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Noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse
kooskõlastamine

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) tänab Haridus- ja Teadusministeeriumit kirja eest, milles
palute kooskõlastust „Noorsootöö seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus“
kohta.
ENL kooskõlastab nimetatud eelnõu väljatöötamise kavatsuse, ent peab vajalikuks juhtida
ministeeriumi tähelepanu järgnevale aspektile:
1. "KOV huvitegevuse toetusfondi kaudu toetatakse KOV-e eesmärgiga vähendada
huvitegevuses mitteosalejate osakaalu ja pakkuda huvitegevust mitmekesiselt ehk
vähemalt kolmes huvialavaldkonnas: kultuur (kaunid kunstid, kultuuriväärtused),
sport ning loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia (LTT) lõikes." - ENL peab oluliseks
eelnõu seletuskirjas täpsustada, et kultuurivaldkonna alla kuuluvad ka noorteühingud
ning muud kodanikuhariduslikku ja noorte ühiskondlikku aktiivsust soosivad
huvitegevused.
Praegu tekib küsimus, kas loetletud kolm valdkonda (kultuur, sport, LTT) on mõeldud
katma kõikvõimalikke sisulise väärtusega huvitegevuse valdkondi või tõmmatakse
selle loeteluga teatud huvitegevuste ette piir. Eeskätt puudutab see kultuuri. Kultuur
on väga mitmeti tõlgendatav mõiste. Eesti avalikus aruteluruumis seostatakse seda
tihti loomingulise iseloomuga tegevustega. Kui kultuur sisaldab ka näiteks erinevaid
noorte kodanikuhariduslikke ja ühiskondlikku aktiivsust soosivaid tegevusi, tuleks seda
ka kirjalikult täpsustada, sest kui praegune tekst on protsesside eest vastutavatele
KOV ametnikele suuniseks, ei pruugi nad ise selle peale tulla ning võivad lähtuda
näiteks eelpool toodud üldlevinud arusaamast kultuuri kohta.

Noorteühingute ning muude noorte kodanikuharidust ja ühiskondlikku aktiivsust
soodustavate tegevuste soosimine on mõistlik ainuüksi seetõttu, et nendega
seonduvad kulud on paljude teiste huvitegevustega võrreldes väiksemad, sellise
iseloomuga tegevused on tihti aruteludest või arutelulistest koostööharjutustest
koosnevad ning ei vaja teostumiseks palju abivahendeid toodete ja teenuste näol, v.a
läbiviijatega seotud kulud ja ruumid, mis on tihtipeale tasuta saadaval (koolid,
noortekeskused, KOV ruumid jne). Tulenevalt sellise iseloomuga tegevuste suhtelisest
odavusest on põhjendatud ka nende toetamine, sest võimaldavad kaasata noori
huvitegevustesse odavamalt, millest tulenevalt saab iga kulutatud 100, 1000 või
10000 euro eest kaasata suurema arvu noori.
Veelgi olulisemad põhjused kodanikuhariduse ja ühiskondliku aktiivsuse soosimiseks
antud fondi puhul tulenevad noortevaldkonna arengukavast, kus noorte aktiivne
osalus kogukonnas ja otsustes on fookusesse võetud: "Osaluse suurendamiseks peab
noortevaldkond leidma senistele lisaks üha uusi osalusvorme, arendama harjumusi
kaasarääkimiseks ja teadvustama osaluskogemusest õppimist. Vajalik on ka
mitteosalejate arvamuse teadasaamine ja arvestamine".
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