EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU TEGEVUSKAVA 2014
NOORTEPOLIITIKA, RAHVUSVAHELISED JA AVALIKUD SUHTED
soovitud tulemus

tähtaeg

vastutaja

Riigikogu 2015 valimiste platvormi
1
koostamine

september

Juhatus

Noortevaldkonna arengukava
2 rakenduskava koostamisel ja
elluviimisel osalemine

Juuni, detsember Juhatus

Juhatus,
noortepoliitika
nõunik

Juuli, detsember

Juhatus

noortepoliitika
nõunik, noorte
tööhõive
eestvedaja

ENLi ettepanekud noortegarantii ja toetavate
teenuste arendamiseks on maksimaalsel
võimalikul määral ellu viidud või ellu viimisel

Arvamuste avaldamine (kõik liikmed) ja
HMN
huvikaitse tegevuses osalemine).

aprill, 2015

Juhatus

Juhatus,
noortepoliitika
nõunik

Saavutatud on noorsootöö seaduse
muutmine.Noorte osaluskogudel on võimalus
liituda MTÜ-dega, noortühenduste
rahastusspsteemi on muudetud vastavalt
noorteühenduste finantssuutlikkuse uuringu
tulemuste analüüsile.

Osalemine huvikaitses (suhtlemine
asutuste, Riigikogu ja meediaga)

Detsember

Juhatus

Noorte huvid on kaitstud olulisemates
eurofondide määrustes ja seirekomisjonides

Arvamuste avaldamine (kõik liikmed) ja
HMN
huvikaitse tegevuses osalemine.

Põhiseaduse muutmine valimisea
7 langetamiseks 16. eluaastale KOV
valimistel

November

Juhatus

Algatatud on Põhiseaduse muudatus

Osalemine huvikaitse tegevustes
(suhtlemine asutuste, Riigikogu ja
meediaga)

HMN

8 Kehtiva seadusandluse ülevaatamine

September

Juhatus

Kaardistatud on noorteühenduste tegevust ja
arengut takistavad punktid seadusandluses

Sisendi andmine

HMN

oktoober

Juhatus

projektijuht,
vabatahtlikud

Läbi on viidud tegevusi noorte valimisaktiivsuse
suurenemise soodustamiseks ja noorte
info levitamine, osalemine tegevustes
teemade tõstatamiseks valimisperioodi ajal

EACEA

Detsember

Juhatus

noortepoliitika
nõunik,
vabatahtlikud

Struktureeritud dialoog toetab Eesti sees ja
Euroopa tasandil ENLi eesmärkide saavutamist info levitamine
ning on sisendiks tegevustesse

ENEB

November

Juhatus

vabatahtlikud

Juhatus

projektijuht,
vabatahtlikud

nr tegevus

3

toimumiskuupäev

Noortegarantii ja toetavate teenuste
käivimine

4 Noorsootöö seaduse muutmine

ENL esindab
tulemuslikult liikmete ja
noorte huve

6

9

Struktuurfondide rakendamisel noorte
huvide kaitsmine

League of Young Voters (Euroopa
Parlamendi valimistele noorte osaluse
ja noori puudutavate küsimuste
tõstmine)

10 Struktureeritud dialoogi läbiviimine

11 Osaluskohvikute läbiviimine
12 Noorte Varivalimiste ettevalmistamine

28.nov

Detsember

elluviija
Juhatus,
noortepoliitika
nõunik

Juhatus,
noortepoliitika
nõunik
Juhatus,
noortepoliitika
nõunik
noortepoliitka
nõunik,
praktikandid

mõõdik

ootused liikmetele
Osalemine loomises, teemade
Platvorm on kinnitatud kevadisel üldkoosolekul. tõstatamine meedias (kõik liikmed) ja
parteide siseringis
Rakenduskava loob noortele ja
Arvamuse avaldamine. Läbi enda
noorteühendustele sobivaid osalusvõimalusi
organisatsiooni tegevuse elluviimisele
ning aitab ellu viia ENLi noortepoliitilisi
kaasa aitamine.
seisukohti

Toimunud on Osaluskohvikud vähemalt 1500
osalejaga
Olemas on projektijuht ja on alustatud projekti
tegevustega

