
 
 

 

ENLi strateegilised eesmärgid aastaks 2018 



 
 

Eesti Noorteühenduste Liit panustab aktiivse kodanikuühiskonna arendamisse, 

demokraatia tugevdamisse ja tolerantsuse suurendamisse. ENL tahab oma tegevuse kaudu 

kujundada noortesõbralikumat elu ja suurendada noorte aktiivsust. Noorteühendustest 

kasvavad peale tulevased Eesti elu edendajad, kes on koostööaltid, suure kogemustepagasi 

ja laia silmaringiga. 

HETKEOLUKORD 

Eesti Noorteühenduste Liidu kontor asub Estonia pst 5a. Juhatuse ja töötajate hinnangul on kontor 

piisavalt suur ja töötingimused sobivad. 

Organisatsiooni üldist toimimist iseloomustavad negatiivsest küljest nõrk liikmete kaasamine ja nende 

omavaheline koostöö, poliitikate kujundamisel pigem reageerimine, mitte proaktiivne tegevus. Positiivse 

poole pealt võib välja tuua heade näidetena osaluskogude projektifondi, liikmete koolitusprogrammid 

tugeva tegevmeeskonna ning ENLi esindaja Euroopa Noortefoorumi juhatuses. 

Peamised koostööpartnerid on Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond, Eesti Noorsootöö 

Keskus, Euroopa Noored Eesti büroo, Avatud Eesti Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 

Liit, Sotsiaalministeeriumi Laste ja perede ning tööturu osakond. Poliitikate kujundamisel teeme 

koostööd Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Huvijuhtide 

Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning Eesti Õpilasesinduste Liiduga. 

 

 

Liikmete tagasisideküsitluse põhjal (2012 suvi) olid neile olulised järgmised noortepoliitilised teemad: 

 
 

Numbrid 

ENLi liikmeskonda kuulub 42 noorteühingut, 70 noortevolikogu ja 15 noortekogu. Organisatsiooni 

igapäevatööd juhib 1-liikmeline palgaline juhatus ja strateegiliselt nõustab 5-liikmeline vabatahtlik 

nõukogu. Tegevuse üle järelevalvet teostab 2-liikmeline revisjonikomison. Büroos on tööl keskmiselt 10 

palgalist töötajat koos projektijuhtidega. Büroo juures tegutseb ligikaudu 150 hooajalist vabatahtlikku 

(Varivalimiste projekt, osaluskohvikud, hooajakoolid jmt sündmused). Püsivalt on tegusad keskmiselt 10 
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vabatahtlikku (esindajad, noortepoliitika teemade eestvedajad jne). 2013. aastal töötas büroo juures ka 

4 praktikanti (raamatupidamine, 3 uuringut). 

2013. aasta eelarve suurus on ligikaudu 370 000 eurot koos projektide ja Riigieelarve eraldisega 

osaluskogude arendamiseks. Eelarve tulubaas on ühetaoline ja peamised tulud tulevad avalikust 

sektorist või välisrahastusest. 

Meediakanalitest on otsekontaktid Postimehe ja Eesti Rahvusringhäälingu arvamusportaalide, Delfi 

Noorte Hääle ja Eesti Päevalehega. 

 

Traditsioonid 

Traditsiooniliselt on toimunud ENLi Suvekool (11 aastat), Osaluskohvikud (3 aastat), Noorte 

Varivalimised (3 korda) ja Meediakonverents (4 aastat), sellega seoses Eesti noortesõbralikema 

ajakirjaniku ja väljaande tunnustamine. 

 

 

  



 
 

MISSIOON – miks olemas oleme? 

ENL esindab, kaasab ja toetab noorteühendusi läbi koostöö- ja arenguvõimaluste loomise. 

VISIOON – mida saavutada tahame? 

ENL on suure, aktiivse ja tugeva liikmeskonnaga organisatsioon, arvamusliider noortevaldkonnas ning 

tõsiseltvõetav koostööpartner ühiskonnas, kus noorte ideed ja aktiivsus on väärtustatud ning otsused 

tehakse koos noortega. 

VÄÄRTUSED – millest oma tegevuses lähtume? 

 

KOOSTÖÖ 

Koostöö eelduseks on head suhted, ühised huvid, soov üksteist mõista, ära kuulata ja austada kõiki 

osapooli. 

 

AVATUS 

Avatus paneb meid otsima inimestes ja ideedes head ning olema vastuvõtlikud muutustele. 

 

ARENG 

Arengu huvides on vaja kogu aeg valmis olla ebaefektiivsuse tuvastamiseks ja vajalike muudatuste 

tegemiseks. Oleme orienteeritud lahenduste leidmisele. 

 

HARIDUS 

Hariduse eelduseks on valikuvabadus, võimaluste rohkus ja mitmekesisus, alternatiivide olemasolu. 

Tunneme oma minevikku ja oskame aimata tulevikku.  

 

RAHVUSVAHELISUS 

Rahvusvahelisus tähendab kogemuste vahetamist, tolerantsust ja võimaluste rohkust.  



