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Raport 

Struktureeritud Dialoogi riiklik konsultatsioon: 2.tsükkel,  2.ring 

 

Esimene Struktureeritud Dialoogi tsükkel, mis kestis 18 kuud, oli pühendatud noorte tööhõivele ning 
selle eestvedajateks olid eesistujamaad Hispaania, Belgia ja Ungari. Teise tsükli prioriteediks on  
noorte osalus ning antud perioodil on eesistujamaadeks Poola, Taani ja Küpros. Käesolev raport võtab 
kokku Eesti üleriigilise konsultatsiooni, mis oli läbi viidud 1. juulil 2011.a alanud tsükli raames. 
Tegemist on teise ringiga, mis leiab aset Taani eesistumise perioodil (1. jaanuar – 30. juuni 2012) ning 
keskendub teemale „Noorte osalus ja innovatsioon“ 
 

1. KONSULTATSIOONI METODOLOOGIA 

Struktureeritud Dialoogi 2. tsükli 2.ringi raames kasutas Eesti Noorteühenduste Liit kolme erinevat 
kanalit: veebiküsimustikku, grupiarutelusid ja Struktureeritud Dialoogi riikliku töögrupi ümarlauda.  

1) Veebiküsimustik oli saadaval vastamiseks perioodil 18.01.2012 - 9.02.2012 (22 päeva) ning 
kokkuvõttes vastas antud küsimustikule 797 inimest. 75% vastanutest olid naised ning 25% vastavalt 
olid mehed. Küsimustiku sihtgrupiks olid noored vanuses 13 kuni 30 eluaastat ning vastanuid võib 
vanusegrupiti võtta kokku järgmiselt: 

 

 

 

Küsimustik sisaldas endas mitut respondendi isiklike andmeid puudutavat küsimust ning 17 
teemaalast küsimus, mille seas olid nii lahtised (mida oli enamus) kui ka valikvastustega küsimused. 
Suurem osa küsimustest oli vastamiseks kohustuslik. Veebiküsimustik oli saadaval Eesti 
Noorteühenduste kodulehel (www.enl.ee). Viide küsimustikule oli levitatud Eesti Noorteühenduste 
Liidu võrgustike, veebibännerite, Facebook´i ja e-posti kaudu.   

Küsimustik oli saadaval kahes keeles – eesti ja vene. Tõlge vene keelde oli tehtud eesmärgiga jõuda 
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ka rahvusvähemusteni, kaasata neid protsessi ja saada teada nende arvamust. Võrgustikud, mida 
küsimustiku levitamiseks kasutati, ei lubanud aga vastava sihtgrupini jõuda. Erinevus vastanute arvus 
oli drastiline nagu ka eelmise ringi konsultatsiooni puhul – eestikeelsele küsimustikule oli vastanud 780 
respondenti ning ainult 17 respondenti  oli vastanud venekeelsele küsimustikule. Kuigi antud ringi 
puhul kasutati uusi ja laiemaid kanaleid vähemusteni jõudmiseks on lõpptulemus siiski mitte-rahuldav. 
Narvas (piirkond, kus vähemuste osakaal moodustab ligi 90%) toimunud ümarlaud aitas saada uusi 
mõtteid, kuidas kaasata vähemusi, ning need võetakse kasutusele järgmise konsultatsiooniringi puhul.  

2) Grupiarutelud olid peetud järgmiselt: 

a) Eesti Noorteühenduste Liidu Talvekool (28.01 - 29.01.2012) 

ENLi talvekoolist võttis osa 60 inimest. Grupiaruteludeks olid osalejad jaotatud kolme gruppi, mille 
raames toimusid ühised ajurünnakud ja arutelud ning kokkuvõtete tegemine. ENLi talvekooli 
sihtgrupiks on ENLi enda liikmed ning organisatsioon peab oluliseks tutvustada Struktureeritud 
Dialoogi projekti neile veelgi lähemalt. Üks mõte on proovida tõhusamini kaasata ENLi liikmeid projekti 
konsultatsiooni läbiviimisesse järgmise ringi ajal.  

b) Kolm paralleelset grupiarutelu kolmes Eesti linnas: Tallinn, Tartu ja Narva (4.02.2012)  

Antud grupiaruteludest võttis osa 69 inimest – 38 osalejat oli Tallinnas, 19 Tartus ja 12 Narvas. 
Arutelusid vedasid eest Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad ning antud üritused omasid ka 
positiivseid tulemusi: eelmise tsükli käigus grupiarutelud pigem kinnitasid vastuseid, mis olid juba 
veebiküsimustikest välja tulnud, kuid tänu teistsugustele meetoditele andsid grupiarutelud selles ringis 
täiendava väärtuse.  

