EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT (ENL)
LIIKMEPAKETT

ENLil on ligi poolsada liikmesorganisatsiooni, kes jagunevad täisliikmeks, kandidaatliikmeks ja
vaatlejaliikmeks.
Katusorganisatsioonina pakub ENL neile kõigile võrgustiku loomise võimalust ja esindatust ENLi
partnerite hulgas, ning lisaks sellele konkreetseid liikmesorganisatsioonidele suunatud tegevusi.
Antud dokument tutvustab ENLi kolme erinevat liikmestaatust ja ENLi liikmelisusest
tulenevaid lisandväärtusi.

Kandidaatliikmed

Vaatlejaliikmed

ENLi Kandidaatliikmeks saab vähemalt
10 liikmega ja vähemalt pool aastat
tegutsenud noorteorganisatsioon.
Kandidaatliikme tegevus on suunatud
täisliikmelisuse saavutamisele.
Kandidaatliige ei ole hääleõiguslik
ENLi üldkoosolekul ning ta ei saa
esitada oma kandidaate ENLi
juhatusse.
Muus osas on kandidaatliikmel kõik
samad õigused ja võimalused mis
täisliikmel õigus osaleda kõigil ENLi
koolitustel ja üritustel, õigus
nõustamisele, õigus nimetada oma
esindaja Koja või juhtgrupi koosseisu,
mis töötab ENLI juures jms.

ENLi vaatlejaliikmeks saab kohalikul
või maakondlikul tasandil tegutsev
noorte osaluskogu, olenemata selle
juriidilisest vormist.
Vaatlejaliige ei ole hääleõiguslik ENLi
üldkoosolekul ning ta ei saa esitada
oma kandidaate ENLi juhatusse.
Muus osas on vaatlejaliikmel kõik
samad õigused ja võimalused mis
täisliikmel õigus osaleda kõigil ENLi
koolitustel ja üritustel, õigus
nõustamisele, õigus nimetada oma
esindaja Koja või juhtgrupi koosseisu,
mis töötab ENLI juures jms.

Täisliikmed
ENLi täisliikmeks saab noorteorganisatsioon, kes on omanud kandidaatliikme staatust
vähemalt 6 kuud ja tegutsenud vähemalt aasta.
Täisliikmed on ENLi üldkogul hääleõiguslikud. Sisuliselt on neil ka vastutus ENLi
tegevuse eest, sest enamus suuri organisatsiooni arengut puudutavaid küsimusi
otsustatakse just üldkoosolekul täisliikmete hääletusel.
ENLi täisliikmetelt ootame eriti suurel määral proaktiivsust üldkoosolekust, juhtgruppide
ja kodade tööst osavõtmisel, seisukohtade kommunikeerimisel ning info edastamisel ka
täisliikme liikmeskonnale.
Täisliikme staatuse omistamise eelduseks on ühingu kindel, eesmärgistatud ja
planeeritud tegevus noorteprojektide ja/või noorsootöö korraldamisel.

Liikmestaatust saab omistada või muuta ENLi juhatus oma otsusega. Selleks tuleb esitada
juhatusele kirjalik avaldus, tegevuse lühikirjeldus, väljavõte üldkoosoleku või juhatuse protokollist
otsusega ENLiga liituda ning väljavõte äriregistri andmetega.
Sooviavalduse esitamise järgselt toimub kohtumine organisatsiooni esindaja(te) ja ENLi
esindaja(te) vahel, mille järgselt juhatus teeb otsuse organisatsiooni vastuvõtmise või mitte
vastuvõtmise kohta oma järgmisel koosolekul.
Liikmelisust täpsustab ka põhikirja peatükk nr 3 ja kodukorra peatükk nr IV, kust saab täpsemat
infot protsessidest.

Sinu organistasioon ja ENL?
Olles osa ENLi eksootilisest kompotist on Sul palju suurem võimalus ühiskonnaasjades kaasa
rääkida. Nii on tõenäolisem, et te ei jää hüüdja hääleks kõrbeks ja teid võetakse tõsisemalt.
ENLi laiem eesmärk on luua noortele soodsat keskkonda, sealhulgas mitte ainult
organiseerunud noortele. ENL soovib, et ka praeguseks mitteorganiseerunud noored oleksid
aktiivsed ja julged. Seejuures tutvustab ENL noortele ja ka noortevaldkonda mõjutavatele
inimestele ning asutustele, kui kasulik on noorteorganisatsiooni kuulumine. Just selle pärast
korraldabki ENL üritusi ja viib läbi projekte, mis on mõeldud kõigile noortele. Sellest on kasu, sest
mitmed noored võivad niimoodi leida tee just teie organisatsiooni!