 
 

ENLi missiooni elluviimiseks ja visiooni teostamiseks oleme püstitanud aastaks 2018 neli strateegilist 

eesmärki: 

1. Soodne tegevuskeskkond noorteühendustele 

2. Noorte aktiivne osalus ühiskonnaprotsessides 

3. ENL on tugev katuseorganisatsioon noorteühingutele ja osaluskogudele 

4. ENL pakub noortevaldkonnale olulisi kvaliteetseid teenuseid  



 
 

1. Soodne tegevuskeskkond noorteühendustele 

Noorteühenduse loomine on igale noorterühmale jõukohane ja võimalik. Riik ja kohalikud omavalitsused 

toetavad ja tunnustavad noorteühendusi. Haridusasutused on noorteühendustele koostööpartneriks. 

Ühendused on noortele atraktiivsed. Seadusandlus toetab noorteühenduste loomist, tegutsemist ja 

arengut. 

Eesmärgi saavutamiseks töötab ENL selle nimel, et oleks olemas: 

 vajaduspõhine ja vajadusi rahuldav rahastussüsteem noorteühendustele; 

 noorteühenduste omavaheline suurem ja tõhusam koostöö; 

 toetus noorteühendustele kaadrivoolavuse ja sellest tuleneva üleandmisprotsessi läbiviimisel; 

 noorteühendustele arenguprogrammid, mis toetavad ühenduste juhtimisvõimekust ja 

jätkusuutlikkust. 

Mõju 

Noorteühendused toetavad noorte kujunemist teadlikeks ja aktiivseteks kodanikeks. 

  



 
 

2. Noorte aktiivne osalus ühiskonnaprotsessides 

Igal noorel on õigus ja võimalus läbi noorteühenduste oma arvamust avaldada. Otsustajad nii kohaliku 

omavalitsuse, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil mõistavad, et noorte osalus on vajalik ning noorte 

arvamust osatakse küsida ja sellega arvestatakse. Riigil, kohalikel omavalitsustel ja rahvusvahelisel 

tasandil on hea koostöö noorteühendustega. Noorte esindusorganisatsioonid tegutsevad proaktiivselt. 

Eesmärgi saavutamiseks töötab ENL selle nimel, et oleks olemas: 

 noorteühenduste ja otsustajate koostöö; 

 noorteühendustel suurem võimekus otsustusprotsessides kaasa rääkida; 

 noortel lihtsad ja atraktiivsed osalemisvõimalused; 

 noorte osaluskogudel võimekus tegeleda tulemuslikult kohalike noorte esindamise ja nende 

huvide eest seismisega; 

 kõikides suuremates omavalitsustes noortevolikogud. 

Mõju 

Noort võetakse võrdse partneri ja ühiskonna liikmena. Noorte aktiivne osalus ühiskonnaprotsessides on 

suurenenud ja otsused on sellevõrra laiapõhjalisemad ja mõjusamad. Tunnustatakse vabatahtlikku tööd, 

aktiivseid noori ja noorteühendustes saadavad kogemust.  



 
 

3. ENL on tugev katuseorganisatsioon noorteühingutele ja osaluskogudele 

ENL on professionaalne, tunnustatud ja poliitiliselt tasakaalustatud katuseorganisatsioon. ENL toimib 

võrgustikuna, kus igal lülil on kanda oma roll. ENL on liikmete igapäevatöö osa. ENL toetab oma liikmete 

arengut ja tegevust. 

Eesmärgi saavutamiseks töötab ENL selle nimel, et oleks olemas: 

 liikmetevaheline koostöö, kogemuste vahetamine ja üksteiselt õppimine; 

 kõikidel noorteühendustel võimalus ENLi tegevustes osalemiseks; 

 büroos oma ala professionaalid; 

 ENLi liikmetel ja partneritel selge, ühine arusaam ENLi rollist, eesmärkidest ja tegevusest.  

Mõju 

Noorteühendused panustavad ENLi tegevusse. ENLi kuulumine toetab liikmeid nende igapäevases töös 

ja arengus.  



 
 

 

4. ENL pakub noortevaldkonnale olulisi kvaliteetseid teenuseid 

ENLil on tulemuslik ja mõjus tegevusmudel ning oskusteave, mis teeb ENList atraktiivse teenusepakkuja 

ning koostööpartneri. ENL pakub noortevaldkonnale olulisi kvaliteetseid teenuseid mis vastavad ENLi 

strateegilistele eesmärkidele, arendavad noorteühendusi, noortevaldkonda, toetavad nende positsiooni 

ühiskonnas ning aitavad tagada ENLi enda jätkusuutlikkust. 

Eesmärgi saavutamiseks töötab ENL selle nimel, et oleks olemas: 

 vastavalt valdkonna vajadusele välja arendatud koolitusplaan ja teenused; 

 alternatiivsed tuluallikad; 

 mitmekesine tulubaas, mis ei sõltu ainult avalilku sektori ega välisrahastusest. 

Mõju 

ENL on valdkonnas tunnustatud teenusepakkuja ning ENLi poolt pakutavad teenused aitavad kaasa 

noortevaldkonna arengule. 


