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1. Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN
abil
1.1. SPIN-i elluviimine
1.1.1. Programmi elluviimise ettevalmistamine
1.1.1.1. Siseministeerium sõlmis koostöölepingu MTÜ-ga SPIN programmi SPIN
elluviimiseks.
MTÜ-sse SPIN (edaspidi partner) võetakse tööle projektijuht, kes korraldab programmi SPIN
käivitamise ettevalmistamist, programmi läbiviimist ning mõjude hindamist.
1.1.1.2. Programmi käivitamiseks peab partner läbirääkimisi ja sõlmib koostöölepingud
strateegiliste partneritega (Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Heateo SA, Eesti
Jalgpalli Liit, Tallinna linn). Partner valmistab ka ette ja sõlmib koostöölepingud programmi
kaasatud professionaalsete jalgpalliklubidega (FC Flora ja FC Levadia).
1.1.1.3. Partner soetab varustust (pallid, vestid, varustus, teavitustarvikud jne) programmi
tegevuste läbiviimiseks ning sõlmib kokkulepped piirkondade sobivate võimlate ja
staadionide kasutamiseks.
1.1.1.4. Täiendavate partnerite ja toetajate otsimine. Programmi elluviimise faasis teeb partner
järjepidevalt tööd selle nimel, et kaasata lisaks olemasolevatele erasektori partneritele veel
täiendavaid partnereid, kes oleksid valmis programmi elluviimisse panustama.
1.1.2. Treenerite värbamine ja koolitamine
1.1.2.1.Programmi SPIN käivitamiseks valmistab partner ette programmi tutvustavad
sessioonid ning lepib kokku konkreetsed toimumisajad. Partner valmistab ette ja sõlmib
töölepingud programmi treenerite ning abitreeneritega. Partner teeb sisulist ettevalmistustööd
treenerite ja abitreeneritega omavahelise koostöö põhimõtete kokkuleppimiseks, ülesannete
täpsustamiseks ning sessioonide läbiviimisega seonduvate kohustuste selgitamiseks.
Vajadusel tegeletakse ka programmi elluviimise jooksul uute treenerite värbamisega.
1.1.2.2. Partner korraldab sessioonide läbiviimiseks treeneritele ja abitreeneritele koolitusi.
1.1.3. Osalejate värbamine
Programmi ettevalmistavas etapis valmistab partner ette osalejate värbamisprotsessi ning
koordineerib selle läbiviimist. Osalejate põhiline värbamine toimub esimesel hooajal hooaja
esimeses pooles. Osalejate värbamine teiseks hooajaks toimub põhiliselt esimese hooaja lõpus
ja uue hooaja alguses. Vajaduse korral värvatakse osalejaid terve hooaja jooksul. Programmist
teavitamiseks ning osalejate värbamiseks valmistatakse ette ning tiražeeritakse programmi
voldikud.
1.1.4. Vabaajajategevuse sessioonide läbiviimine
1.1.4.1. SPIN-programmi elluviimise raames toimuvad nii jalgpallisessioonid kui eluks
vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonid. Sessioonid toimuvad regulaarselt kolm
korda nädalas. Esimene hooaeg ehk testhooaeg kestab 2015. aasta jaanuarist juunini ning
teine hooaeg algab 2015. aasta augustis ja lõpeb 2016. aasta esimesel poolaastal. Nädalas
toimub kaks jalgpallisessiooni ning üks eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise
sessioon. Hooaja alguses toimuvad sessioone ettevalmistavad ja hooaja lõpus sessioone
kokkuvõtvad tegevused. 2015. aastal toimuvad tegevused 10 treeninggrupis. Neli poiste
treeninggruppi ja üks tüdrukute treeninggrupp tegutsevad Põhja-Tallinnas ning neli poiste