3) Struktureeritud Dialoogi riikliku töögrupi ümarlaud 

Eelmise ringi puhul Struktureeritud Dialoogi riiklik töögrupp töötas pigem konsultatsiooni elluviimise 
tehnilise poolega, kuid antud ringi raames oli korraldatud eraldi ümarlaud, et saada sisendit 
konsultatsiooni küsimuste ja teemade endi kontekstis. Küsimuste arutamine töögrupiga tõi uue 
mõõtme antud konsultatsioonile: eelkõige kohalikul tasandil tulemuste rakendamise ja tuleviku 
sammude kohapealt. 

 

2. KOMMENTAARID, ETTEPANEKUD JA POSITIIVSED KOGEMUSED  

Eesti Noorteühenduste Liidul on võimalik jagada käeoleva konsultatsiooni tulemusena järgmiseid 
positiivseid kogemusi:  

• Alates Struktureeritud Dialoogi 2. tsüklist on Eesti Noorteühenduste Liidus palgatud eraldi 
inimene Struktureeritud Dialoogi konsultatsioonide koordinaatori ametikohale. Sellest 
tulenevalt on kõik tegevused antud projekti raames riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 
koordineeritud ühe inimese poolt, kes saab keskenduda kitsamalt projektile, mille eest ta 
vastutab. Positiivsed tulemused olid märgatavad juba esimese ringi puhul ning ka käeoleva 
konsultatsiooni etapi puhul ei pidanud pettuma: kommunikatsioon ning vajalikud 
ettevalmistused sujuvad kiiremini ja tõhusamini. 

• Konsultatsiooni info levitamiseks oli kasutatud Facebooki, kus on aktiivne eraldi 
Struktureeritud Dialoogi leht ning mis on osutunud tõhusaks kanaliks noorteni jõudmiseks  
(https://www.facebook.com/#!/kysitlus). Praegusel hetkel rohkem kui 1000 noort on märkinud 
ära antud lehel “Meeldib”. Plaanis on jätta antud leht aktiivseks ning kasutada seda 
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konsultatsioonide tulemuste ja Euroopa tasandil toimuva arutelu avalikustamiseks, samuti 
järgnevate konsultatsiooniringide promomiseks.  

• Veebiküsimustiku puhul oli Eesti Noorteühenduste Liidul ette valmistatud kolm hinnalist 
auhinda (iPad 2, iPod Touch, SPA kinkekaardid): peale seda kui veebiküsimustik läks lukku, 
loositi kõigi vastanute vahel auhinnad välja. Oli arvestatud ka teatud riskiga, et auhindade 
olemasolu võib muutuda ainsaks motivaatoriks noorte inimeste jaoks küsimustikule 
vastamiseks. Kuid analüüsides läbi kõik küsimustikud on võimalik tõdeda, et ainult mõnede 
üksikute respondentide ankeedid sisaldasid endas tühiseid vastuseid ning vastuste kvaliteeti 
võib sisu poolest hinnata keskmisest kõrgemaks. Enamus respondente vastas ka nendele 
küsimustele, mis ei olnud vastamiseks kohustuslikud. Sellist lähenemist konsultatsiooni 
atraktiivsemaks muutmiseks oli kasutatud ka eelmise ringi ajal. 