rahastaja
HMN

HMN

HMN, HTM

info levitamine, osalemine

RE

info levitamine, osalemine

AEF

JOOKSVAD TEGEVUSED:
ENL osaleb olulisematel messidel, teabepäevadel ja suurematel noortele mõeldud üritustel, kaasates noorteühinguid ja osaluskogusid;
ENL koole, tutvustades noorteorganisatsioonide ja ENLi tegevusi;
ENLil on esinduslikud infomaterjalid nii eesti-, vene- kui ka inglise keeles. ENLil on oma sümboolika;
ENLi koduleht vastab tehnoloogilistele uuendustele ning areneb kasutajate huve silmas pidades, jooksev info on vajadusel dubleeritud ka sotsiaalmeediasse;
Interaktiivsed info vahetamise võimalused on paranenud nii ENLi meeskonnale kui ka noorteühingutele ja osaluskogudele;
ENLi seisukohtade kajastamine üleriigilistesse ja valdkondlikesse meediaväljaannetesse;
ENL jätkab koostööd noorte teemade kajastamiseks ning ENLi liikmete tutvustamiseks erinevate väljaannetega (näiteks Postimehe vahelehe “Noor Tegija” rubriigiga) ning otsib uusi võimalusi noorteorganisatsioonidest positiivse kuvandi loomiseks;
Noortepoliitika koolituste korraldamine, traditsioonilise Meediakonverentsi korraldamine ja teiste kommunikatsioonialaste koolituste korraldamine;
ENL tunnustab noortesõbralikke ajakirjanikke ja meediakanaleid;
Noorteühenduste huvide esindamine tähtsamates töögruppides ja komisjonides;
Koostöö teiste noortevaldkonna esindusorganisatsioonidega;
Liikmetega konsulteerimine ja vajadusel reageerimine liikmetelt saadud sisendi alusel;
Olulisemate noori puudutavate eelnõude kohta seisukohtade kujundamine ja õigusloomes osalemine;
Suhtlemine laia ringi poliitika kujundajatega sh regulaarsed kohtumised ja infovahetus HTMi noorteosakonna, ENTK ja Riigikogu komisjonidega
Eesti noorteühenduste huvide esindamine Läbi Euroopa Noortefoorumi töö ja rahvusvaheliste noortevaldkonna sündmuste;
Koostöö noorteuuringute ettevalmistamisel, teostamisel ja tulemuste kasutamisel;
Selgitustöö rahvusvahelise tegevuse eesmärkidest liikmetele;
NBC (Nordic-Baltic Council) koostöövõrgustikus osalemine, YFJ üldkoosolekutel jt sündmustel osalemine;
Ilmub kokkuvõtlik iganädalane e-uudiskiri välismaistest noorteüritustest ja sündmustest;
Välissuhetealaseid tegemisi kajastatakse sotsiaalses meedias (blogi, Twitter, Facebook);
Koostöö Läti Noorteühenduste Liiduga;
Osalemine rahvusvahelistel üritustel kogemuste vahetamiseks. ENL on kursis teiste riikide praktikaga noortepoliitika valdkonnas;
Noori ja noorteühendusi puudutavate teemade meediamonitooring.
LIIKMED
soovitud tulemus

Kontakt liikmetega on
tihe, liikmed on
aktiivsed, huvitatud ja
võtavad osa ENLi
tegevustest

mõõdik

Juhatus

tegevjuht,
osaluskogude
koordinaator,
vabatahtlikud

Kvaliteetsed sündmused vastavad nii ENLi kui
liikmete vajadustele ja ootustele ning pakuvad
koostöövõimalusi. 70% liikmetest osaleb
sündmustel ning osalejate ja läbiviijate
Ootuste väljendamine ja
(koolitajate) tagasiside on positiivne.
organisatsioonist vähemalt ühe
Ümarlaudade eesmärk on tuua regulaarselt
esindajaga osalemine
kokku noortekogude juhid, pakkudes koolitusi,
kogemuse vahetamise võimalust ja viies läbi
arutelusid (sh koguda sisendit) aktuaalsetel
teemadel. Tõsta juhtide juhtimisvõimekust

HTM, HMN,
RE

Aprl, okt

Juhatus

tegevjuht

Toimunud on kohtumised, kus osalevad kõik
uued konatktisikud.

Ühenduses kontaktisiku leidmine ja
tema suunamine kohtumisele.

HTM

3 Liikmeküsitluse läbiviimine ja analüüs

Nov

Juhatus

tegevjuht

70% liikmetest vastab, tagasiside on
positiivsem võrreldes 2013. küsitlusega
(andmed on võrreldavad 2013. aastaga).

Küsitlusele sisuline vastamine.

HTM

4 2015. aasta koolituste planeerimine

Okt

Juhatus

tegevjuht,
osaluskogude
koordinaator

Valminud on koolitusplaan, mis arvestab
liikmete vajadustega.

Ootuste ja soovide väljendamine

HMN, RE

tegevjuht,
osaluskogude
koordinaator

Vähemalt 20 liikmesorganisatsiooni juhti
osalevad mentorprogrammis. Mentorid ja
menteed on koolitatud ja valmis programmis
osalemiseks. Programmi eesmärk on pakkuda
ühingu juhile juhtimisalast tuge ja aidata
noorteühingu tegevust analüüsida ja ühingu
murekohti läbi arutada.

Info levitamine potensiaalsetele
programmis osalejatele.

HTM, RE

Talvekool jaanuar,
Talvekooli,
Kevadseminar 17.-18.
kevadseminari/üldkoosoleku,
Jaan, mai, aug,
1
mai, Suvekool 23-26.
nov
Suvekooli, sügisseminari/üldkoosoleku
juuli. Sügisseminar 15.korraldamine
16. nov

2

Liikmetele pakutakse
läbimõeldud ja
vajaduspõhiseid
arenguvõimalusi

tähtaeg

ootused noorteühingutele ja
osaluskogudele

elluviija

nr tegevus

5

Liikmesorganisatsioonide
kontaktisikute kohtumiste korraldamine

Noorteühenduste juhtide
mentorprogrammi läbiviimine

Mai

vastutaja

Juhatus

rahastaja

Liikmed on teadlikud
ENLi poolt pakutavatest
võimalustest ja
teenustest ning
kasutavad neid aktiivselt

Teadlikkus noorte
osalusest ja
osaluskogudest on
tõusnud.

