni
2007 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 osales projektis - ANK kui VARAAIT. Sellest tulenevalt oleme andnud võimaluse teistel noorteühendustel
laenutada matkavarustust, mis on soetatud nimetatud, HAKK jt projekti raames, ka peale projektist tulenevat tähtaja lõppu.
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

•

Välja töötada Räpina Avatud Noortekeskuse kommunikatsioonistrateegia analüüsides erinevate ANKiga seotud partnerite ootusi ja
infovajadusi noortekeskuse suhtes.

•

Koostöö

•

Räpina piirkonnas noorsootöö edendamine ja ajakohase noortekeskuse välja ehitamine koostöös KOV-sega, kaasates ärisektor ja
vabatahtlikud.

•

Otsida rahastamisvõimalusi keskuse väljaehitamiseks.

tõhustamine

nende töö väärtustamise,

lastevanemate,

kooli,

täiendõppe ja tunnustamise kaudu.

politsei,

teiste noorteühendustega.
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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
Ühingu

arengusuunad

järgmisel

majandusaastal

(2011

aastal)

on eesmärkidest tulenevalt sama tegevuse jätkamine.

Läbiviidud tegevused 2010
Noortekeskus oli avatud 2010 aastal 35 tundi nädalas (esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede). Laupäeviti oli avatud vastavalt
vajadusele ürituste ja projekti tegevuste läbiviimiseks. Päevane külastatavus oli 16-45 noort. Kuu keskmine külastatavus 20 noort ja reedel,
laupäeval 35 noort. Sihtrühma vanusegrupp on laienenud, st noortekeskuse töös osalevad aktiivselt ka algklasside õpilased, mis näitab, et
järelkasvu jätkub.
Alates septembrist on noortekeskuses väljakujunenud arvestatav, aktiivne ja teotahteline noorteaktiiv. Noorteaktiivi liikmed võtavad osa
keskuses tehtavatest otsustest, korraldavad tegevusi/üritusi ja võtavad vastutuse. Noor, kelle poolt on loodud meie kodulehekülg haldab seda
tänaseni, täiendab ja parandab kuid täielikult toimib tänaseni. Lisaks on perioodil olnud väga tihe infovahetuse kanaliks Räpina facebooki
lehekülg.
Jaanuar – 2010
Lauamängude kuu. Keskuse ruumid külmad, jõime teed. Noortega vestlus teemal: külmapühad. Külm või kuum; soe või jahe. Noored
tihendasid aknad.
Tegime noortega turniiri tabelid, mis paigutati keskuse seinale. Noored mängisid piljardit ja muid mänge (kabe, male jne). Välisuksele lahtioleku
aegade ja turniiri reklaami tegemine ja printimine. Noored õpetasid noorsootöötajat piljardit mängima, kes omakorda õpetas noori mängima
malet. Osadele noortele tuli õpetada alates 0ist, st nuppe ja nende paigutust lauale ning käike. Noortejuhendajad osalesid samuti turniirides male, kabe, piljard.
16.jaanuar- Trotsisime külma ja korraldasime filmiöö. Kokkasime. Filmidele vahelduseks mängiti twisterit ja väga populaarseks sai saboteur.
Veebruar 2010
Jätkasime mängude turniiriga kuna osalejaid oli ootamatult palju ja kõik ei jõudnud kes tahtsid kõigiga mängida. Mängiti aktiivselt kabet, ka
piljardit. Male huvilisi oli vähem. Mängiti siis kui noorsootöötaja koos nendega mängis.
Lumelinna ehituse ettevalmistustööd. Kavandi koostamine. Ehitusest osalejate nimekirja koostamine
3. veebruar - Lumelinna ehitamine linna väljakul. Ehitasime oma fantaasia noortekeskuse. Lõpetasime õhtu kuuma tee, kokkamise ja
vestlusringiga. Muljete avaldamine.
13. – 14. veebruar – „2 ühes“ üritus. Sõbrapäev + vastlapäev . Käisime mäel lustimas. Kokkasine. Karaoke. Toimus ka järjekordne noorteaktiivi
koosolek. Öösöömaaeg. Karaoke. Filmiöö.
Osales: 29 noort.
22- 23.veebruar - Vabariigi aastapäev, meeste-poistepäev . Väärtushinnangud.
Jututuba: Eesti Vabariik, Euroopa Liit.
Märts 2010–
6. märts – Mõisapargis linde söötmas, hiljem kuum tee ja vestlusring.
8. märts – naistepäeva tähistamine. Noormehed tegid üllatuspeo.
13.märts - külalised Tartu ANKist. Nende vastuvõtt. Mängud, esinemised. Toimus viktoriin teemal: Marsruut Räpina-Tartu-Räpina.
15. 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 7 aastat kestev traditsioon.
20. märts – Kevade alguse ja teatrikuu tähistamine: Teater meis ja meie ümber
Kostüümidraama, rollimängud, foorumteater. Noored fännasid kostüüme, mis teater Vanemuisest laenutatud.
Aprill 2010 –
Üritus - Nalja nabani! Anekdootide, karikatuuride võistlus. Aprillikuus sai võistelda neljapäeviti koomiksite, karikatuuride ja naljapiltide loomisel,
