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Vastajaid kokku: 33 omavalitsust

1.Kas omavalitsuses kaasatakse erinevaid sihtgruppe poliitika kujundamisesse?

Jah
90.9%

Ei
9.1%

"Toimuvad rahvaküsitlused ja arengukava seminarid, kus saavad
osaleda kõik soovijad. Eraldi on küsitlused noortele noorsootöö
teenuste osas. Toimivad erinevad osaluskogud, kes saavad oma
panuse anda. Võimalik oma ideid nähtavaks teha kaasava eelarve
kaudu."

"Lisaks vallavalitsusele ja -volikogule on meil
osavallakogud, noortevolikogu, arutame teemasid

avalikel ning sihtgruppidega kohtumistel."

2. Kuidas leitakse sobivad sihtgrupid? Kes leiab?

3. Kuidas toimub kaasamisprotsess?

Vastava valdkonna ametnik tegeleb
46.2%

Osaluskogu
15.4%

Koolide ja huvikoolide kaudu
7.7%

Noortekeskus
7.7%

Volikogu komisjonid
7.7%

Vastutava valdkonna abilinnapea
7.7%

Üleskutsed sotsiaalmeedias
7.7%

Informeerimine
28.1%

Kodanikuühendused
21.9%

Komisjonidesse kaasamine
15.6%

Avalikud arutelud
15.6%

Küsitlused
15.6%

Kaasav eelarve
3.1%
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Ei
48.5%

Jah
36.4%

Mõnel juhul
15.2%

6. Kas omavalitsuses kaasatakse ühe sihtgrupina noori?

Jah
87.9%

Ei
12.1%

5. Kas omavalitsusel on olemas strateegia või tegevuskava, kuidas
sihtgruppe kaasata?

Hea näide: 
"Tartu linnavalitsus koostas „Tartu kaasamise ja koostöö

tegevuskava“, mille peamine eesmärk on anda praktilised
tegevusjuhised Tartu linna erinevate sihtrühmade teavituseks

ja kaasamiseks kolmel teemal: linnaruumi kaasavam
planeerimine, noorte ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus ning

linnaeelarve avatum koostamine ja kaasava eelarve arendused.
 

Tegevuskava valmimisse on olnud kaasatud nii vabaühendused,
poliitikud, ametnikud kui ka teised aktiivsed linnakodanikud.

Kava valmimisel on võetud arvesse ka varasemaid
kaasamisteemalisi tegevuskavu, millega saab tutvuda siin

lehel: tartu.ee/kaasamine
 

Vastavalt Tartu linna arengudokumentidele lähtutakse Tartu
linna juhtimisel järgmistest põhimõtetest: avatus, osalus,

innovatiivsus, sünergia ja säästlikkus. Osaluse all peetakse
silmas linlaste laialdast kaasamist otsustusprotsessidesse.

Eeldatakse kogukonnaliikmete vastutustunne linna arengu eest
ning nende osalemist oma elukeskkonna kujundamises".

4. Millises poliitika protsessi etapis sihtgruppide osalust oodatakse?

Enamasti kaasatakse omavalitsuses noori formaalse grupina, kelleks on
noortevolikogu. Samuti on omavalitsusi, kes kaasavad mõlemal viisil: nii

formaalset gruppi noori, kui ka erinevate teemade puhul mitte-formaalselt.

On 4 omavalitsust, kes korrapäraselt noori ei kaasa: Rapla, Mustvee, Nõo ja Kose-
enamasi on kaasamine nendes omavalitsustes ühekordne tegevus. Mustvee vallas
puudub igasugune soov noorte häält otsustusprotsessides näha.

Sisend: vastutava valdkonna ametnik või otsustajad kaasavad
sihtgruppi mingil teemal arutlema ja oma ideid jagama. Ei ole

kindel, kuidas ideed poliitikasse jõuavad

Planeerimine: sihtgruppi kaasatakse probleemi lahendamise
planeerimise protsessis, lisaks sisendi andmisele

Teostamine: probleem on leitud, lahendused samuti. Autakse
lahendi rakendama



Enamus omavalitustes puudub strateegia või tegevuskava, kuidas mingeid
sihtgruppe kaasata (mitte ainult noorte osaluse perspektiivist). Selleks, et
kaasamine ei sõltuks omavalitsuse ametnike oskusest ning
omavalitsusjuhtide/volikogu poliitilisest tahtest, tuleks rakendada kaasamise
heatava.