treeninggruppi ja üks tüdrukute treeninggrupp tegutsevad Lasnamäel. Sessioonide jooksul
koguvad ning sisestavad treenerid ja abitreenerid elektroonilisse andmekeskkonda andmeid
osalejate kohalkäimise, aktiivsuse ja arengu kohta.
1.1.4.2. 2015. aastal on planeeritud korraldada kolm programmis osalevate gruppide
omavahelist võistlusturniiri.
1.1.5. Keskse juhtrühma kohtumised
Programmi elluviija seab toetatava tegevuse prioriteete ja suunab toetatava tegevuse sisu.
Siseministeerium koos keskse juhtrühmaga on ühtlasi vastutav programmi strateegilise arengu
eest ning on nii projekti meeskonnale kui erinevatele osapooltele nõuandvaks organiks.
Kohtumiste käigus analüüsitakse programmi tegevuste käiku ja eesmärkidele vastavust,
lahendatakse olulisemaid elluviimise käigus selgunud väljakutseid, langetatakse programmi
arendamiseks vajalikke strateegilisi otsuseid.
1.1.6. Kohalike juhtrühmade kohtumised
Programmi kohaliku tasandi elluviimise juhtimiseks on moodustatud kohaliku tasandi
juhtrühm, mille ülesanne on jagada programmi meeskonnale programmi elluviimiseks infot
piirkonna sihtgrupi noorte vajaduste kohta, pakkuda programmi meeskonnale (sh treeneritele
ja abitreeneritele) sisulist tuge olulisemate piirkonnas opereerivate treeningrühmade tegevuse
käigus tekkinud probleemide lahendamisel ning tagada programmi sisuline areng vastavalt
programmi elluviijate tagasisidele ning jooksvatele tulemustele.
1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega
Partner korraldab kaasatud jalgpalliklubide esindajatega regulaarseid kohtumisi, mille käigus
analüüsitakse erinevate gruppide toimimist, treenerite ja abitreenerite tööd, otsitakse lahendusi
tekkinud väljakutsetele ning otsustatakse, millised tekkinud väljakutsetest vajavad kohaliku
juhtrühma abi.
1.1.8. Supervisioonide läbiviimine
Partner korraldab supervisioone treeneritele ja abitreeneritele nende arendamiseks ja
motiveerimiseks, et süvendada baaskoolitustel õpitud oskusi, töötada ühiselt läbi sessioonide
elluviimisel kogetud keerulisi juhtumeid, teha rollitreeninguid jms.
1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arendamine
Programmi elluviimise raames toimub eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu
arendamine. Abitreenerid vastutavad eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni
ettevalmistamise ja läbiviimise eest. Iga täishooaja 20 sessiooni teemat on kindlalt
määratletud, ülejäänud 20 sessiooni sisu valitakse koostöös treeneri ja programmis osalevate
noortega, et pakkuda tegevusi, mis programmi sihtrühma enim motiveerivad ja arendavad.
Vajaduse korral korraldatakse treeneritele täienduskoolitusi eluoskuste sessioonide
arendamiseks ja sisustamiseks.
1.2. SPIN-i mõjude hindamine
1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine
Partner korraldab programmi mõjude hindamise läbiviimise ettevalmistamise. Selleks
testitakse esialgset küsimustikku, valmistatakse ette läbiviimise faas ning korraldatakse
mõjude hindamisse kaasatud abitreenerite ja Tartu Ülikooli tudengite instrueerimine.
Tegevuste läbiviimiseks sõlmitakse eksperdiga käsundusleping.
1.2.2. Andmete kogumine ja analüüsimine
Treenerid koguvad väljatöötatud küsimustiku alusel teavet osalejate kohta hooaja alguses ja
lõpus. Ekspert analüüsib andmeid ja teeb kokkuvõtteid.
1.2.3. Eksperdirühma kohtumised
Programmi elluviimise raames toimuvad eksperdirühma kohtumised, mille eesmärk on
hinnata programmi mõju hindamise tulemusi, väljavalitud hindamismeetodi ja läbiviimise
sobivust ning teha vajadusel ettepanekuid mudeli disainimiseks.
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Kavandatud
saavutustase
tegevuskava
perioodil

Selgitus

1

Projektijuht
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kümnes treeninggrupis

10
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Sõlmitud
koostööleping
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partneritega

ja
1

Sõlmitud
2
koostööleping
jalgpalliklubiga
Läbiviidud treenerite 5
ja
abitreenerite
supervisioon

Väljund
2: 2
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300
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sessioonid
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3
1

Koostatud ja testitud 1
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Tulemuste seire

1

Siseministeerium;
Politseija
Piirivalveamet;
Heateo
SA, Eesti Jalgpalli Liit,
Tallinna linn
FC Flora ja FC Levadia
Supervisioonidel
toimub
treenerite ja abitreenerite
arendamine
ja
motiveerimine.
2015. aastal on noortel
võimalik
liituda
programmiga
vabade
kohtade
olemasolul
treeningrühmades.
Pidevalt tehakse tööd, et
sihtrühma
kuuluvad
noored
liituks
treeningrühmadega.
Noortele jagatakse teavet
programmiga
liitumise
võimaluse
kohta
haridusasutuste
ning
Tallinna linna linnaosade
lastekaitse ametnike abil.
Teenust osutatakse 2015.
aastal kokku 40 nädalal
kolm korda nädalas, üks
kord üldjuhul kestusega
1,5
h.
Tegevused
toimuvad
kümnes
treeninggrupis
ning
rühmades on keskmiselt
10–20 noort. Kokku on
pakutud
programmis
osalemise
võimalust
vähemalt 300-le noorele.
Toimuvad
kolmel
koolivaheajal
Ekspert disainib mõjude
hindamise mudeli
Isikustatud
küsimustikega hakatakse
hindama
programmi
mõju
Küsimustike
täitmise
korraldamine ja kogutud
andmete esmane analüüs