ENLil on üldjoontes kaks tegevussuunda

NOORTEORGANISATSIOONID
Arendame oma liikmesorganisatsioone, kes loovad
osalusvõimalusi ja
enesearengu võimalusi
kõigile noortele Eestis.

NOORTEPOLIITIKA
Räägime kaasa noori
puudutavates küsimustes ja
arendame igakülgselt eesti
noorte elukeskkonda.

Kandidaatliikmed
Kandidaatliik
Mida võidab Sinu organisatsioon ENLi liikmena? ENL...
- suurendab Sinu organisatsiooni mõjuvõimu meedias, poliitikategijate hulgas, sponsorite
silmis, teiste organisatsioonide ja avalikkuse silmis. Ühise katuse alt kostub hääl paremini ja
kaugemale ning on lihtsam luua ühiskondlikku positiivset suhtumist noorte (sh sinu
organisatsiooni) ettevõtmistesse. Lisaks on ENLi kuulumine on organisatsioonile
kvaliteedimärgiks, kuivõrd ENL mitmetele noortevaldkonnas määrava tähtsusega asutustele
pikaajaliseks koostööpartneriks.
- pakub kontaktipagasit
ENLil on head suhted ministeeriumitega, teiste MTÜdega ja loomulikult on meil poolsada
liikmesorganisatsiooni, kes ajavad samuti noorteasju: meie võrgustikust on lihtsam leida
koostööpartner, ühendada tegevusi ja vahetada kogemusi.
- nõustab rahastuse küsimustes
ENLi liikmesorganisatsioonidel on võimalus kinni panna nõustamisaeg ENLi esindajatega
muuhulgas ka finantseerimise teemadel võimalik on küsida algset sisendit või tagasisidet oma
taotlustele või abi muudes rahastusega seotud küsimustes.
- pakub tuge avalike suhete, turunduse ja reklaami valdkondades
Aktiivselt ENLi poolt pakutud tegemistes osaledes on võimalik suurendada oma organisatsiooni
silmapaistvust.
ENLilt võib küsida ka nõustamist avalike suhete valdkonnas. ENLi avalike suhete spetsialist aitab

levitada teie infot ja vajadusel abistab reklaami ja promo planeerimisel. Lisaks saavad ENLi
liikmed kasutada erinevaid infokanaleid: ENLi e-uudiskiri, list, kodulehe sündmuste- ja
uudisterubriik ning eriti põnevate teemade puhul ka noorsootöö lehte Aken (mis ilmub
nii paberkandjal kui uueneb regulaarselt veebis).
- organisatsiooni arendamine
ENL pakub väga kvaliteetseid koolitusi, mille läbi on Sinu organisatsiooni liikmetel võimalik
saada õpetusi tippkoolitajatelt, keda muidu noored tavaliselt lubada ei saa. ENLi koolitustsüklisse
kuulub kaks suuremat mitmepäevast koolitusüritust aastas (Talvelaager, Suvekool) ning lisaks ka
rida väiksemaid koolitusi. ENL koostab käsiraamatuid ja meetodeid ja vahendab mitmesugust
kasulikku infot, mille abil saad tõsta oma organisatsioon töö kvaliteeti.
- Noortepoliitika
Noortepoliitika tegeleb kõikide valdkondadega, mis puudutavad noori. ENLi noortepoliitika
spetsialist nõustab ning töötab igapäevaselt erinevate noori puudutavate seadustega ning
vahendab noorte arvamust ja parandusettepanekuid seadusandjale. Kõik selleks, et meil oleks
keskkond, kus saaksime igakülgselt areneda ning kus noorte sõna oleks väärtustatud ning
ühiskond toimiks noorte huve arvestavalt.
- Kodanikuühiskond
Olles osake ENList on noorteorganisatsioonil hõlpsam leida oma kohta Eesti kodanikuühiskonnas
kui tervikus. ENLi kaudu kuulub iga liikmesorganitsatsioon ka Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liitu (EMSL).
- Välismaale
ENL on Euroopa Noortefoorumi täisliige. Euroopa Noortefoorum on katusorganisatsioon, mis
ühendab noorteühendusi ja noortekatuseid üle kogu Euroopa ning töötab pidevalt Euroopa
Komisjoni, Euroopa Liidu jt kõrgete organisatsioonidega, luues noortele paremat ja võrdsemat
keskkonda Euroopas. AGA lisaks sellele saab ENLi ja Euroopa Noortefoorumi abil osa võtta
rahvusvahelistest projektidest, konverentsidest, seminaridest, koolitustest jne