teisipäeviti anekdootide, naljandite esitamisel.
Osales: 32 noort
3. aprill – Munadepüha üritus (Lihavõtted=ülestõusmispüha=munadepüha) Munade värvimine, muna võistlused. Kaunima muna konkurss. Pidu.
6.aprill - Teater Vanemuine külastus noorte motiveerimiseks. Käisime lava ees ja lava taga.
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24. aprill HEATEGEVUSE ÜRITUS. Koristasime noortekeskuse ümbrust, skateparki jm. Ürituse lõpetasime grillipeoga, soovijatele oli saun.
Osales: 20 noort
Mai 2010 –
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 linna selle öö pidustustest ja ka sellega kaasnevatest pahandustesse sattumistest.
17. mai jalgrattamatk. Sõitsime Lämmijärve äärde ja sealt poldri tammiteedel. Vaatlesime loodust, korjasime loodusest huvitavaid materjale
(kive, juurikaid jm), pidasime pikniku, mängisime looduse mõistatamise mänge.
21. mai – Tartus tublide noorte tunnustamiseks, Lõbus tsirkus.
Juuni, juuli, august 2010 Juunis korraldasid noored ja juhendajad Fotojahi - Tunne Räpinat. Osaleda võisid kõik, kellel oli hea tahe ja pilditegemise masin. Otsida tuli üles
ette antud objektid, seal pilt teha, mõelda tabav allkiri oma pildile ja saata või tuua noortekeskusesse. Nii lihtne see oligi.
Noortekeskuse noored valmistasid Fotojahi ise ette, töötasid välja reeglid ja korraldasid Räpina valla päevade raames (21.-26.06.2010). Noored
said suurema ürituse organiseerimise kogemuse (vastutuse võtmine ja jagamine, meeskonnatöö, tähtaegadest kinnipidamine). Noored osalesid
aktiivselt. Avastasime Räpina ja Räpina ümbruses huvitavaid objekte. Meeldiv oli, et Fotojahil osales ka 3 perekonda, kuhu kuulusid ka
täiskasvanud inimesed.
28. juunist 1. juulini olime Hiiumaal. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, mille liige Räpina ANK on alates 2003 aastast, korraldas juba
kolmandat korda suvepäevad: sel aastal siis ANK Suve-Tööpäevad ja Varaait Suvelaada 2010 Hiiumaal, Kalda puhketalus. Kokkutulekule tuli
kokku 166 noort ja 52 noorsootöötajat, lisaks Eesti noortele osales grupp noori Saksamaalt. Peamiselt noorelt noorele meetodit kasutades
õppisid noored nelja päeva jooksul üksteist tundma, leidsid uusi sõpru ja suhtluspartnereid, osalesid erinevates töötubades ja võistlustel, õppisid
ja õpetasid uusi oskusi ja veetsid sisukalt aega. Suvepäevade finaaliks oli 30. juunil kontsert-etendus „Unistus“. Esmalt koguneti Kärdla
linnavalitsuse juurde, kus seltskonda tervitas Kärdla linnapea ja kõigil oli võimalus öelda, millest nende noortekeskus unistab. Räpina unistuseks
oli, et alati paistaks päike, eelkõige inimeste südametes. Enamus meist ei olnud käinud Hiiumaal, siis olles juba sellel meile nii kaugel Eestimaa
saarel tegime ikka saarele ka ringi peale, saades ülevaate saare vaatamisväärsustest, omapärast ja kaunist loodusest.
See sündmus oli tunnustuse, motiveerimise ja koostöö üritus. Kuna meie noored ja ka juhendajad ei olnud varem Hiiumaal käinud, siis pidasime
praktiliseks teha ka ekskursioon mööda Hiiumaad. Kokkuhoiu eesmärgil rentisime sõiduki, juhiks vabatahtlik, kellele me töötasu ei maksnud.
20. -21. juuli kanuumatk Võhandu jõel
Planeeritud koolitustest võtsid osa 53 inimest, millest ca 40 noort. Koolitused toimusid vahetult enne Hiiumaareisi, Põlvamaa ank suvekooli,
kanuumatka ja spetsiaalselt selleks korraldatud Räpina Rannapäeval.
Eesmärgiks oli anda noortele oskused kuidas looduses viibida ennast ja keskkonda kahjustamata ning teoreetilised ja praktilised oskused läbi
mitteformaalse õppimise matkatarkuste, veematka ABC, päästealane ennetustöö, esmaabi kohta. Kanumatkal osales 8 noort ja 4 täiskasvanut.
Alustasime Räpinast Võru silla juurest ja lõpetasime Lüübnitsas. Matka käigus vaatlesime loodust, korjasime ravimtaimi, millest õhtul
valmistasime teed. Toimus viktoriin nähtu kohta. Ööbimine toimus telkides. Kalastasime, mängisime palli ja võitlesime metsiku kuumusega.
10.-12. august Põlvamaa ANK Suvekool kuhu tulid kokku üle Põlva maakonna noored ja noorsootöö tegijad. Suvekool toimus neljandat 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 kolmandat aastat. Suvepäevadel oli igal noortekeskusel ülesanne läbi viia üks töötuba. Räpina
