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Sissejuhatus
Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on:
uute osalusvõimaluste loomine,
olemasolevate osalusvormide arendamine,
noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.
Fondis saavad taotleda nii tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused, noorteühendused kui
ka mitteformaalseid noortegrupid ja noorteaktiivid, mis on alles alustamas oma
tegevustega.
Käesolev mõju hindamise dokument on koostatud Eesti Noorteühenduste Liidu poolt, kes on
ühtlasi ka Noorte osaluse fondi haldaja. Noorte osaluse fondi mõjusid analüüsitakse
eelkõige seetõttu, et leida noorte osalust arendavate projektide ühisosa ja arengud nii
taotleja organisatsiooni siseselt kui ka mõju üksikindiviidile, kes projekti tegevustes osales.
Leitavaid tulemusi ja tegurite mõju analüüsi rakendatakse 2022. aasta fondi eesmärkide ja
fookuste kujundamisel.
Analüüsiks on kasutatud 2020-2021. aasta Noorte osaluse fondi sisuauruanded ja
analüüsitud nende tulemuste esitamist järgnevates valdkondades: hinnang fondi
projektidest tulenevatele mõjudele; noorte omandatud kogemused/teamised/hoiakud;
noorte arvamus valdkonna arengust. Lisaks sellele hinnatakse COVID-19 viiruse leviku mõju
Noorte osaluse fondi omaalgatuslikele projektidele ja nende tegevuste elluviimisele.
Käesolevas analüüsis otsitakse vastused järgmistele uurimisküsimustel:
1. Milline on Noorte osaluse fondi noorte omaalgatuslike projektide mõju noortele sh.
milliseid kogemusi/hoiakuid/oskusi osalejad on omandanud?
2. Milline on Noorte osaluse fondi noorte omaalgatuslike projektide mõju organisatsioonile
ja osalusvaldkonnale laiemalt?
3. Milline mõju on COVID-19 viiruse levikul olnud Noorte osaluse fondi projektidele ja
nende tegevuste elluviimisele?
Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutatakse allikana Noorte osaluse fondi
taotlejate esitatud sisuaruandeid.
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1. Noorte osaluse fondi projektide mõju hindamise olemus
Antud mõju hindamise protsessi eesmärgiks on koguda materjale Noorte osaluse fondi
2020-2021. aasta sisuaruannete põhjal, neid analüüsida ning see läbi leida välja
joonistuvaid kirjeldusi. Eelkõige vaadeldakse projekti elluviimisega seotud tegevuste seost
COVID-19 viiruse levikuga, hinnatakse noorte arvamust, mis on projekti jooksul paranenud
ja millise kogemuse on noored sealt ise saanud.

2. Mõjude hindamise korraldamine ja metoodika

Mõju hinnatakse läbi 5. astmelise metoodilise analüüsi. Esimeses osas koondatakse
esitatud sisuaruanded, teisena analüüsitakse sisuaruannetes kirjeldatud infot vastavalt
püsitatud uurimisküsimustele. Kolmandana püütakse leida aruannete ühisosa ja sarnasused
ning seejärel kirjeldatakse tulemusi. Tulemuste kirjeldamiseks kasutatakse nii jooniseid kui
ka neid selgitavaid tekste. Mõju hindamise viimane osa on kokkuvõte ja järeldused.
Käesolevas mõju hindamise analüüsis vaadeldakse 58 taotlejate poolt esitatud
sisuaruannet nii 2020. kui ka 2021. aastast.
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3. Mõjude analüüs
3.1 Projektide suunad vastavalt fondi fookustele
2020. aastal oli Noorte osaluse fondil 5 taotlusvooru, kuhu esitati 95 projekti.
Noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö
15.8%
Uute osalusvõimaluste loomine
30.5%

Olemasolevate osalusvõimaluste arendamine
53.7%

Joonis 2. 2020. aastal esitatud taotluste jaotus vastavalt fondi suundadele

2021. aastal oli Noorte osaluse fondil 4 taotlusvooru, kuhu esitati 72 projekti.
Noorte osalusvalkonna võrgustikutöö
13.9%
Uute osalusvõimaluste loomine
27.8%