Mida ootab ENL oma liikmesorganisatsioonilt?
ENL esindab liikmete ühishuve, mis tähendab, et ENL ei tegele konkreetselt Sinu organisatsiooni
siseasjadega. Kui soovid maksimaalset kasu lõigata, siis ole PROAKTIIVNE: edasta oma infot,
päri aru, kommenteeri, võta sõna, anna teada oma vajadustest!
Hea ja aktiivne liige:
1) Edastab regulaarselt ENLile infot oma tähtsamatest sündmustest ja tegemistest ja
kontaktisikute muutumisest
2) Saadab oma esindajaid ENLi üritustele alati, kui võimalik.
Kõige olulisem on osaleda mais ja novembris toimuvatel üldkoosolekutel. Seal võetakse vastu
kõige tähtsamad otsused: strateegiad, noortepoliitilised seisukohad jms, kinnitatakse eelarve ning
valitakse ENLile juhatus.
Ümarlauad ja kohtumised on olulised noortepoliitiliste seisukohtade kujundamiseks. Paljusid
selliseid teemasid lihtsalt ei ole võimalik arutada maili või telefoni teel. ENL soovib kuulda Sinu
arvamust, seepärast on oluline osaleda. Lisaks on tegemist ainulaadse võimalusega õppida
midagi uut teistelt liikmesorganisatsioonidelt ja parandada selle teadmise abil Sinu
organisatsioonis toimuvaid protsesse.

Suvekool, talvelaager ja erinevad lühemad koolitusüritused on mõeldud ENLi liikmetele ja
koolitused on valitud vastavalt nende soovidele. Seega leiab hea ja aktiivne organisatsioon
vähemalt ühe esindaja, kes tahab neil üritustel osaleda ja pärast teha põhjaliku ülevaate teistele,
et head mõtted ei läheks kaotsi.
ENLi sünnipäev ja jõulupidu annavad võimaluse suhelda vabas õhkkonnas. See loob hea
pinnase hilisemateks asisemateks aruteludeks. Iga liige on sinna alati oodatud.
3) Arutab oma organisatsioonis teemadel, millega on kursis ja/või millest on huvitatud ning
soovib kaasa rääkida. Kui ENLi kaudu on võimalik mõjutada noorte elu puudutavaid seadusi, ei
jäta juhust kasutamata. Seisukohtade kujundamisel küsib oma liikmete arvamust ja kinnitab
otsuse juhatuse tasandil.
4) Edastab regulaarselt ENLi infot oma liikmetele, teavitab neid osalusvõimalustest. Kõige
olulisem info on kajastatud ENLi Teadetes, seega peaks see jõudma kõigi noorteni
liikmesorganisatsioonis.
6) Otsib pidevalt uusi koostöövõimalusi. Tunneb huvi, mis ENLis ja tema
liikmesorganisatsioonides parajasti toimumas on.
7) Osaleb tema profiiliga sobiva Koja töös. Sellise Koja puudumisel algatab Koja koos tema
formaadiga sarnaste ENLi liikmesorganisatsioonidega. Koja eesmärk on panustada ENLi töösse ja
soodustada info- ja seisukohtade vahetust ning koostööd ENLi liikmesorganisatsioonide vahel.

Täisliikme staatusega lisanduvad kohustused:
1) Täisliige uurib, kas tema liikmete seas võiks olla huvilisi ENLi töös osalemiseks: olgu
vabatahtlikuna ürituse raames või lausa valmis ENLi tööd koordineerima ENLi juhatuse liikmena.
Tutvustab vastavaid võimalusi oma liikmetele ja julgustab neid osalema.
2) Täisliige volitab iga kord oma esindaja ENLi üldkoosolekul hääletama. Hoolitseb, et
tema esindaja on kursis arutlusele tulevate teemadega ja valmis kaasa rääkima ning teab oma
organisatsiooni seisukohti ja arvamust vastavates küsimustes.

Mis edasi?
Kui selle info põhjal tundub, et ENL on midagi sinu ühingule ning sinu ühing sobib ENLi
koosseisu, siis võta meiega ühendust aadressil liikmed@enl.ee.
Kui selle info põhjal tekkis küsimusi või kahtlusi kuid siiski ka huvi – siis võta sellegipoolest
ühendust aadressil liikmed@enl.ee ning vaatame koos, kuidas saame edasi liikuda!

Sinu ENL ☺