Avatud Noortekeskuse töötuba oli väga populaarne, juhendajaks Anne Noorem, kelle käe all valmisid kunstilised laastumaalid ja müstilised
liivatrüki pildid. Noortele ja noortejuhendajatele toimusid palju huvitavaid ja valikulisi tegevusi. Meie noortest, Dima võttis osa omaloominguliste
versioonidega jalgpalli mängust, kus omavahel võistlesid noored ja politsei, Alo õppis maagilist trummimängu ja Kadi naasis endavalmistatud
ehetega. Räpina osalejate arv 10 (sh noored, noortejuhendajad, vabatahtlikud).
Otse laagrist suundusime Tartu, kus tähistati Rahvusvahelist Noortepäeva ja Räpina Noortekeskuse noortel tuli esindada ka Põlvamaad.
Noortepäeval kuulutati välja noorteaasta, mis kestab 12.08.2010 – 12.08.2011. Noortepäeval oli Räpina ANK esindatud 26 osalejaga sh 22
noort.
30.augustil korraldasid noored juhendajate abiga Räpina paisjärve rannas 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 Hannes, 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. Lusti ja nalja pakkusid noorte korraldatud erinevad mängud ja
võistlused. Aktiivsemad noored ja pered lahkusid meenete ja hea enesetundega. Üritusel osalesid 48 inimest. Noortel ja juhendajatel on plaanis
iga aasta korraldata sarnane üritus. Suvi oli lahe!
September 2010 10. september Mõmmi ja aabits – Hooaja avapidu.
Ruumide kujundamine ja uuendamine uueks tubaseks hooajaks. Lauamängude ja vahendite korrastamine. Noored mängisid erinevaid
lauamänge. Noortekeskuse ruumide uuendamise alustamine.
Liiklustestide lahendamine oli väga populaarne.
Sügisene matk Räpina lähiümbruses – matka pikkus ca 5 km. Korjasime looduslikke materjale surra-murra ringi tegevusteks.
Tutvustasime säästlikku elustiili sh taaskasutamise võimalusi. Külastame jäätmejaama ja saime endale taaskasutusse mööblit (diivanid, lauad,
kapid jm) keskkonnaameti töötajaid.
Oktoober 2010 Sünnipäeva üritused. Noortekeskus sai 8.aastaseks!
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15. oktoober - Noorte pidu, Räpina ÜG kaminasaalis. Osales 74 noort.
26. oktoober Tallinna reis. Väljasõit Eesti mandri keskpunkti ja Eesti keskpunkti. Tallinna Jäätmejaama ja Loomaaia külastus.
Külaliste (Sauga ANK) vastuvõtmine noortekeskuses.
31. okt Vanematele Infopäev
November 2010 November - Lahtisteuste nädal. Kõigile soovijatele avatud huviringid (surra-murra, loodussõprade/matkaring ja kokandusring).
Noortekeskuse 8. aasta tegevustest ülevaade videos, pildis ja kirjas. Üllatuskülalised. Sünnipäeva pidu. Filmiöö.
Detsember 2010 Vestlusring noortega AIDS-ist. Ülemaailmne AIDSI vastu võitlemise päev.
Rääkisime noortega HIV-i nakatumisest ja kuidas ennast kaitsta selle haiguse eest.
14. detsember - Külas Aianduskooli noored. Kokkasime. Mängisime. Kostüümidraama.
Jõulukuuse ja ruumide kaunistamine. Piparkookide küpsetamine ja glasuurimine.
Noored käisid ise poes vajaminevaid materjale ostmas.
16. detsember - "Jõuluaja pärastlõuna" Jõulupärastlõuna. Jõululaud. Vanamoodi jõulud. Rahvalikud mängud ja kombed. Muinasjutt.
19. detsember - Käisime matkamas talvises metsas. Kohtasime jõuluvana, viisime lindudele süüa, jälgisime loomade ja lindude jälgi. Õppisime,
kuidas liikuda grupiga lumerohkes metsas.
20. detsember - Päkapikujooks (iga-aastane traditsioon). Noortekeskuse juhataja Jõuluvanana ja noored päkapikkudena käisime linna peal
piparkooke, kingitusi ja kaarte jagamas. Vallamajas, ehituspoes, raamatupoes, äriabis, santex, prives, puuriidapubis, elektripoes, ilusalongis,
edu poes, veske poes, keskkonnamajas, tänaval jm.
21. detsember - Toomapäev. Tahmatoomaste valmistamine kuivatatud taimmaterjalist. Vanarahva kombed toomapäeval.
28. detsember - Aastalõputrall
Räpina Keskkonnamajas. Mängud. Jõuluvana. Viktoriin. Karaoke. Tants. Filmi vaatamine.
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).
Surra-murra ring
7 – 12 aastastele noortele. Ringis joonistame, maalime, meisterdame, voolime, teeme vanast uue ja palju muud põnevat. Ringi juhendab Anne
Noorem.
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
12-19. 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,
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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.
Perioodil rahastatud projektid
2010 - 2011

