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Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

Tegevus

Eesmärk

Hooajakoolid pakuvad liikmesorganisatsioonidele võimalust
jagada kogemusi ning soodustavad suuremat ja tõhusamat
Talvekooli,
koostööd. Hooajakoolid aitavad tõsta ühenduste juhatuste
kevadseminari/üldkoosoleku,
ja liikmete pädevusi, mis aitavad tagada ja suurendada
Suvekooli, sügisseminari/üldkoosoleku noorteühenduse tegevusvõimekust ja kvaliteeti ning
korraldamine
järjepidevust.
Noorteühenduste arenguprogrammi
väljatöötamine 2015.-2016. aastaks. Arenguprogramm toetab noorteühenduste
Programmi käivitamine 2015. a
võtmekompetentside arengut ja tõstab noorteühenduste
septembris.
tegevuskvaliteeti vastavalt ühenduse spetsiifikale.
Noorteühingute rahastussüsteemi
muutmine ja vahendite
suurendamine.
Osaluskogude põhitegevuse
toetamine läbi koostöö arendamise
omavalitsustes noortevaldkonna eest
vastutavate ametnikega,
osaluskogude juhtide ümarlaudade
korraldamise, osaluskogude erinevatel
teemadel nõustamise, erinevate
spetsiifilise koolituste korraldamise,
noorte ja otsustajate kohtumiste
korraldamise. Ametnike ja

Noorteühingute rahastussüsteem on vajadusi rahuldav,
tagab ühingute jätkusuutliku arengu ning võimaluse
panustada noortevaldkonda suuremalt.

Elluviija

Ootused liikmetele,
partneritele

Juhatus, Tegevjuht,
osaluskogude
koordinaatorid,
vabatahtlikud

Toimunud on kvaliteetsed
sündmused, mis vastavad nii ENLi
kui liikmete vajadustele ja ootustele
ning pakuvad koostöövõimalusi.
Ootuste väljendamine ja
60% liikmetest on osalenud
organisatsioonist vähemalt ühe vähemalt ühel sündmusel ning
esindajaga osalemine kõigil
osalejate ja läbiviijate (koolitajate)
sündmustel
tagasiside on olnud konstruktiivne.

2015 märts

Juhatus, Tegevjuht

Välja on töötatud arenguprogramm.
Pilootprogrammis osaleb 5
Osalemine arenguprogrammis noorteühingut.

2015, jätkub 2016

Noortepoliitika
nõunik, tegevjuht ja
juhatus

Sisendiandmine, lobitöös
vajadusel kaasaaitamine

Tähtaeg

Talvekool 20-22.02;
kevadseminar ja
üldkoosolek 9-10.05;
suvekool 23-26.07,
sügisseminar ja
üldkoosolek 14-15.11

Osaluskogude juhid on juhtimisvõimekad. Osaluskogud on
jätkusuutlikud ning sisutegevusele orienteeritud.
Omavalitsusjuhid, noored ja noorsootööspetsialistid on
teadlikud noorte osalusvaldkonnast, noortevolikogu kasust
ja tegevuspõhimõtetest ning noorte käsitletavatest
teemadest.

2015 detsember

Osaluskogude
koordinaator,
projektijuht

Noorte aktiivne osalus ühiskonnaprotsessides; osaluskogu
tegevusse sisendi saamine; noortelt tulnud sisendi
kasutamine Eesti noortepoliitika kujundamises; noorte
kaasamise arendamine kohalikul ja riiklikul tasandil

2015 november,
detsember

Projektijuht ja
meeskond

Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

Osaluskohvikute korraldamine;
formaadi edasiarendus

Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

Tagada aktiivsete ja ühiskondlikest protsessidest huvitatud
noorte pealekasv, kes julgeksid kaasa rääkida kodukoha
Valimisea langetamine kohalike
arengutes, tunneksid end kui täisväärtuslikud Eesti Vabariigi
omavalitsuste valimistel 16. eluaastale kodanikud ja omaksid laiapõhjalisemat arusaama
alates 2017. aastast.
poliitilistest protsessidest.
2015 II poolaasta

Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

ENLi 2015. aasta Riigikogu valimiste
programmi lobi erakondade seas
enne valimisi, koalitsioonileppe
koostamisel ning selle täideviimisel
Koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liidu
ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga
koostatakse plaan, mille alusel
jätkatakse tööd Eesti Tööandjate
Liidu, Rektorite Nõukogu,
Rakenduskõrgkoolide Rektorite
Nõukogu ning Eesti Koolijuhtide
Liiduga.