6

Noortekogu juhtide ümarlaudade
korraldamine

Märts, oktoober

Juhatus

osaluskogude
koordinaator

Toimunud on kaks ümarlauda, kus osaleb
vähemalt 70% noortekogude juhtidest.

Noortekogude juhtide osalemine.

RE

8

2014. aasta teadlikkuse kampaania
läbiviimine

detsember

Juhatus

osaluskogude
koordinaator,
avalike suhete
spetsialist,
vabatahtlikud

Läbi on viidud üle-riigiline teavituskampaania,
teadlikkus osaluskogude ja noorte osaluse
kohta on tõusnud.

Info levitamine ja kampaania raames
toimuvatest tegevustes osalemine

RE

RE

9

10

Ametnike ja noorsootöötajate
koolituste läbiviimine

november

Juhatus

osaluskogude
koordinaator

Toimunud on 3 koolitust üle Eesti, kokku osaleb
koolitustel vähemalt 80 noorsootöötajat ja
ametnikku. Eesmärk on pakkuda osalejatele
praktilisi teadmisi ja tuge, mis aitavad mõista
Info levitamine
noorte osalust (sh osaluskogude
tegevuspõhimõtteid), arengusuundi ja
noorsootöötaja rolli osaluskogu tegevuse
toetamisel.

Koostöö algatamine
omavalitsusliitudega

aprill

Juhatus

noortepoliitika
nõunik,
osaluskogude
koordinaator

Koostöökokkulepe Eesti Maaomavalitsuste
Liidu ja Eesti Linnade Liiduga olemasolevate
Kohtumistel osalemine
osaluskogude arendamiseks ja uute loomiseks.

RE

Juhatus

osaluskogude
koordinaator,
noortepoliitika
nõunik,
vabatahtlikud

Välja on töötatud süsteem, mis toetab
osaluskogusid nende põhieesmärkide
saavutamisel - noorte esindamine kohalikul
tasandil. Süsteemi rakendatakse.

Info levitamine, sisendi andmine

RE

Osaluskogude toetamine 12 Osaluskogu põhitegevuse toetamine

juuli

JOOKSVAD TEGEVUSED:
Liikmete arengusse panustamine läbi koolituste. Koolitused korraldatakse vastavalt pädevusele ja tasemele;
Koolituspakkumiste vahendamine liikmetele;
Kodade (osaluskogude, poliitiliste, üleriigiliste) töö koordineerimine;
ENLi tutvustamine potentsiaalsetele liikmetele;
Noorteühingute ja osaluskogude nõustamine;
Liikmesorganisatsioonide sündmustel osalemine ja ENLi tutvustamine;
Liikmekohtumised, kohtumiste analüüsi koostamine;
Tugiprogrammi rakendamine alustavatele noortevolikogudele;
Osaluskogude projektifondiga seonduvate tegevuste elluviimine (sh noortekogude aastatoetuse jagamine)
ÜLDJUHTIMINE
soovitud tulemus

nr tegevus

Noorteühinguid ja
ENLi poliitikakujundamise protsessi
1.
osaluskogusid
analüüs ja uuendamine
kaasatakse läbimõeldult
ja kokkulepitud
põhimõtete alusel
organisatsiooni
poliitikakujundamisse ja 2. Vabatahtlike kaasamise süsteemi
rakendamine
arengu planeerimisse

tähtaeg

vastutaja

elluviija

mõõdik

ootused noorteühingutele ja
osaluskogudele

HTM, AEF

september

juhatus

tegevjuht,
noortepoliitika
nõunik

ENLi poliitikakujundamise protsess on
tulemuslik ja liikmeid kaasav

tähelepanu pööramine kaasamisega
seotud kitsaskohtadele

HTM, AEF

märts

Juhatus

Väljatöötatud ENLi vabatahtlike programmi
tegevjuht, töötajad rakendatakse ja ENLi tegevusse kaasatakse
uusi vabatahtlikke

vabatahtlikuks olemine, info
edastamine

HTM

JOOKSVAD TEGEVUSED:
Toimuvad regulaarsed kohtumised partneritega;
ENLil on töötajate, projektijuhtide ning vabatahtlike töö toetamiseks olemas tehniline baas, töökindlad vahendid ning vajadusel on vananenud tehnikat uuendatud;
ENLi tegevbüroo on kaasaegselt varustatud ning esinduslik;
Meeskonna ja vabatahtlike koolitamine;
Vabatahtlike kaasamine;
ENLi sünnipäeva ja jõulupeo korraldamine;
Vabatahtlike, noorteühingute, osaluskogude ja partnerite tunnustamine;
Projektifondide ja muude rahastusvõimaluste pidev monitooring ning vajadusel projektide kirjutamine;
Koostöö vilistlastega.

