EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU STRATEEGIA 2018-2020
ENLi strateegia käsitleb organisatsiooni eesmärke kolmeks aastaks üldisemalt, konkreetsed
tegevused otsustatakse igal aastal tegevuskava kinnitamisega.

MISSIOON
„Toetame ühiskonda, kus iga Eesti noor saab tegutseda kvaliteetsetes noorteühendustes.“

ENLi ROLLID ÜHISKONNAS
●

noorteühenduste võimestaja

●

noorte osaluse edendaja

●

noorte ja noorteühenduste eestkostja

ENLi SIHID ROLLIDE TÄITMISEL
ENL teab noorteühenduste eesmärke ning suudab vastavalt neile abi ja võimalusi
pakkuda: ENL teab enda liikmesorganisatsioonide peamisi eesmärke ning sellest tulenevalt
suudab olla erinevates eestkostetegevustes tulemuslik. ENL on kommunikatsiooniplatvorm,
mis vahendab oma liikmeskonnale erinevaid noortealgatusi ja projektivõimalusi.
ENL tagab noorteühendustele võimaluse tegutseda jätkusuutlikult: ENL monitoorib ja
analüüsib noorteühenduste võimekust ja vajadusi ning pakub noorteühendustele regulaarselt
vastavaid arendusvõimalusi.
ENL edendab noorteühenduste mõjusat koostööd: ENL tagab noorteühendustele
kaasava koostööplatvormi, millega toetatakse ENLi võrgustiku aktiivset, mõõdetavat ja
mõjusat ühistegevust. ENL teostab seda eesmärki liikmeskonna koordineerimise ning
rahastusvõimaluste vahendamise kaudu.
Igas omavalitsuses peab olema nõuandev osalusvorm: Osaluskogude olemusse ning
sisulisse töösse tuuakse uusi meetodeid, mis toetaksid haldusüksuses võimalikult paljude
noorte arvamuse koondamist.
ENL on avatud uuendustele ja hoolitseb Eesti osalusvormide maastiku uuenemise
eest: ENL on teadlik ühiskonnas toimuvatest arengutest, analüüsib pidevalt enda tegevusi
ning uuendab enda meetodeid. Noorteühenduste tegevustes kasutatakse enam uudseid
digilahendusi. ENL on avatud koostöösuhetele erinevate sektorite esindajatega.

Igal noorel on võimalik osaleda noorteühenduste tegevustes: ENL seisab selle eest, et
noorteühendused suudaks kaasata võimalikult palju uusi noori, sealhulgas vähemusnoori.
ENL seisab ka juba kaasatud noorte säilitamise eest.
Noorte vabatahtlik tegevus on ühiskondlikult tunnustatud: ENL väärtustab vabatahtlikku
tegevust ning toetab selle väärtustamise kasvu ühiskonnas. Vabatahtlik töö peaks olema
loomulik osa noorte elust, seda hinnatakse haridusasutuste sisseastumiskatsetel ning
tööandjad arvestavad seda võrdväärsena palgatöö kogemusega.

MÕJUD
1. Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad
a. noorte teadlikkus ja soov noorteühendustes osaleda kasvab; mõõdik: erinevad
osalejad liikmesorganisatsioonide sündmustel
b. ühenduste võimekus vähemuste kaasamise osas suureneb; mõõdik:
unikaalsed vähemusnoortest osalejad
c. noorteühenduste tegutsemiskeskkond ühtib paremini nende vajadustega, nii
kohalikul kui üleriigilisel tasandil; mõõdik: ENLi seisukohadokumentide
koostamine ja elluviimine
2. Noorteühenduses tegutsemine on loomulik
a. partnerid formaalhariduses ja mujal suunavad noorteni suuremal määral
võimalusi
ühenduste
tegevuses
osalemiseks;
mõõdik:
formaalharidusasutustest ja muudest allikatest osalemise tõuke saanud
osalejate arv
b. igas KOVis on võimalik osaleda osalusvormi tegevuses; mõõdik: osalemise
võimalusega KOVide protsent
c. vabatahtlikku tegutsemist tunnustatakse formaalhariduses ning tööelus
rohkem; mõõdik: tekkinud tunnustamisvõimaluste loetelu
3. Noorteühenduste tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju
a. noorteühendustesse vabatahtlikult panustajate arv suureneb: mõõdik:
vabatahtlike panustajate arv
b. noorteühendustes osatakse tunnustada vabatahtlikku tööd: mõõdik:
vabatahtliku töö tunnustamise toimimine ühendustes
c. noorteühenduste tegevuse mõju on enam ja paremini mõõdetud: mõõdik:
mõju mõõtmise toimumine ühendustes
VISIOON
„Noorteühendused on oma valdkonna põhikujundajad, neis tegutsemine loomulik ning nende
tegevusel on ühiskondlikult tuntav mõju.”
STRATEEGIA TÄITUVUSE JÄLGIMINE
1. Juhatus teeb igal nõukogu koosolekul ülevaate strateegia täituvusest.
2. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaheksal korral aastas.

