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FOTOD: Põltsamaal toimus huvitegevuse mess
Põltsamaa kultuurikeskuses toimus täna esmakordselt õpilastele ja noortele suunatud
huvitegevuse mess. Ühtekokku oli messil esindatud ligi kolmkümmend
organisatsiooni Põltsamaa linnast, Põltsamaa vallast, Pajusi vallast, Puurmani vallast ja KolgaJaani vallast, kes tutvustasid kümneid erinevaid huvitegevusvõimalusi Põltsamaa piirkonnas.
Huvitegevuse messi korraldajaks oli Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus eesotsas
noorsootöötaja Merle Vahiga. Sündmus toimus noorsootööalase Põltsamaa piirkonna
koostööprojekti raames.
Vaata fotosid messist!
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HUVITEGEVUSE LAAT PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUSES 15.09.2017
15. septembril toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses huvitegevuse laat, kus Põltsamaa linna,
Põltsamaa valla, Pajusi valla, Puurmani ning Kolga-Jaani noortele huvitegevust ja huviharidust
pakkuvad asutused ja organisatsioonid - huvikoolid, huviringid, noortekeskus, noortetuba,
noorteühingud, kogudused, kultuurikeskused, rahva- ja seltsimajad, raamatukogud, MTÜ-d ning
ettevõtted ja eraisikud tutvustavad samade 5 piirkonna noortele huvitegevuse võimalusi.
Huvitegevuse laada korraldamise koosolek toimub 18. augustil kell 11.00 Põltsamaa
noortekeskuses, see on mõeldud kõigile neile, kes soovivad laadale oma huvitegevuse võimalusi
tutvustama tulla.
Kontaktisik
Merle Vaht
noorsootöötaja

Noorteühendus Juventus/Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus
Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Eesti
Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade
noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi
töö- ja kooliväliseks tegevuseks.

http://www.puurmani.edu.ee/news/huvitegevuse-mess-toimub-15-09-17-poltsamaal/
Huvitegevuse mess toimub 15.09.17 Põltsamaal
Puurmani Mõisakooli 4-9 klassi õpilased osalevad 15.09.2017 Põltsamaal huvitegevuse messil.
Väljasõit toimub kooli eest 9.30. Tagasi jõuame 11.50 koolitoidu ajaks. Messil osalemine on õppetöö
osa, tunnid on enne ja pärast messi vastavalt tunniplaanile.
Meesil tutvustatakse huvitegevust uues Põltsamaa vallas. Messil on esindatud kõik uue Põltsamaa
valla huvitegevust ja -haridust pakkuvad asutused. Toimuvad esinemised ja töötoad.
Messi korraldab Põltsamaa Kultuurikeskus ja rahastab Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidav
Euroopa Liidu sotsiaalfondi programm "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine".
Informatsiooni messil osalemise kohta saab Puurmani Mõisakooli huvijuht Raina Rumvoltilt.
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Erinevates asutsutes kasutatud kuulutust stendidel ja kodulehel.
Lustivere koolis

Põltsamaa Kultuurikeskuses