Kuigi käesoleva ringi puhul õnnestus Eesti Noorteühenduste Liidul kaasata vähem noori kui eelmise 
ringi puhul (näiteks veebiküsimustikule vastas eelmise ringi puhul 1123 respondenti), nähakse selle 
ringi tulemusi siiski positiivsematena. Noorte osaluse ja innovatsiooni teema tundub olema lähedasem 
ja tuttavam noorte inimeste jaoks, seega õnnestus antud ringi raames saada konkreetsemaid 
ettepanekuid ja mõtteid tegevuste jaoks. Eesti Noorteühenduste Liit on rahul sellega, et 
konsultatsiooni jaoks etteantud aeg oli sellel korral pikem: kuigi konsultatsiooni etapid ise olid 
läbiviidud peamiselt jaanuaris, oli projektijuhil, ENLi meeskonnal ja töögrupil rohkem aega 
põhjalikumaks ettevalmistuseks.   
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KONSULTATSIOONI TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

1.   Noorte valimisosaluse suurendamine  

1.1 Millised konkreetsed tegevused saaksid suurendada noorte osalust institutsionaalse 
demokraatia kontekstis järgmistel tasanditel:  

a) Kohalikud valimised 
b) Riiklikud valimised 
c) Euroopa valimised 

Eesti puhul on võimalik välja tuua kolm valimiste tasandit: kohalikud, riiklikud ja Euroopa valimised. 
Vastavalt 2010.aastal läbiviidud uuringule (TSN Emor) noorte valimisaktiivsus on liikumas tõusvas 
joones, kuid siinkohal on veel siiski arenguruumi. Konsultatsiooni raames noortelt oli küsitud peamiste 
põhjuste kohta, miks on noorte huvi valimiste vastu madal, ning paluti välja pakkuda ka võimalikud 
lahendused, mis aitaksid noorte osalust suurendada.  

Veebiküsimustiku tulemused selles osas, miks noored ei osale kohalikel ja riiklikel valimistel, osutusid 
üsna sarnasteks. Mõlema tasandi puhul ligi kolmandik respondentidest tõid välja madala huvi poliitika 
vastu üldiselt ning üks viiendik tõid välja asjaolu, et noored ei usu, et nende hääl omab jõudu, ning 
sama palju mainiti ka tugevate teadmiste puudumist valimiste valdkonnas. Grupiaruteludest tuli välja 
ka poliitiliste erakondade halvenenud maine, seda eriti viimastel aastatel meedias käsitletud 
probleemsete juhtumite tõttu: noored inimesed on erakondades pettunud ja eelistavad jätta oma hääle 
andmata. Mainitud oli ka perekonna mõju valimisosaluse kontekstis: harjumus olla huvitatud kohaliku 
elu arengutest ja hääletada valimistel peaks algama kodusest keskkonnast.     

Euroopa tasandi valimiste puhul peamised valimistel mitte-osalemise põhjused olid järgmised: 
madalad teadmised Euroopa Parlamendi kohta (39%), ei nähta seost Euroopa Parlamendi ja Eesti 
vahel, tundub liiga kauge ja ilma mõjuta kohalikule tasandile (26%), huvi puudumine poliitika vastu 
üldiselt (22%).  

Tabel 1 näitab valikvastustega küsimuse tulemusi, mille puhul said noored välja valida parimad 
lahendused valimisaktiivsuse parandamiseks. Lisaks antud variantidele oli välja toodud ka see, et 
oluline on otsene kontakt poliitikutega, näiteks läbi korraldatud poliitiliste debattide noori puudutavatel 
teemadel.  Kooli nähakse olulise kanalina noorteni jõudmiseks ja just seetõttu rohkem tähelepanu 
peaks olema pööratud antud struktuurile. Peale ühiskonnaõpetuse tunde (mis on toodud välja ka 
Tabelis 1) oli samuti välja pakutud koolituste korraldamine õpetajatele, mille käigus neil oleks võimalik 
tõsta oma enda teadmisi ning õppida meetodeid, mille abil oleks lihtsam läheneda noortele poliitilise 
valdkonna küsimustes ja muuta need noorte jaoks selgemaks ja atraktiivsemaks. Olulise sündmusena 
olid rõhutatud Varivalimised, mida nähakse tõhusa vahendina noorte valimisteadlikkuse tõstmiseks ja 
huvi äratamiseks valimiste vastu.    

