Keila Avatud Noortekeskus 2008. a. TEGEVUSARUANNE

Noortekeskuse igapäevane külastatavus on võrreldes eelmise aastaga veidi
suurenenud. Päevane külastajate arv on keskmisest tunduvalt suurem vaheaegadel ja
hilissügisest varakevadeni ehk soojemate ilmadega viibivad noored rohkem värskes
õhus. Külastajate arvus ei kajastu noored, kes sisustavad oma aega noortekeskuse
hoovil, sõites rulade, rulluiskude, trikiratastega või mängides tänavakorvpalli.
Vanuseti saab ülevaate alljärgnevast tabelist.
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Noortekeskus oli 2008. a. avatud E –N 13.00- 21.00, R 12.00- 19.00 ja laupäeviti
12.00- 17.00. Noortekeskuse koosseisu kuulub koristaja, juhataja ning alates 2008. a.
aprillist lisandus 3-le noorsootöötajale seoses Lääne- Harju Teabe- ja
nõustamiskeskuse tegevuse ülevõtmisega, veel üks noorsootöötaja info ja
nõustamisteenuse koordineerimiseks ning korraldamiseks. Koosseisuliste töötajate
töötasu oli 575 450 krooni. Lisaks koosseisulistele töötajatele olid erinevate ürituste
läbiviimiseks või ringitööde organiseerimiseks palgatud töövõtulepingutega
spetsialistid ja selleks kulus 183 900 krooni. Kokku koos palgakuluga kaasnevate
maksudega oli 2008.a. personalikulu 984 330 krooni.
PROJEKTID:
Lääne- Harju Teabe ja Nõustamiskeskuse töö käivitamiseks lisandus eelarvesse
304 000 krooni. See sisaldas noorsootöötaja ja lepinguliste psühholoogide ning
projektijuht- mentori ja IT töötaja palgakulu, kokku 236 834 krooni. Lisaks kaeti
projektiga saadud summast Teabe- ja nõustamiskeskuse administreerimiskulu 26 396
krooni, lähetuskulu 800 krooni, isikliku sõiduauto kompensatsiooni 9000 krooni
infotehnoloogiakulu 12 370 krooni, inventarikulu 16 600 krooni ja toitlustuskulu 2000
krooni.
Projektikonkurssidega lisandus eelarvesse veel inventarikulu 79 897 krooni ning
projekti „Noortekeskus kui varaait“ abil sisustati helisalvestusstuudio.
Eelarvesse lisandus raha veel ANK projektikonkursilt projektide „Noorsootöötajate
töö vahetus“ ja „Süübime subkultuuridesse“. Noorsootöötajate töövahetuse projekt
ebaõnnestus osaliselt, kuna osad töötajad lahkusid töölt ja uutega ei olnud otstarbekas
projekti jätkata. Seetõttu saadud 41280 kroonist kandsime tagasi 26615 krooni.
Subkultuure tutvustavatest ürituste sarjast koosnev projekt õnnestus suurepäraselt ja
saadud summa, 33 596 krooni kasutati eesmärgipäraselt.
Kokku lisandus erinevatelt projektikonkurssidelt noortekeskuse eelarvesse 2008. a.
432 158 krooni.

HOONE HALDAMINE
2008.a. hakkas noortekeskuse hoonet haldama OÜ Varahooldus, mis lihtsustas meie
igapäevast töökorraldust ja me ei pea enam ise tegelema parandustöödega. Hoone
haldamiseks kulus 152 800 krooni ning lisaks kütte, elektri, vee ja korrashoiule
176 200 krooni. Suurema tööna sai ära tehtud uue bändiruumi – stuudio remont, mille
tulemusena on noortel suurepärased ja kaasaegsed harjutamisvõimalused ning ka oma
lugude salvestamisvõimalus. Selleks sai muretsetud uus tehnika 99 460 krooni eest.
Hetkel harjutab lisaks üksiküritajatele 10 noortebändi.
Noorte ja vabatahtlike tunnustamiseks ning noortekeskuse maine kujundamiseks sai
telitud T- särke ja spordikotte 23 300 krooni eest. Sellest kogusest piisab ka
käesolevaks aastaks.
