
Tegevus Eesmärk Mõõdik Tähtaeg Elluviija Partnerid

1.1 Kevadseminari/üldkoosoleku, Suvekooli, 

Sügisseminari/üldkoosoleku korraldamine

Hooajakoolid pakuvad 

liikmesorganisatsioonidele võimalust jagada 

kogemusi ning soodustavad suuremat ja 

tõhusamat koostööd. Hooajakoolid aitavad 

tõsta ühenduste juhatuste ja liikmete 

pädevusi, mis aitavad tagada ja suurendada 

noorteühenduse tegevusvõimekust ja kvaliteeti 

ning jätkupidevust.

Toimunud on kvaliteetsed sündmused, mis vastavad nii ENLi kui liikmete 

vajadustele ja ootustele ning pakuvad koostöövõimalusi. 60% liikmetest on 

osalenud vähemalt ühel sündmusel ning osalejate ja läbiviijate (koolitajate) 

tagasiside on olnud konstruktiivne.

Kevadseminar ja 

üldkoosolek 14.- 15.05; 

Suvekool 21.-24.07, 

Sügisseminar ja 

üldkoosolek 19.- 20.11

Tegevjuht Liikmesorganisatsioonide 

juhid

1.2 Noorteühenduste arenguprogrammi edasiarendamine; 

jätkutegevused, sh Kogemuskatlad

Arenguprogramm toetab noorteühenduste 

võtmekompetentside arengut ja tõstab 

noorteühenduste tegevuskvaliteeti vastavalt 

ühenduse spetsiifikale.

Toimunud on vähemalt 4 Kogemustekatelt; 2015. aasta programmi 

mentorsuhted püsisid ja said mõlemapoolselt konstruktiivse tagasiside; 

2015. aasta osalejatest vähemalt pooled osalevad jätkukoolitustel; vähemalt 

6 ühingut osaleb 2016. aasta programmis.

Detsember Tegevjuht

1.3 Liikmevõrgustiku tugevdamine läbi nende tegevuste laiemale 

üldsusele tutvustamise

Tutvustades oma tegevusi ENLi teistele 

liikmetele avaneb suurem võimalus 

võrgustikutööks. Laiema üldsuse teadlikkuse 

kasvades suureneb ühingute tõsiseltvõetavus 

ning seeläbi võib kasvada liikmete arv 

ühingutes ja koostöö teiste valdkondade 

organisatsioonidega.

Valmib laiem mitmeaastane kommunikatsiooniplaan. Sel aastal ilmub 

vähemalt 5 liikmeid tutvustavat videoklippi ning lugu ENLi infokirjas; 

vähemalt viies maakonna lehes on ilmunud selles maakonnas tegutsevate 

noorteühenduste ühine artikkel; uuenenud on ENLi kodulehel ühingute 

profiili osa.

Detsember Tegevjuht, kommunikatsioonijuht

1.4 Noorteühingute rahastussüsteemi muutmine ja vahendite 

suurendamine

Eestis, nii riiklikul kui ka kohalikult tasandil, 

tegutsevad võimekad, statabiilse arengu ning 

jätkusuutliku rahastusega noorteühingud.

Noorteühingute rahastussüsteem on muudetud, vahendeid on suurendatud. 

Noorteühingute rahastamise (st aastatoetuse) süsteem on muutunud rohkem 

noorteühingute vajadustele vastavaks, mis omakorda tagab ühingutele 

jätkusuutliku arengu ning võimaluse panustada noortevaldkonda suuremal 

määral. Võimalused väiksematel (alla 500 liikme ja/või vähem kui 5 

maakonnas tegutsevate) noorteühingutel saada tegevustoetust on 

suurenenud, mitmekesistunud.