Valimistel osalemist käsitleti ka teise külje alt: noored kui kandidaadid ise. Küsimuseks oli see, miks 
noored inimesed ei kandideeri ise valimistel ning kuidas oleks võimalik neid julgustada antud sammu 
tegemisel. Grupiarutelude puhul toodi välja, et erakondade halva maine tõttu kardavad noored saada 
endale külge samuti negatiivse „sildi“. Teisest küljest viidati asjaolule, et paljud noored kuuluvad küll 
erakondadesse, kuid vanad olijad ei lase neil esile tõusta. Valimistel kandideerimise kontekstis arvas 
17% respondentidest, et noori ei olegi vaja eraldi julgustada: need, kellel on potentsiaali ja tahtmist, 
leiavad või on juba leidnud oma tee ise. Läbivad väljapakutud lahendused noorte julgustamiseks 
valimistel kandideerimiseks olid järgmised: 

- noorte motiveerimine kogemuse saamise aspektiga, mis on oluline karjääri ülesehitamisel; 
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  * Vastajatel oli võimalik valida mitu vastusevarianti, seega summaarselt võivad protsendid ületada 100% piiri.  

 

- seminarid,/loengud/koolitused koolides;  
- positiivsete näidete toomine olemasolevate kogemuste põhjal;  
- noorteühendustesse kuulumise propageerimine (kuna seda nähakse toetava struktuurina, kust on 
lihtsam alustada). 
 
 
1.2. Valimisea langetamise dialoog 
  

Sissejuhatusena valimisea langetamise teemasse oli respondentidelt küsitud, kas nad on kuulnud 
kampaaniast Vote@16 ning kas nad toetavad antud kampaania aluseks olevaid seisukohti. Vastused 
antud küsimustele on peegeldatud Tabelis 2 ja Tabelis 3. Vote@16 taust ning ka Eesti 
Noorteühenduste seisukoht ja argumendid olid samuti välja toodud, et noored mõistaksid paremini 
antud küsimuse konteksti.   
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Veebiküsimustiku tulemuste puhul selgus, et 69% on kuulnud valimisea langetamise ideest, kuid veidi 
üle poolte respondentidest märkis ära, et nad ei toeta antud mõtet. 33% respondentidest, kes ei toeta 
valimisea langetamist, arvasid, et 16-aastased ei ole võimelised piisavas ulatuses poliitikast aru 
saama ning seega ka teadlikku valikut tegema. 27% respondentide nägemuses on nooremate 
inimeste arvamust lihtsam mõjutada kas teatud materiaalsete aspektide või lihtsalt sõprade ja 
vanemate arvamuse poolt. Valimisea langetamist mitte-toetanutest 14% tõi välja selle, et noortel 
inimestel on antud eluetapil vaja teha teisi valikuid ja poliitika ei ole nende jaoks prioriteediks. Samuti 
sai mainitud, et noored inimesed ise ei ole tegelikkuses valimistes huvitatud (13%) ja peale valimisea 
langetamist olukord valimisaktiivsuse kohapealt ei muutu. Teisest küljest positiivselt antud küsimusele 
vastanute seas antud teema puhul oli ära märgitud, et noortel inimestel on juba oma arvamus välja 
kujunenud ning sellega peaks ühiskond ka arvestama (23%). Valimisea langetamist nähakse hea 
vahendina alustamaks heaks kodanikuks olemise harjutamist varakult (18%), mis omab tulevikus 
positiivset mõju kogu kodanikuühiskonnale.  

Grupiarutelud ning ka kommentaarid veebiküsimustikust tõid välja erinevaid samme, mille abil on 
võimalik julgustada valimisea langetamise dialoogi nii noorte seas kui ka terve ühiskonna kontekstis. 
Üheks läbivaks arvamuseks oli see, et noored inimesed peaksid ise algatama antud arutelu ning seda 
ka eest vedama. Teisest küljest mainiti ka seda, et noori inimesi ei pruugita alati tõsiselt võtta, seega 
on hea saavutada toetus antud küsimuses vanematelt tegijatelt, kes esindaksid noorte häält näiteks 
erinevate meediakanalite kaudu noortele endile lisaks. Sammud, mida pakuti valimisea langetamise 
teemalise dialoogi julgustamiseks, olid järgmised: 

• avatud arutelud meediakanalites, et jõuda võimalikult suure inimeste arvuni (erinevas 
vanuses); 

• Varivalimised kui vahend tõstmaks noorte inimeste teadlikkust ning samuti ka näitamaks 
vanematele inimestele nende potentsiaali; 

