
 

ENLi seisukoht Noorteühingute rahastamise põhimõtetest Noortevaldkonna 

arengukava 2014-2020 kehtimise ajal  

 

2013 detsembris kinnitatud Noortevaldkonna arengukava 2014-2020(edaspidi Arengukava) 

meetme „noorte aktiivse osaluse toetamine kogukonnas ja otsustes“ üks olulisematest 

tegevustest on noorteühenduste aastatoetuse arendamine. Lähtuvalt sellest on Eesti 

Noorteühenduste Liit koostamas konkreetseid ettepanekuid aastatepikkuste 

noorteühenduste rahastusprobleemide lahendamiseks. Konkreetsete ettepanekute aluseks 

saab ENLi üldkoosoleku poolt 16. novembril 2014 kinnitatud suunda andvad põhimõtted. 

 

1. Noored peavad olema esindatud noorteühingutele jagatavate riiklike toetuste 

jagamise otsuste juures, mis tagab noorte huvide parema kaitstuse. 

2. Oluline on toetada noorteühenduste ja nende katusorganisatsioonide võimekust 

alternatiivsete tulallikate leidmiseks, tulubaasi mitmekesistamiseks ja sotsiaalse 

ettevõtlusega tegelemiseks. EMSLi ja Praxise koostatud Tulevikuraport toob välja 

ühe trendina avaliku sektori resursside vähenemise, mistõttu on vaja panna fookus 

muude tuluallikate leidmisele. 

3. Tuleb teha selgeks, milliseid noorteühinguid rahastatakse riiklikult ja milliseid 

kohalikul tasandil. Sealjuures tuleb kaardistada ära, mis on peamised noorteühingute 

kuluallikad. Kohalikud omavalitsused peavad järgima ühtset süsteemi 

noorteühenduste ja osaluskogude rahastamisel.  

4. Rahastamisel tuleb lähtuda Siseministeeriumi, EMSLi ja PRAXISe poolt välja töötanud 

Ühenduste rahastamise juhendmaterjalist sh toetada halduskoormuse 

vähendamiseks pikaajalisi põhitegevusi läbi tegevustoetuste, mitte läbi 

projektitoetuste. 

5. Riik peab tunnustama laia kandepinnaga ja Arengukava elluviivaid noorteühinguid 

kui enda strateegilisi partnereid, kuna noorteühingud viivad ellu noorsootööd, mis 

loovad Arengukava kohaselt palju võimalusi vajalike sotsiaalsete pädevuste 

omandamiseks. Läbi selle aitavad noorteühingud kaasa Arengukava üldeesmärgi 

täitmisele. 

6. Noorteühendustele jagatava iga-aastase riikliku tegevustoetuse summa peab olema 

vastavuses tegeliku vajadusega ja peab tõusma võrdeliselt inflatsiooniga. 



 

7. Vastavalt uuringule „Noorteühenduste finantssuutlikkus Eestis 2014“ on vaja 

võimalust, kus rahastajad lubavad katta vajadus-põhise protsendi ulatuses enda 

poolt eraldatud rahast halduskulusid.  

8. Noorteühingute katusorganistatsioonide E3 rahastus peab olema fikseeritud 

mitmeaastase lepingu alusel ning eraldi teistest noorteühingutest, et vältida 

konkureerimist noorteühendustega ja sõltumist ühest ministeeriumist. 

9. Noorteühingute rahastamissüsteem peab võimaldama saada tegevustoetust ka 

noorteühendustel, kellel on vähem kui 500 liiget ning kes ei tegutse vähemalt 5 

maakonnas. 

10. Erakondade noortekogudel peab olema erakondadest sõltumatu rahastamine. 

 