2015, jätkub kuni 2018

Vabatahtlikust tegevusest ning in- ja mitteformaalsest
õppimisest saadud kogemuste ning teadmiste arvestamine
formaalhariduses jätkamisel ja tööturule sisenemisel.

2015 detsember, jätkub NP nõunik ning
2016
vabatahtlik

Noorteühingute rahastuse kogumaht
on kasvanud, uuendatud süsteem
arvestab ENLi ettepanekuid.

Külastatud või kohtutud on vähemalt
10 omavalitsuseesindajaga, sõlmitud
on edasised koostöölepped.
Osaluskogude juhid on saanud
jagada kogemusi, saanud infot ENList, osalenud koolitustel. Toimunud
on vähemalt kaks ümarlauda, kust
on osa võtnud vähemalt 70%
Aktiivne osavõtt sündmustest. osaluskogudest.
Igas maakonnas on toimunud
Osaluskohvikud, koostatud on
protokollid ja kokkuvõtted,
Aktiivne osavõtt, sisendi
kokkuvõtted on edastatud ENLi
kasutamine edasistes
partneritele, alustatud on saadud
tegevustes
ideede rakendamisega.
2015. aasta kevadeks on muudetud
põhiseadus ja olemas on kaasnevate
muutuste rakendusplaan, mis võtab
arvesse ENLi mudeli ettepanekuid,
muudatuste elluviimist riiklikul
tasandil on alustatud.

NP nõunik ja juhatus

Noortesõbraliku seadusandluse ja ühiskonna arendamine

Mõõdik

NP nõunik ja juhatus

Partnerid: EÜL, EÕL, Euroopa
Noortefoorum ja teised
kolleegid välismaalt

ENLi ettepanekuid on võetud arvesse
koalitsioonileppe koostamisel,
vastavad punktid realiseeruvad
valitsusperioodi jooksul.
Noore vabatahtlik tegevus on
registreeritud ning seda võetakse
arvesse positiivse tegurina
kandideerimisel formaalharidusse
ning tööle. Noor mõistab, et tema
vabatahtlik panus ühiskonnaellu on
eesmärgipärane täna ning tulutoov
ka tulevikus.

Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

Varivalimiste projektitegevuste
elluviimine. Seal hulgas
valimissimulatsiooni korraldamine,
avalikud valimisdebatid,
osalussimulatsiooni mängud,
maakondlikud avalikud sündmused,
noortekonverents, loovtööde
konkurss. Koostatakse projekti
tulemuslikkuse hindamise
tulemusindikaatorid, mis aitavad

Aidata kaasa noorte aktiivse ühiskonnas osalemise
suurenemisele, osalusharjumuse kujunemisele. Projekt
toetab demokraatia arengut, noorte sotsiaalset kaasatust,
rõhutab noortepoliitika tähtsust ja toob välja noortepoliitika
maastikul toimuva.
2015 I poolaasta

Projektijuht ja
meeskond

Projekti eesmärk on suurendada noorte arvamuse osakaalu
poliitiliste otsuste juures, anda noortele suurem avalik hääl
riiklikul tasandil. Selle tsükli peateemaks on "Noorte
mõjuvõimu suurendamine poliitikas osalemise kaudu"
2015 detsember

Projektijuht ja
meeskond

ENL on tugev
katuseorganisatsioon
noorteühingutele ja
osaluskogudele

Struktuurse Dialoogi
projektitegevuste elluviimine. Seal
hulgas arutelud erinevate
noortegruppidega,
teavituskampaaniad, uuringud.
Välja töötatakse ENLi tegevuse
tulemuslikkuse hindamise ja
monitoorimise põhimõtted, vastavalt
sellele hinnatakse ENLi tegevust ja
vajadusel uuendatakse

ENL on tugev
katuseorganisatsioon
noorteühingutele ja
osaluskogudele

Olemas on ENLi põhimõtted ja üldised seisukohad
noortepoliitika valdkonnas, mille alusel kujundab ENL enda
päevapoliitilisi seisukohti.
Uue Noortepoliitika Platvormi koostamine.