• aktiivsed õpilasesindused, kes hoiaksid antud teemat üleval ja vastutaksid arutelude, loengute 
ja infoseminaride korraldamise eest; 

• teiste riikide positiivsete näidete tutvustamine; 
• suur ja pikaajaline Vote@16 kampaania.  
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Tabel 2. Kas olete varem kuulnud valimisea langetamise ideest?  
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Tabel 3. Kas toetate ideed langetada valimisiga 16 eluaastale?  
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Riiklik töögrupp jõudis oma arutelus järelduseni, et praegusel hetkel ei ole Eesti ühiskond valimisea 
langetamise teemaga piisavalt tuttav. Valimisea langetamise teemat peaks arutama ühiskonnas 
laiemalt ning tooma lähemale nii noorte kui ka vanemate inimestele. On oluline tõstatada arutelu 
kanalites, mis jõuaksid ka mitte-aktiivsete noorteni, et nad oleksid tuttavad antud teema taustaga ja 
see ei tunduks neile liiga võõra ja eemaletõukavana (said välja pakutud ka konkreetsed televisiooni 
saated ja veebiarutelude kanalid). Üheks peamiseks töögrupi järelduseks oli see, et meie ühiskond ja 
ka noored inimesed ise ei ole veel küpsed valimisea langetamiseks. Kõigepealt tuleks käivitada 
arutelu ning peale seda oleks vaja mõningaid aastaid, et noori inimesi ette valmistada (näiteks 
projektide, ühiskonnaõpetuse tundide, kampaaniate kaudu): ainult peale seda oleksime me valmis 
rääkima valimisea langetamise kasulikkusest noorte inimeste jaoks.  
 
 
1.3. Tegevused mitte-organiseeritud noorte kaasamiseks institutsionaalsesse demokraatiasse  
 
Küsimus mitte-organiseeritud noorte kaasamise kohta institutsionaalsesse demokraatiasse oli üks 
neist, mis valmistas veebiküsimustiku respondentidele ja grupiaruteludes osalenutele enim raskusi. 
Siinkohal on võimalik välja tuua järgmised mõtted: 

• Noortele tuleb läheneda konkreetsete ettepanekutega, mis sisaldavad endas konkreetseid 
tegevusi: võimalik, et peale osalemist ettevalmistatud ürituses/tegevuses (näiteks demokraatia 
projekt), on nad järgmisel korral ise uute tegevuste algatajateks.  

• Tuleks suunata tähelepanu aktiivsetele noortele: neid on võimalik kasutada mitte-
organiseeritud noorte julgustamiseks hakkamaks aktiivsemateks, kuna noorte inimeste vahel 
võib olla suurem usaldus.  

• Mitte-formaalse hariduse kasupunktid peaksid olema tutvustatud nii õpilastele kui ka 
õpetajatele, et näidata, millist rolli see omab noore inimese maailmavaadete kujunemisel ja 
tema osalusel ühiskonna elus.  

• Tuleb analüüsida mitte-organiseerunud noorte tendentse: kas neid iseloomustavad kindlad 
regioonid, vanusegrupid, perekonna sotsiaalne staatus?  

Üheks põhiliseks ja väga oluliseks aspektiks, mis on olnud läbivad eelnevalt käsitletud küsimuste 
puhul, on vajadus suurema koostöö järele koolidega. Koole nähakse tõhusa kanalina jõudmaks 
noorte inimesteni ning seda peaks kasutama antud eesmärgil struktureeritumal kujul. Tuleb seista 
vastamisi mitmete väljakutsetega: kuidas muuta ühiskonnaõpetuse tunde paremaks, kuidas tõsta 
noorte inimeste teadlikkust noorte osaluse kontekstis, kuidas ühendada formaalset ja mitte-
formaalset haridust, kuidas valmistada ette õpetajad tegelemaks antud küsimustega eesmärgil 
kasvatada üles head kodanikud. Riiklik töögrupp rõhutas samuti koolide olulisust noorte osaluse 
kontekstis, tuues välja asjaolu, et palju tööd tuleb teha ka õpetajate, koolide juhtide ja 
lastevanemate hoiakute ja suhtumisega.  
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2.   Loovuse ja innovaatilisuse edendamine noorteühendustes  

2.1 Millised peamised põhimõtted peaksid olema toetavate ja rahastavate struktuuride aluseks, 
et noorteühendustel oleks võimalik kaasata oma liikmeid loomingulisse ja innovaatilisse 
noorsootöösse?  

