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Eesti Noorteühenduste Liidu “Osalusvaldkonna ja osaluskogude arendamise kava 

2016” kolm prioriteeti on: 
 

1. Organiseeritud osalusvõimaluste arvu suurendamine  
Tegevused on suunatud piirkondadele ja inimestele, kes pole noorte osalusega ja osaluskogudega 

varem kokku puutunud ja eesmärk on neile osalusvaldkonda tutvustada ning luua uusi organiseeritud 

osalusvõimalusi (eelkõige noortevolikogusid). 

ENL-i tegevused prioriteedi täitmiseks on: 

a) “Seda laigiks!” töötubade läbiviimine 

b) Baaskoolituste läbiviimine 

c) Noorsootöötajate koolituste läbiviimine 

d) Noortevolikogu algatamise toetuse eraldamine 

 

2. Osaluskogude jätkusuutliku arengu toetamine ja tugitegevused  

Tegevused on suunatud piirkondadele, kus on juba noorte osaluskogu olemas ja olemasolevate 

toetavate ning arendavate tegevuste jaoks. 

ENL-i tegevused prioriteedi täitmiseks on: 

a) Noorte, ametnike ja noorsootöötajate nõustamine 

b) Osaluskohvikute organiseerimine 

c) Hooajakoolide organiseerimine 

d) Osaluskogude projektifond 

e) Noortekogude juhtide ümarlaud 

f) Noortevolikogude põhitegevuse arendamise ja toetamise programmi läbiviimine 

 

3. Osalust ja osaluse õppimist toetavate meetotide arendamine ja rakendamine 

Tegevused, mis on suunatud eelkõige osaluse teadvustamisele, nähtavuse suurendamisele ja 

osalusvaldkonna mõistetavamaks kujundamisele. 

ENL-i tegevused prioriteedi täitmiseks on: 

a) Üleriiklikel sündmustel osalemine 

b) “Kaasan noort” märgis 

c) Osaluskogude avalik esiletõstmine ja heade näidete tunnustamine 

d) Koolitundide läbiviimine 

 

 

Projektikorras toetamise peamisteks prioriteetideks on: 
 

1. Noortevolikogude loomine 

Tegevused on suunatud piirkondadele ja inimestele, kes pole noorte osalusega ja osaluskogudega 

varem kokku puutunud ja eesmärk on neile osalusvaldkonda tutvustada ning luua uusi organiseeritud 

osalusvõimalusi (eelkõige noortevolikogusid). 

Ideed projektitegevusteks: koolitundide läbiviimine, noorte osaluse teemaliste ümarlaudade 

korraldamine kohalikes omavalitsustes, demokraatiakoolide või õpitubade organiseerimine kohalikes 

omavalitsustes, noorte mõttetalgute korraldamine jne. 

 

2. Noorte valimisaktiivsuse tõstmine 

Pidades eeskätt silmas 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi, kus saavad esmakordselt valida 

noored alates 16. eluaastast, on tegevused suunatud eelkõige valimisprotsesside tutvustamisele, 

läbimängimisele ja praktiseerimisele, maailmavaateliste küsimuste analüüsimisele ning valimistega 

seonduvate väärtuste edasikandmisele.  
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Ideed projektitegevusteks: Valimisdebatid, valimissimulatsioonid, valimiskool või –koolitused, 

väärtushoiakute töötoad jne. 

 

3. Osaluskogude koostöö, sh partnerlus ühe või mitme teise osaluskoguga, noorteühinguga, 

kohaliku omavalitsuse ja/või maavalitsusega 

Tegevused on eeskätt suunatud osaluskogu laiapõhjalisuse tagamisele ja lisaks valitud osaluskogude 

liikmetele või aktivistidele s u u r end am aks  k aa s a tu s t  ka  t e i s t e s t  h uv i g r u pp i d es t , nt 

õpilasesindustest ja piirkonnas tegutsevatest noorteühingutest (gaidid, skaudid, 4H noored, 

noortekeskuste aktiivgrupid, erakondade noortekogude noored jne). 

Ideed projektitegevusteks: Koostöökohtumised, ühiskoolitused, ühissündmused, ümarlauad jne. 

 

4. Osaluskogu kui organisatsiooni jätkusuutlikuse tagamine 

Tegevused on eeskätt suunatud organisatsiooni ja selle liikmete arendamisele.  

Ideed projektitegevusteks: Koolitused, tööseminarid, tugisüsteemide ja –tegevuste analüüsimised jne.  


