Eesti Noorteühenduste Liidu roll noorteinfo maastikul
Eesti Noorteühenduste Liit on üle 16 aasta tegutsenud noortevaldkonnas, pakkudes Eestis
tegutsevatele

noorteühendustele

eestkostet,

võrgustikku

ja

arenguvõimalusi.

Olles

partneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile (edaspidi HTM), oleme alates 2008. aastast
tegutsenud kohaliku tasandi osaluse arendamisega läbi noortevolikogude võrgustiku
loomise ja tugevdamise. Seega võib öelda, et tegutseme kahes fookusgrupis – kohalik ja
riiklik tasand. Meie jaoks on oluline, et noortel oleks järjest rohkem võimalusi osaleda
kvaliteetsetes noorteühingutes, et meid võetaks võrdväärselt teiste eagruppidega ning meil
võimaldataks osaleda järjest rohkem erinevates otsustusprotsessides.
Oleme olnud enamasti noorteinfo vahendaja rollis. Panustanud noorsootöö nädala
ettevõtmistesse, võimendanud Eesti Noorsootöö Keskuse (edaspidi ENTK) ja HTMi poolt
loodud sõnumeid ning pannud õla alla valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele info
levitamisel. 2018. aasta algusest oleme esindatud ka ENTK poolt kokku kutsutud noorteinfo
riiklikus arendusgrupis. Töögrupi liikmeks on Roger Tibar. Tänu töögrupile, oleme selgemalt
kommunikeerinud

erinevatele

noorsootööga

kokku

puutuvatele

organisatsoonidele

vajalikkust noori kaasata ning juhtinud tähelepanu kohalike omavalitsuste vähesele
võimekusele noorte kaasamisel. Andnud omapoolse panuse erinevate webinaride, videode,
ettekannete, infolehtede ja muu sellise loomisel.
Aastatepikkune

kogemus

on

andnud

meile

võimekuse

olemaks

valdkonnas

üks

esinduslikumaid koolitajaid justnimelt noorte osaluse teemadel. Oleme loonud mitmeid
koolitusi ja simulatsioone nii noortele, noorsootöötajatele kui ka KOV tasandi ametnikele,
andmaks ülevaade riigis toimuvatest osalusvaldkonna takistustest ning juhtimaks tähelepanu
konkreetsetele kitsaskohtadele, mida me erinevate omavalitsustega suheldes oleme
täheldanud. Tänu ENTK ja HTMi partnerlusele on meil aastaid tegutsenud ka noorte osaluse
fond, läbi mile oleme saanud erinevatel aastatel fokusseerida uutele väljakutsetele ning
jagada noortele tegevustoetust plaanide elluviimiseks. Prioriteetideks on olnud uute
osalusvormide loomine, e-osaluse arendamine, organisatsioonidevaheline kogemusvahetus
ja muu.
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Viimaseks oleme ka mitmete projektide eestvedajad riiklikul tasandil, mis kõik on ühel või
teisel viisil mõeldud noortele ajakohase, selge ja vajaliku info edastamine. Seisame selle
eest, et noored oleksid aktiivsed kodanikud nii praegu kui ka tulevikus, mille tarbeks
soovitame kasvatada valimisharjumust ning tõstatada tähelepanud riiklike teemade osas.
Selle tarbeks räägime me nii valimisea langetamise, haridussüsteemi reformi, tööturule
sisenemise barjääride, NEET-noorte kaasamise kui ka palju muu teemadel kaasa justnimelt
projektivormis. „Noored Otsustajad“, „Samsung DigiPass“, „Noorte osalusakadeemia“, „Loo
oma linn“, „Osaluskohvikud“ on ainult mõned näited erinevatest tegevustest, mida aastate
jooksul oleme eest vedanud, kaasates noori üle kogu Eesti.
Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et noorteinfo arendamisel näeb ENL endas just vahendaja ja
koolitaja rolli. Mõnevõrra ka eestkõneleja roll, kuid seda pigem noorte perspektiivist
vaadates, juhtides tähelepanu kitsaskohtadele, mis esinevad juhtimis- ja kaasamiskultuuris
nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Roger Tibar
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
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