Struktureeritud Dialoogi riiklik töögrupp rõhutas ühte peamist põhimõtet: innovatsiooni kui sellist ei 
peaks liialt täpselt defineerima ja liiga jäigad piirid ei ole samuti vajalikud. Innovatsioonile peab 
lähenema paindlikumal kujul ning igat projekti peaks käsitlema eraldiseisvana, arvestades selle puhul 
laiema kontekstiga.  

Üheks küsimuseks on kindlasti see, kuidas liikuda traditsioonilise noorsootöö innovaatilisema juurde 
ning siinkohal vajavad just noorsootöötajad erilähenemist. Tuleb tutvustada uut metodoloogiat, teha 
materjalid lihtsamini kättesaadavamaks ja üheks peamiseks põhimõtteks võiks olla „mõtle kastist välja“ 
(think out of the box). On oluline julgustada tugevamat koostööd noorsootöötajate ja noorte vahel: see 
peaks toimuma mitte ainult teatud tegevustes osalemise faasis, vaid samuti ka planeerimise ja ideede 
genereerimise etapis.  

Tabel 4 võtab kokku veebiküsimustiku tulemused sellest aspektist, kuidas rahastavad struktuurid 
saaksid edendada innovaatilisust ja loomingulisust noorte inimeste seas, näidates ära, et noored 
vajavad rohkem teavitamist ja erinevaid kaasamiskanaleid.  

 

Grupiaruteludest tuli välja ka see, et taotlemisprotsessi reeglid on mõnikord liiga keerukad: võimalusel 
peaksid nad olema kohandatud noorte järgi ja lihtsustatud. Ühe mõttena käidi välja ka projekti 
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Tabel 4. Kuidas saaksid rahastavad struktuurid julgustada noorte 
innovaatilisi ja loomingulisi tegevusi? 
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kirjutamise alased koolitused, kuid nende puhul ei peaks olema ainult konsultandid need, kes reegleid 
tutvustavad, vaid näiteks ka need inimesed, kes on juba ise taotlenud ja positiivse kogemuse saanud. 
Järjekordselt on siin ruumi koostööks koolidega: taolised koolitused võiks olla sisse viidud 
kooliprogrammi ning õpetajaid ennast tuleks koolitada mitte-formaalse hariduse meetodite valdkonnas, 
et nad edendaksid loomingulist tegevust õpilaste seas.  

2.2 Taani eestistumise perioodil tuleb arutusele tulevane Euroopa rahastamise struktuur. 
Kuidas peaks kujundama tuleviku noorteprogramme, et nad oleksid noortesõbralikumad ning 
toetaksid noorteühenduste tegevusi, struktureeritud dialoogi ja laiaulatuslike tegevusi 
Euroopas? 

Eesmärgiga olla noortesõbralikumad ja tagada toetust noorteühenduste tegevustele rahastamise 
struktuurid peaksid seadma konkreetsemalt prioriteetseid valdkondi, et oleks olemas raamistik, millele 
toetudes saaks projekte üles ehitada. Samal ajal tingimused võiksid olla paindlikumad ning võtta 
arvesse erinevate riikide ja erinevate noorte erinevaid reaalsusi. Grupiarutelude käigus toodi välja, et 
mitte ainult konsultatsioonid ise ei ole Struktureeritud Dialoogi kontekstis olulised, vaid et palju 
olulisem on liikuda edasi antud tulemustega, et näha efekti riiklikul tasandil. Seetõttu on oluline omada 
finantsilisi vahendeid ka konsultatsiooni järgseks perioodiks, et oleks võimalik välja arendada noorte 
ettepanekud reaalsetesse muutustesse.     

Tabel 5 näitab ära peamised valdkonnad, mis veebiküsimustiku respondentide arvates peaksid olema 
noortesõbralike programmide poolt toetatud.  

  

 

2.3 Kuidas saaksid tuleviku noorteprogrammid suurendada noorte vabatahtlikku kaasatust, 
valimisaktiivsust või osalust noorteorganisatsioonides ning seeläbi panustada aktiivseks 
kodanikuks olemisse?  