Projekti nimi

ANK maakondlik projekt
VANADE TRADITSIOONIDE JA UUTE
IDEEDE SÜMBIOOS

Leping sõlmitud

Projekti
läbiviimise
aeg

Põlva Maavalitsus

oktoober 2009 –

Summa

Summa

EEK

€

26 000
mai 2010

Sihtfinantseerimise leping
05.mai 2010

Räpina Vallavalitsus

ANK maakondlik projekt
Sünergia Räpina Avatud Noortekeskuse
ehk 2 + 2 = 5

Põlva Maavalitsus, leping
nr 1.3-1/53; 10.06.2010

märts 2010 kuni
veebruar 2011

120 000

7 669,40

20 800

1 329,36

„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.
Tööde teostamise ja aruandlusperiood 1.10.2010 - 16.09.2011

Projekti nimi

Finantseerija

Projekti
läbiviimise
aeg

Huvitegevuse

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

Tööelu tutvustamise teenus

Noorte omaalgatuste fond
NAF

Summa
EEK

Summa €

1.10.201030.06.2011

26 000

1 661,70

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

1.10.201031.08.2011

14 000

894,76

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

1.10.201013.08.2011

30 000

1 917,35

70 000

4 473,81
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ene Pikner - juhatuse liige, noortekeskuse juhataja/noorsootööspetsialist; e-post: enepikner@gmail.com
Kirsti Luik - juhatuse liige; e-post: kirsti@rapina.ee
Regina Allik - juhatuse liige; e-post: reginaallik@hot.ee
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Raha

85 979

56 242

Kokku käibevara

85 979

56 242

85 979

56 242

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

85 979

56 242

Kokku lühiajalised kohustused

85 979

56 242

85 979

56 242

85 979

56 242

Varad
Käibevara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

222 606

356 703

39

98

222 645

356 801

Mitmesugused tegevuskulud

-59 591

-170 037

Tööjõukulud

-77 075

-130 522

Kokku kulud

-136 666

-300 559

Kokku põhitegevuse tulem

85 979

56 242

Aruandeaasta tulem

85 979

56 242

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

Põhitegevuse tulem

85 979

56 242

Kokku rahavood põhitegevusest

85 979

56 242

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-56 242

-69 303

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-56 242

-69 303

Kokku rahavood

29 737

-13 061

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

56 242

69 303

Raha ja raha ekvivalentide muutus

29 737

-13 061

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

85 979

56 242

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Sihtkapital
31.12.2008

69 303

69 303

31.12.2009

69 303

69 303

31.12.2010

69 303

69 303
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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
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Arvelduskontod

85 979

56 242

Kokku raha

85 979

56 242

2010

2009

Energia

20 000

33 980

Kütus

20 000

33 980

Mitmesugused bürookulud

1 488

20 381

Lähetuskulud

5 258

27 800

Koolituskulud

908

9 750

24 526

48 092

Puhastusvahendid

2 492

3 375

Pisiremont

1 632

4 646

217

7 713

3 070

14 300

59 591

170 037

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

Õppematerjal - vahendid

Ravimid
Esinduskulu sh.meedia,reklaam
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 4 Tööjõukulud
(kroonides)

2010

2009

Palgakulu

58 151

96 387

Sotsiaalmaksud

18 925

34 165

Kokku tööjõukulud

77 076

130 552

3

0

2010

2009

Intressitulud

39

98

Kokku finantstulud ja -kulud

39

98

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud
(kroonides)

Lisa 6 Seotud osapooled
(kroonides)

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud

Eesti

Ühing kuulub alates 2004 aasta jaanuarist Eesti Avatud Noortekeskuste Ühingusse .
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