Koostöös valla kommunikatsioonispetsialisti ning sihtgruppide endiga tuleb
planeerida kommunikatsioon ja selle alased teavitused sihtgrupile sobivaks - on
ilmselge, et pensionärile ei saa samasugust viisi infot edastada nagu noorele (sh
tuleks üle vaadata kanalid, läbi mille püütakse soovitud sihtgrupini jõuda).

Selleks, et tagada omavalitsuse jätkusuutlikkus ning elanike olemas olu, sh
arvestades statistikat, et enamus noori liigub suurematesse linnadesse ning ei
pöördu kodukohta tagasi - tuleb anda võimalus kõigile osaleda kohaliku elu
kujundamises, et tagada otsuste legitiimsus ning elanike rahulolu.

Väited, et noored ei soovi kaasarääkida ja noortevolikogu pole võimalik luua -
organisatsiooni kui sellise loomine ei ole eesmärk, vaid eesmärk on pakkuda
osalusvõimalust. Iga organisatsiooni, ka noortevolikogu loomise idee peab
noortelt endilt tulema, kuid on oluline, et oleks olemas see teadlikkus - ENL saab
selles osas toetada. Kui suruda peale noortele mingid vormi, mis neile ei sobi,
siis kukuvadki valimised läbi või ei alusta see organisatsioon oma tööd
efektiivselt. KOVi eesmärgiks peaks olema lisaks osalusvõimaluste loomisele ka
elanike teadlikkuse tõstmine KOV toimimisest ja selle haldusmehhanismidest. 

Omavalitsuses noorsootöö spetsialist- küsitluse tulemustena tuli välja, et
kaasamine ja noorte osalus on kõige efektiivsem omavalitsustes, kus on tööl
vastava valdkonna ametnik, kelle eesmärgiks on tagada sihtgruppide osalus
KOVis.



Omavalitsuste soovitused:Omavalitsuste soovitused:  

Noorte ees tuleb olla avameelsem ning eelkõige võtta aega, et neid kuulata
ning neid ka toetada vajalikul viisil. Leiame, et valdkond saab toimida
harmooniliselt nii, et kõik osapooled on aktiivselt kaasatud ning tolereeritakse
mitmesuguseid arvamusi. Kindlasti peab olema kriitiline teatud protsesside
osas, aga siiski vaadata pigem avatud silmadega teemadele otsa. Leian, et
noored on need, kes toovad teatud protsessidesse sisse uut hingamist ning on
motiveeritud kaasa rääkima kõikides elulistes küsimustes.

Noori peab julgustama ettepanekuid tegema, enamus KOV juhte annab oma
parima, et noorte ideed ellu viia. Samas ei maksa loota, et noored liiga palju
panustaksid, sest esmane on õppimine, mis meie haridussüsteemis võtab neist
välja viimase. Ühiskondlikuks aktiivsuseks jätkub ressurssi vähestel.

Volikogu peaks näitama üles suuremat initsiatiivi noortevolikogu loomisel ja
kaasamisel. Osaluskogusid rohkem kaasata otsuste tegemisse, et nad ei oleks
ainult ürituste korraldajad. Motiveerida noori rohkem ka otsuste tegemisel
kaasa rääkima - ENLi koolitused kaasamisest ka volikogule ja valitsusele.

Omavalitsuse juhtidel tuleb käia ringi lahtiste silmadega, märgata noori, kes
soovivad mingil teemal kaasa rääkida ning panustada. Neid noori tuleb
julgustada seda tegema ja toetada neid. Räägi noortega, tee asju koos
nendega!

Oluline on hoida aktiivgruppi või noortevolikogu, kus on kaasatud erinevate
taustaga ja tasemega noori. Oma mõtteid peavad saama turvaliselt avada ka
riski- ja probleemkäitumisega noori.

Noortevolikogude vaheline kogemuse jagamine aitab alati silmi avada ja
julgustab tegutsema. Noorsootöötajad on väga oluline lüli ja roll
infovahetamisel kohaliku omavalitsusega.