Rääkides noorte inimeste arvu kasvatamisest vabatahtlikkuse valdkonnas andsid veebiküsimustiku 
tulemused järgmisi ettepanekuid: heade eeskujude ja kogemuste näitamine (21%), parem teavitamine 
noortesõbralike kanalite kaudu (15%), sügavam koostöö koolidega (12%), motiveerimine kasuteguriga 
tulevase karjääri jaoks (11%). Jällegi on võimalik tähele panna märksõnu „koolid“, „positiivsed 
kogemused“, „informatsioon“, „tulevane karjäär“ – seega tähelepanu tuleb erinevate teemade lõikes 
pöörata just nendele.  

Grupiarutelude käigus tuli välja, et noortele on oluline ka tunnustus ning toodi välja, et peaksid olema 
loodud erinevad tunnustamissüritused, -kanalid ja -meetodid, mis näitaksid neile, et nende pingutusi 
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aktiivseks kodanikuks olemise kohapealt märgatakse ja väärtustatakse. Samuti sai mainitud 
praktilisema lähenemise vajalikus: noortele peaks andma võimaluse saama praktilist kogemust  
teooria kõrvale, kuna sellest võib saada paljude jaoks tugev motivaator.   

Grupiarutelude käigus kõlas ka seisukoht, et noortel ei pruugi alati olla julgust osalemaks üksi 
vabatahtlikus tegevuses või noorteühenduste ettevõtmistes. Ettepanekuks oli see, et suurema hulga 
projektide ja ettevõtmiste puhul peaks olema võimalik osaleda grupina, mis aitaks ka vähem 
aktiivsematel ja initsiatiivikamatel noortel kergemini kaasa lüüa. Üheks ettepanekuks oli muuta 
noorteühenduses osalemise või vabatahtliku tegevuse kohustuslikuks osaks kooliprogrammist, mille 
eest oleks noorel võimalik saada ka hindeid või täiendav tunnistus.  

Noorteprogrammide algatajad peaksid pöörama tähelepanu ka tööandjatele, näidates neile 
vabatahtliku tegevuse või noorteühendustesse kuulumise kasutegureid. Kui noored saaksid olla 
kindlad selles, et nende pingutusi tunnustatakse tulevikus nende karjääri loomise faasis, siis on neil ka 
rohkem motivatsiooni olla aktiivsed kodanikud.  

2.4 Kuidas peaks arendama tuleviku noorteprogramme, et toetada noorteühendusi ja projekte, 
mille eesmärgiks on kaasata rohkem mitte-organiseerunud noori?  

Mitte-organiseerunud noorte kontekstis on võimalik veebiküsitluse ja grupiarutelude tulemustest tuua 
välja järgmised mõtted:  

• Koolid peaksid tegema koostööd noorteühendustega ja võimaldama neil tutvustada enda 
tegevusi tundide ajal. Igas koolis peab olema kindel inimene, kes vastutab mitte-formaalse 
hariduse valdkonna ja noorteühendustega suhtlemise eest.  

• Tuleb korraldada erinevaid üritusi, kus osalevad ka kuulsad inimesed: see võib olla 
motivaatoriks mitte-organiseerunud noortele.  

• Eesti Noorteühenduste Liidul peaks olema eribuss, mis mõningatel päevadel aastas käib 
mööda Eestit (eriti just väiksemates kohtades) ja tutvustab noortele lähemalt olemasolevaid 
võimalusi.  

• Tuleb teha tõhusamat selgitustööd vabatahtliku tegevuse kasuteguritest tulevase karjääri 
planeerimise kontekstis.  

• Aktiivseid noori tuleks kasutada selleks, et tutvustada oma positiivseid kogemusi mitte-
organiseerunud noortele. Vastavatele aktiivsetele noortele tuleks korraldada eraldi treening, et 
tutvustada parimaid meetodeid oma kogemuste jagamiseks.  

• Noorteorganisatsioonid peaksid tegema ennast noorte jaoks atraktiivsemaks, näidates 
selgemini pakutavaid võimalusi.  