November, 

jätkutegevused 2017. 

aastal

Aseesimees, noortepoliitika 

nõunik

Noorteühingud laiemalt, 

noorteühingutest 

katusorganisatsioonid, 

ministeeriumid, EMSL, Praxis

Tegevus Eesmärk Mõõdik Tähtaeg Elluviija Partnerid

2.1 Vabatahtlikust tegevusest ning in- ja mitteformaalsest 

õppimisest saadud kogemuste ning teadmiste arvestamine 

formaalhariduses jätkamisel

Koostöös vähemalt ühe ülikooli ja Eesti 

Üliõpilaskondade Liiduga luua ning 

pilootkorras rakendada süsteem, mille läbi 

arvestatakse sisseastumiskatsetel vabatahtliku 

tööd ja mitteformaalse haridust.

Loodud on koostöös partneritega süsteemi kontseptsioon, sõlmitud 

kokkulepe vähemalt ühe ülikooliga 2017. aasta sisseastumiskatsetel loodud 

süsteemi rakendamiseks.

Detsember, jätkub 2017. 

aastal

Juhatuse aseesimees, 

vabatahtliku töö eestvedaja

Eesti Üliõpilaskondade Liit, 

Tallinna Ülikooli 

Ühiskonnateaduste Instituut, 

Tartu Ülikooli 

Sotsiaalteaduskond, TTÜ 

Sotsiaalteaduskond, Rektorite 

Nõukogu

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU TEGEVUSKAVA 2016

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.

MISSIOON – miks olemas oleme?

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

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 NOORTEÜHINGUTELE

2. NOORTE AKTIIVNE OSALUS ÜHISKONNAPROTSESSIDES



2.2 Valimisea langetamise järeltegevused 16- ja 17-aastastel noortel on valmisolek teha 

teadlik otsus 2017. aasta kohalike 

omavalitsuste valimistel.

Alustatud on valimisea langetamise järeltegevustega ja projektidega, mis 

hõlmavad noorte kodanikuteadllikkuse tõstmist 2017. aasta kohalike 

omavalitsuste valimisteks. Ühiskonnaõpetuse tundide uue kontseptsiooni 

loomine, alustamine ja rakendamine. Leitud on järeltegevuste projektijuhid 

ja eestvedajad. Alustatud on tegevustega.

Detsember, jätkub 2017. 

aastal

Projektijuht, noortepoliitika 

nõunik, juhatuse aseesimees

Siseministeerium, HTM, Eesti 

Maaomavalitsuste Liit, Eesti 

Linnade Liit, Vabariigi 

Valimiskomisjon, koolid, 

Ühiskonna-ja Ajalooõpetajate 

Selts (EAÜS), Koolijuhtide Liit, 

Õpetajate Liit

2.3 Noorte tööõiguskeskkonna arendamine Tagada noorte tööõiguskeskkonna arendamine 

noortesõbralikumaks, soodustamaks esmase 

noorte töökogemuse saamist.

Analüüsitud on noorte tööõiguskeskkonna hetkeolukord. Määratletud ENLi 

seisukohad käesoleva teema osas ja alustatud koostöös partneritega teema 

arendamist.

Detsember, jätkub 2017. 

aastal

Noortepoliitika nõunik, 

aseesimees, eestvedaja

Riigikogu, Tööandjate 

Keskliit, Töötukassa, SA 

Õpilasmalev

2.4 2017. aasta KOV platvormi koostamine 2017. aasta kohalikel valimistel arvestavad 

kohalikesse omavalitsustesse kandideerijad 

noorte soovide ja vajadustega ning ametisse 

asudes töötavad süsteemselt noorte suunas 

kujundades seeläbi noortesõbralikumat 

kohalikku elu.

On toimunud arutelud liikmete ja ekspertidega, protsess on olnud avatud ja 

läbipaistev. Valminud on 2017. aasta KOV platvormi projekt.

Kinnitatakse kevad 2017 Noortepoliitika nõunik, 

aseesimees

Liikmed (suurem rõhk 

osaluskogudel), E3

2.5 ENLi 2015. aasta Riigikogu valimiste programmi täideviimise 

monitooring ja lobi.

ENLi 2015. aastal valitud Riigikogu töötab 

süsteemselt noorte suunas ning kujundab 

seeläbi noortesõbralikumat ühiskonda.

Igas kvartalis on monitooritud ENLi 2015. aasta Riigikogu valimiste 

programmis olnud punktide täideviimise üle, kohtutud on erinevate 

osapooltega, käib aktiivne lobitöö punktide täitmise suunal.