ENL on tugev
katuseorganisatsioon
noorteühingutele ja
osaluskogudele

ENLi olulisema info tõlkimine eesti,
inglise ja vene keelde

Noorte aktiivne osalus
ühiskonnaprotsessides

ENLi alternatiivsete tuluallikate
Alternatiivsed tuluallikad strateegia välja töötamine

ENLi tegevuse hindamine on konstruktiivne ja tulevikku
vaatav ning lähtub uuendatud noorteühenduste
enesehindamise käsiraamatust

2015 märts

Välja on töötatud ENLi mõju ja
tegevuse hindamise ja
monitoorimise põhimõtted ja neid
rakendatakse ENLi igapäevatöös.

Juhatus, Tegevjuht

2016 kevad

Noortepoliitika
nõunik, töörühm

ENLi põhitegevuse kohta käiv info on kättesaadav ja
mõistetav kolmes põhilises keeles

2015 juuni

Tegevjuht ja avalike
suhete spetsialist

Suurendada ENLi jätkusuutlikku ning projektifondidest
sõltumatut arengut

2015 juuni, detsember, juhatus, meeskond,
jätkub 2016
eksperdid

Jooksvad tegevused:
Noorteühingute ning osaluskogude nõustamine;
Kodade (osaluskogud, üleriigilised, poliitilised) töö koordineerimine;
Noortegarantii ning seda toetavate teenuste käivitumise ning arengu monitooring ja toetamine;
Kehtiva ning loodava noori puudutava seadusandluse monitooring ning sisendi andmine;
ENLi suhtlusvahendite (koduleht, sotsiaalvõrgustik) kaudu info edastamine, uute lahenduste (siseveeb)
tarbijateni toomine;
ENLi seisukohtade ning noorte teemade üldiselt kajastamine üleriigilistes ning
valdkondlikes meediaväljaannetes;
Koostööpartnerite tunnustamine ning tänamine;
Noorte ja noorteühenduste huvide esindamine tähtsamates töögruppides ning komisjonides;
Eesti esindamine rahvusvahelises noortevaldkonnas, seal juures läbi Euroopa Noortefoorumi;
Partneritega vajaduspõhiste kohtumiste korraldamine, neis osalemine;
Projektifondide ja muude rahastusvõimaluste monitooring, vajadusel projektide kirjutamine, info edastamine
liikmetele

ca 5000 noort osaleb varivalimiste
raames korraldatud debattides,
simulatsioonimängudes ja muudes
tegevustes, mille tulemusel saavad
noored kogemuse poliitikutega
suhtlemisel ning esinduskogude töö
toimimisest, ca 7000 sihtrühma
Info edastamine, sündmustes noort osaleb varivalimiste
osalemine
hääletussimulatsioonis
Eesti noorte arvamus on tugevalt
esindatud Euroopa tasandi
raamdokumendis, mis koondab
endas ettepanekuid Euroopa
Komisjonile. Eesti noorte arvamus on
sisendiks riiklike muudatuste
Aktiivne osavõtt sündmustest. planeerimisel.

2015 sügiseseks üldkoosolekuks on
olemas Noortepoliitika Platvormi
Osalemine töörühmas, sisendi visand, mida asutakse peale
ja tagasiside andmine
üldkoosolekut viimistlema.

Liikmed osalevad
ajurünnakutel ja strateegia
töögruppides

Olemas on eesti, inglise ja vene
keeles materjalid ENLi põhitegevuste
kohta.
ENLil on alternatiivsete tuluallikate
strateegia, mis on välja töötatud
koostöös ekspertidega Eestist ning
välismaalt