Erinevateks koolitusteks kulus 13 000 krooni ja lisaks sellele on noorsootöötajatele
palju ka tasuta koolitusi. Lähetuskulud olid 14 000 krooni, mlle seal oli ka mitu
välislähetust seose rahvusvaheliste noortelaagritega. (lisatud 2008.a. tegevuskavas
täpne koolituste loetelu)
Riistvarast soetati 2008. a. üks sülearvuti ja kolm uut arvutit kokku 53 500 krooni
eest. Lisaks kulus 9000 krooni erinevate IT tarvikute ostmiseks. Anmesidele kulus
4000 krooni, mis sisaldab tasu Starmani kaabel TV eest.
183 000 krooni kulus erineva inventari soetamiseks, sh stuudiotehnika, Wii
elektrooniline mäng ja mööbel infotoa sisustamiseks. Sellele lisandus 13 000 krooni
inventari remondiks, mille eest renoveeritivana nurgatiivan ja remonditi
lauatenniselauad.
Toidludteenuseks kulunud 11000 kroonist oli kaetud linnalaagrite toitlustamine ja
karjääriteemalise isfopäeva lõunapaus.
Meditsiinikulu ja hügieenitarvete 16 600 krooni eest sai lisaks igamäevastele
hügieenitarvetele teostatud ka uute töötajate töötervihoiu arsti tervisekontroll.
9500 krooni eest õppevahendeid oli tarvis ringitegevuste tööks ja ka igapäevasteks
lauatennise ja piljardi harjutamiseks vajalike tarvikute sotamiseks. Ringidest
tegutsesid 2008.a. : fotokursused, loovusering, sportmängud, mudellenuklubi,
võrkpall ja pesapall.
Üritustekulu oli 101 400 krooni, mis kulus allpool nimetatud ürituste läbiviimiseks.
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21. november ja „The Nightmare“- DJ Tanel, DJ Henry ja DJ Andri
6. november - karjääriseminar/teabepäev Lääne-Harju koolide lõpetajatele
Oktoober - piljarditurniir
17. oktoober - kontsert „Metat to Metal“
Oktoober - noortekeskuse sünnipäevanädala üritused (prügisorteerimise
näitus, taaskasutuse töötuba, piljarditurniirid, ekskursioon lomade varjupaiks,
tsirkuse töötuba, lauatennise turniir, uue bändiruumi pidulik avamine Allan
Vainolaga, multifilmide töötuba)
Oktoober – külas Muhu noortekeskuse noored
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September - „The Nightmare“ vol 1
September – Infotund EVS-st „Alternatiiv ülikoolile- välismaale
vabatahtlikuks“
August - Roherock 2 “Ole normaalne“- liiklusteemaline noorte- ja perepäev
August - detsember- „Süübime subkultuuridesse“- neljat üritusest koosnev
subkultuure tutvustav ürituste sari
Juuli - Noorsootöötaja Karmo koos noorte abilistega tegid ETV tellimusel
saatele „Laulukarussell“ Harjumaa laululastest tutvustavd multikad
Juuli/august - osalemine Inglismaal rahvusvahelises noortelaagris „Youth
Camp“
Juuni/august - Suvine töömalev
Juuni - Osalemine Avatud Noortekeskuste suvepäevadel Paunkülas
Juuni -Loovuserigi suvelaager Üksnurme külas
Juuni - osalemine rahvusvahelisel noortevahetusel Prantsusmaal „Gaf for
Europe“
Juuni - Linnalaager 7-10 aastastele lastele
Juuni – töötajate õppereis Tapa, Põltsamaa, Viljandimaa ja Tartu
noortekeskustes
Mai- osalemine kampaanias „Teeme ära“
Mai – versus Ats päev
Aprill – piirkondlik noortekonverents „Noorsootöö läbi noorte silmade“, kus 7
omavalitsust kirjutasid alla piirkondiku noorsootöö memorandumile
Aprill – lauajalgpalli turniir
Aprill - versus Ats päev
Märts – linnalaager 7-12 aastastele noortele
Märts – seiklusmatk „Keila O-öö“
Märts – „Munade veeretamise party“ DJ-kulbubi
Märts – piljarditurniir
Veebruar – külas Hollandi noored
Veebruar – sõbrapäeva üritus „Väike sumin“
Veebruar – õhuhoki turniir
Jaanuar – lauamängude mitmevõistlus