Kuni kõik punktid on 

täidetud või aasta 2019 

Riigikogu valimisteni.

Noortepoliitika nõunik, 

aseesimees

Liikmed, noorteühingud, RK 

noorte toetusrühm.

2.6 Osalusvaldkonna ja osaluskogude arendamine: (1) 

organiseeritud osalusvõimaluste arvu suurendamine (töötubade, 

baas- ja noorsootöötajate koolituste läbiviimine, algatustoetuse 

eraldamine); (2) osaluskogude jätkusuutliku arengu toetamine ja 

tugitegevused (nõustamine; osaluskohvikute, hooajakoolide ja 

maakondlike noortekogude juhtide ümarlaudade organiseerimine; 

maakondlike aastatoetuste ja projektifondi kaudu 

osalusvaldkonna rahaline toetamine; põhitegevuse programmi 

läbiviimine; osalusvaldkonna analüüsimine); (3) osalust ja osaluse 

õppimist toetavate meetodite arendamine ja rakendamine 

(üleriiklikel sündmustel osalemine; "Kaasan noort" kokkulepe; 

veebihaldamine; meediakampaania rakendamine; heade näidete 

esiletoomine; koolitundide läbiviimine).

(1) tutvustada osalusvaldkonda piirkondadele 

ja inimestele, kes pole noorte osalusega ja 

osaluskogudega varem kokku puutunud ning 

luua uusi organiseeritud osalusvõimalusi 

(eelkõige noortevolikogusid); (2) toetada ning 

arendada tegevusi ja piirkondi, kus on juba 

noorte osaluskogu olemas; (3) teadvustada, 

suurendada nähtavust ja kujundada noorte 

osalusvaldkond mõistetavamaks.

(1) Töötuba ning baaskoolitus on läbi viidud vähemalt 30 omavalitsuses; 

koolitatud vähemalt 30 noorsootöötajat; algatamise toetus eraldatud 

vähemalt 15 omavalitsusele; (2) on saadud kvaliteetset nõu; osaluskohvik on 

toimunud igas maakonnas ja osalenud kokku vähemalt 1500 inimest; 

hooajakoolid on toimunud (kevadesminar: 50 osalejat, suvekool: 130 

osalejat; sügisseminar: 50 osalejat); projektifondist on rahastatud vähemalt 

25 projekti; maakonnas on noorte osalust toetatud; toimunud on vähemalt 3 

juhtide ümarlauda ja osalenud vähemalt 11 maakonda; osalusvaldkonda on 

analüüsitud; põhitegevuse programmiga on liitunud vähemalt 15 

noortevolikogu; (3) üleriiklikel sündmustel on noorte osalust tutvustatud; 

"Kaasan noort" märgis on omistatud vähemalt 15 omavalitsusele; 

osaluskogude veebi on arendatud; meediakampaania on rakendatud; noorte 

osalus on avalikult esile toodud ja tunnustatud; koolitunnid on läbi viidud 

vähemalt 15 koolis.

Detsember Osaluskogude koordinaatorid Kohalikud omavalitsused, 

maavalitsused, osaluskogud, 

HTM, ENTK, ENÜ, EHJL, 

SANA, EÕEL

2.7 Projekti “Struktureeritud Dialoogi” tegevuste elluviimine, sh 

arutelud erinevate noortegruppidega, teavituskampaaniad, 

uuringud.

Läbi konkreetse projekti struktuuri avaneb 

võimalus paljudel poliitikakujundamisesse 

muidu sisendit mitte andvatel noortel rääkida 

kaasa erinevate normide loomisel. Enam noori 

saab infot erinevate valitsustasandite 

toimimise ja kitsaskohtade asjus. Projekt aitab 

kujundada noorte suhtumist ja teadmisi 

poliitika ja demokraatia toimimise kohta ning 

projekti V tsükkel annab ülevaate vähemuste 

olukorrast Eestis. 