• Üheks tingimuseks projekti toetuse taotlemise puhul võiks olla see, et teatud hulk osalejaid 
tuleb väljastpoolt kõikvõimalike noorteühendusi: ühest küljest motiveerib see projektikirjutajaid 
antud sihtgruppi kaasama ja teisest küljest läbi positiivse kogemuse saamise võivad mitte-
organiseerunud noored olla altimad ka edaspidi kaasa lööma.   

Struktureeritud Dialoogi riiklik töögrupp märkis ära, et väga raske on jõuda mitte-organiseerunud 
noorteni riigijuhtimise ülemistest tasanditest, seega on väga oluline luua toimiv kanalite kett, mis 
lubaks läheneda neile kohalikud tasandil nende igapäeva elu raames. Noortekeskused, 
noorsootöötajad ja koolid omavad siinkohal määravat rolli.   
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2.5 Millised konkreetsed tegevused on vajalikud selleks, et edendada noorte loovust, 
innovaatilisuse võimekust ja talenti nende ühiskondliku osaluse vahenditena?  

Rääkides noorte loovusest, innovaatilisuse võimekusest ja talendist kui võimalikest vahenditest noorte 
aktiivse osaluse kontekstis on võimalik veebiküsitluse ja grupiarutelude tulemustest tuua välja 
järgmised mõtted: 

• Noorte pingutuste tunnustamine erinevate vahendite abil: tunnustusüritused, hinded koolis.  
• Perekonnad peaks olema rohkem teavitatud erinevatest võimalustest loominguliseks 

arenguks: tuleks korraldada vastavateemaline kampaania.  
• Noortele võiksid olla korraldatud eritestid, et näha, millised tegevused sobivad paremini kokku 

nende isikuomaduste ja -oskustega. Valides sobivaima tegevuse noored on suurema 
tõenäosusega edukamad antud alal ja ei kaota seega oma motivatsiooni.  

• Formaalses hariduses peaks võtma kasutusele innovaatilised meetodid ja tehnoloogiad. 
Koolid on selleks kohaks, kus noored veedavad väga suure osa oma ajast ning seega tuleks 
neid kasutada ära kanalitena noorte inimeste inspireerimiseks.  

• Tuleb tuua erinevad kultuurid noortele lähemale: rahvusvaheline mõõde on alati olnud noorte 
jaoks atraktiivne. Isegi kui ei ole võimalik saata kõik noored välismaale kogemusi omandama, 
on siiski võimalik korraldada kultuuriõhtuid kohalike välismaalastega, mis võivad inspireerida 
noori edasi liikuma ja laiemalt mõtlema. Uute kultuuriliste aspektide tundma õppimine võib 
osutuda heaks mõtete allikaks noorte loomingulise mõtlemise kontekstis.  

Struktureeritud Dialoogi riiklik töögrupp soovitas Eesti Noorteühenduste Liidul endal olla 
loominguline ja innovaatiline oma ürituste ja projektide korraldamisel, et olla noortele heaks 
eeskujuks ja anda neile mõtteainet uute ideede arendamiseks. Üheks väljapakutud mõtteks oli 
korraldada innovaatilisuse ja loovuse konverents: antud mõte saab arutatud nii organisatsiooni 
enda kui selle liikmete seas, et näha, kas see oleks üks võimalik samm.    
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4.KOKKUVÕTE 

Eesti Noorteühenduste Liit on üldpildis Struktureeritud Dialoogid 2. tsükli riiklike konsultatsioonide 
2.ringiga  rahul. Kuigi kokkuvõttes jõuti vähema noorte arvuni kui eelmise ringi puhul, õnnestus meil 
saada sisukamaid tulemusi nii veebiküsimustiku kui ka grupiarutelude puhul. Struktureeritud Dialoogi 
riikliku töögrupi kaasamine sisulise arutelu kohapealt on omanud positiivset mõju ning koos töögrupiga 
on plaanis arendada välja ka plaan ja ajakava konsultatsioonist tulenenud ettepanekute 
rakendamiseks. Eesti Noorteühenduste Liit loodab, et Struktureeritud Dialoog muutub tuntumaks Eesti 
ühiskonna kontekstis tervikuna ja et pidev koostöö erinevate ühiskonna esindajate ja noorte vahel 
muutub loomulikuks ja lahutamatuks osaks igapäeva elust.      

 

 

 

This project has been carried out with the support of the European Community Programme Youth in 
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