Läbi on viidud vähemalt 8 näost- näkku konsultatsiooni; Interneti- põhisel 

konsultatsioonil on osalenud vähemalt 1000 noort; tulemusi on arutatud 

peamiste Eesti poliitikakujundajatega erinevatest valdkondadest; tehtud on 

ettevalmistused Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seonduva 

noortekonverentsi toimumiseks.

2017. aasta juuni Projektijuht

2.8 Projekti "Loo oma linn” elluviimine Eesmärk on koolitus- ja arendustegevuste abil 

tugevdada venekeelsete eesti noorte 

ühiskondlikku aktiivsust läbi Ida-Virumaal ja 

Maardus tegutsevate osaluskogude võrgustiku 

laiendamise.

5 linnas on moodustatud noortegrupid; kõik grupid osalevad kõigil kolmel 

koolitusel; lõppkonverentsist võtavad osa riikliku tasandi poliitikud, kõigi viie 

linna noored ja linnaametnikud; vähemalt pooled projektis osalenud noortest 

jätkavad tegevust osaluskogudes.

Juuni Projektijuht Kohalikud omavalitsused



2.9 Osaluskohvikud Noorte aktiivne osalus ühiskonnaprotsessides 

on tõusnud; osaluskogu tegevusse sisendi 

saamine on suurenenud; noortelt tulnud 

sisendi kasutamine Eesti noortepoliitika 

kujundamises läbi muu hulgas ENLi tegevuste 

on kasvanud; noorte kaasamise arendamine 

kohalikul ja riiklikul tasandil on paranenud.

Igas maakonnas on toimunud osaluskohvikud. Osaluskohvikutes on kokku 

olnud osalejaid vähemalt 1500. Osaluskohvikutest kogutu saab sisendiks 

osaluskogude järgmiste aastate tegevuskavadesse.

November Aseesimees Maavalitsused, maakondlikud 

noortekogud

Tegevus Eesmärk Mõõdik Tähtaeg Elluviija Partnerid

3.1 Missiooni ja visiooni ülevaatamine ja vajadusel uuendamine, 

töökorralduse ülevaatamine, vilistlaste kaasamine

Organisatsiooni toimise tõhustamiseks peavad 

missioon ja visioon toetama tegelikke 

tegevusi, tegevused peavad lähtuma reaalsest 

olukorrast ning vajadustest. ENLi 

raamsuundade ülevaatamine on esimeseks 

sammuks ka uue arengukava loomisel.

Toimunud on vähemalt kolm sisendkogumiskoosolekut liikmete, erinevate 

valdkondlike ja valdkonnaüleste partneritega; missiooni ja visiooni on 

vajadusel täiendatud.

August Esimees

3.2 Uue arengukava loomine Eesmärk on tagada ENLi kui organisatsiooni 

stabiilne areng ning liikuda lähemale 

püstitatud visioonile.

Toimunud on kehtiva arengukava analüüs; sisendikogumiskoosolek 

vilistlastega, nõukoguga; paika on pandud plaan järgmise aasta tegevuste 

osas.

Oktoober, jätkub 2017. 

aastal

Aseesimees

3.3 Uue Noortepoliitika Platvormi koostamine Olemas on ajakohane ja professionaalne 

Noortepoliitika Platvorm, mis on tuntud nii 

liikmete kui ka partnerite seas ja mis annab 

legitiimse aluse noorte ja liikmete 

esindamiseks.

Toimunud on Noortepoliitika Platvormi töögrupi kohtumised. Platvormi 

koostamise protsess on olnud avatud ning läbipaistev; kaasates liikmeid ja 

eksperte. Platvormi sisu on läbinud kooskõlastamise liikmete poolt 

talvekoolis. Platvorm on kinnitatud kevadseminaril toimuval üldkoosolekul.

Mai Noortepoliitika nõunik, 

noortepoliitika platvormi 

koostamise töögrupp

3.4 Projekti "Ühised noored" elluviimine Noorteühingute teadlikkus ja võimekus 

riskilaste ja -noorte kaasamise osas on 

tõusnud; riskis olevate laste ja noorte 

teadlikkus noorteühingutest ning nende 

tegevustest on tõusnud ning sihtrühma noored 

on rohkem avatud noorteühingutes kaasa 

lööma; projekti tulemusena on loodud alus 

jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks 

noorteühingute ja sihtrühma noortega 

tegelevate asutuste vahel.

8 projektis osalevat noorteühingut on läbinud ettevalmistavad koolitused; 

sihtrühma noored on osalenud tugipakettide tegevustes; projekti käigus ja 

pakettide rakendamise lõppemisel analüüsitakse tegevuste mõjukust ning 

koostatakse ettepanekud jätkutegevusteks.

Mai Aseesimees, projektijuht ja 

assistendid

8 projektipartneriks olevat 

noorteühingut, valdkonnas 

tegutsevad organisatsioonid

Tegevus Eesmärk Mõõdik Tähtaeg Elluviija Partnerid

4.1 ENLi liikmetele suunatud teenustepaketi väljaarendamine ENLi liikmesorganisatsioonid pöörduvad oma 

tegevusega kaasnevate kitsaskohtade 

lahendamisel esmajoones ENLi poole ning 

saavad siit adekvaatset ja mitmekülgset tuge.

Täiendatud on ENLi liikmetele suunatud teenuste nimekiri vähemalt kahe 

teenuse võrra, olemasolevate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus on 

ülevaadatud ning vajadusel täiendatud.

Aprill Tegevjuht, noorteühingute 

koordinaator

4.2 Osalusvaldkonnaalaste teadmiste jagamine 

formaalhariduskeskkonnas

Ülikooli lõpetavad noorsootöötajad on saanud 

kvaliteetse ja mitmekülgse teadmise noorte 

osalusvaldkonnast, selle süsteemidest ning 

võimalustest; üldhariduskoolide õppurid 

saavad läbi kvaliteetsete õppematerjalide 

laialdasemat informatsiooni.

ENL on saavutanud pikaajalised kokkulepped vähemalt ühe noorsootöötajaid 

ja/või huvijuhte koolitava kõrgaharidusasutusega, õppeprotsessi sisendi 

andmise, muu hulgas kontaktõppes osalemise asjus; ENL on kirjutanud 

osalusvaldkonna peatüki vähemalt ühte õpikusse või e-õpikusse.

Oktoober Aseesimees, OK koordinaator, 

noortepoliitka nõunik

Kirjastused, ülikoolid

4.3 ENLi tulubaasi kasvatamine ENL suudab omatulust katta projektides 

nõutava omaosaluse. Olemas mitmekesine 

tulubaas, mis ei sõltu ainult avaliku sektori ega 

välisrahastusest.

Eelarveaasta lõpuks on ENL kasvatanud omatulu 7000 euroni. Detsember, jätkub 2017. 

aastal

Tegevjuht, aseesimees

4. KVALITEETSED TEENUSED

3. ENL ON TUGEV KATUSEORGANISATSIOON



4.4 ENL-i ja liikmesorganisatsioonide tegevuste tutvustamine ja 

laiendamine eesti-vene taustaga noorte hulgas.  

ENL-i ja liikmete tegevustesse on kaasatud 

suurem hulk Ida-Virumaal ja teistes vene 

kogukondades elavaid eesti-vene noori. 

On suurenenud konkreetsete projektide arv, mis on suunatud eesti-vene 

taustaga noortele. Vene taustaga noorte hulk ENL-i üritustel on suurenenud. 

ENL-iga liitub uusi eesti-vene noorteorganisatsioone. 

September, jätkub 2017. 

aastal

Juhatuse esimees, aseesimees Ameerika Ühendriikide ja Briti 

saatkonnad, Briti Nõukogu, 

liikmesorganisatsioonid

Jooksvad tegevused: noorteühingute ning osaluskogude nõustamine; kodade (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, sealjuures läbi Euroopa Noortefoorumi; Partneritega vajaduspõhiste kohtumiste 

korraldamine, neis osalemine; projektifondide ja muude rahastusvõimaluste monitooring, vajadusel projektide kirjutamine, info edastamine liikmetele; projektis "vabatahtlikud koovad võrku" osalemine.