Olemasolevate osalusvõimaluste arendamine
58.3%

Joonis 3. 2021. aastal esitatud taotluste jaotus vastavalt fondi suundadele

4

3.2 COVID-19 viiruse leviku mõju projekti tegevuste elluviimisel

Projektid, mis ei olnud mõjutatud viiruse levikust riigis
41.4%

COVID-19 viiruse leviku ajal ellu viidud projekte
58.6%

Joonis 4. Covid-19 viiruse mõju projekti tegevustel
Esitatud sisuaruannetest selgus, et 58.6% projektidest viidi ellu siis kui riigis oli COVID-19
viiruse levik ning seetõttu oli raskendatud ka tegevuste elluviimine. Samas 41.4%
projektidest oli elluviidud ajal, mil puudus viiruse leviku mõju tegevuste elluviimisel.
Sisuaruannete analüüsis on välja toodud mõningad projektijuhtide kommentaarid:
"Arvestades keerulist olukorda riigis, siis osalejaid ikkagi oli, plaanisime korraldada ka oma
meeskonnale kahepäevalist koolitust, kahjuks koroona rikkus selle plaani ära, aga siiski
saime kokku ja tegime koolituse ühel päeval”
“Kahjuks ei saanud avalikel üritusel nii palju osalejaid olla kui algselt planeerisime seoses
viiruse levikuga ja pidime mõningad tegevused ära jätma.”
“Mitmed vabatahtlikud ei saanud eneseisolatsiooni tõttu osaleda või ei soovinud seda
olukorra tõttu teha.”
“Mõistagi omas projekti elluviimisel tähtsat rolli COVID-19 viirusega seotud olukord.
Suutsime kohanduda oludega ning pakkuda soovijatele võimalust osaleda koolitustel ka
distantsilt. Küll nõudis see täiendus suuremat ressurssi (personaalne töö iga osalejaga, kes
ei osalenud kohapeal, otseülekannete ja videosalvestiste ettevalmistamine, korraldamine ja
järeltegevus), kuid võtsime seda meie organisatsiooni kanda, kuna meie jaoks oli tähtis, et
igaüks oleks tegevustesse maksimaalselt kaasatud, sõltumatult sellest, kas ta osaleb
kohapeal või distantsilt. “
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Positiivseid näiteid ja häid lahendusi projekti tegevuste elluviimisel oli mitmeid, mõni neist
kõlas nii:
“Koolituse veebi üle viimine osutus edukaks ning võimaldas ühineda ka nendel liikmetel, kes
parasjagu välismaal või karantiinis viibisid. Samuti õnnestus koolituse raames
meeskonnatööd arendada, sest kasutusele võetud Zoomi võimalus jagada liikmeid eraldi
veebitubadesse. Viimati nimetatu võimaldas teha meeskonnatööd nii suuremates kui
väiksemates gruppides ja tagas kõigi osalejate kaasatuse kogu koolituse vältel”
Sisuaruandeid analüüsides tuli välja, et raskendatud tegevuste elluviimine tulenevalt
COVID-19 viiruse levikiust riigis oli 17 projektis, küll aga oli ka neid, kes suutsid oma
projektile leida sobilikud lahendused ja siiski tegevused ära teha.

3.3 Noorte omandatud kogemused/hoiakud/teadmised
Ühsikonnas kaasarääkimine
19.8%

Meeskonnatöö ja juhtimine
28.9%

Avalik esimene
5%
Projekti kirjutamine ja elluviimine
5.8%

Keskkonnateadlikkus
19.8%

Suhtlemisoskus
8.3%
Turundus ja kommunikatsioon
12.4%

Joonis 5. Noorte omandatud kogemused

Noorte osaluse fondist toetatud projektid on noorte enda arvates arendanud enim
meeskonnatööd, keskkonnateadlikkust ja ühiskonnas kaasarääkimise oskusi ning võimalusi.
Samuti on noored saanud teadmisi projekti elluviimisest ning selle kirjutamisest,
suhtlemisoskusest, turundusest ja kommunikatsioonist.
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“Samm-sammult õpitakse erinevaid olulisi etappe, mis on projekti kirjutamisega seotud ning
pannakse need praktikas ka kohe proovile. Etapid, millest tuleb juttu on: probleemide
analüüs ja ideede genereerimine, eesmärgistamine, sihtgrupp, eelarve ja rahastus, turundus,
meeskonnarollid ja järeltegevused. Ühtlasi minnakse juba samm edasi ehk siis kirja saab ka
reaalne tegevuskava, koos vastutajate ja vajaminevate ressurssidega. Samuti räägib
koolitaja plaan B-st, kui projektid ei peaks rahastust saama.”
“Üritusele järgneval nädalavahetusel toimusid noortevolikogu uue koosseisu valimised, kus
mitmed (6 9st) üles seatud kandidaadid tõid liitumise motivatsiooniks välja justnimelt
Noorteseminaril osalemise ning sealt saadud teadmised ja kogemused”
Lisaks toodi välja järgmisi omandatud kogemusi ja oskusi projektide lõikes:
omavalitsuse bürokraatia tundmaõppimine- üks projekt;
sponsorlus ja sponsorite leidmine- 4 projekti;
eneseanalüüsi oskus- 4 projekti;
digipädevuste areng- kaks projekti;
omaalgatusvõime- 4 projekti;
avaliku ruumi planeerimine- üks projekt.
Hinnates projektide tegevusi, siis kindlasti oli mitmeid omandatud kogemusi ja teadmisi
veel, kuid projektijuhtid ei ole neid sisuaruandes kirjeldanud. Näiteks mitmed projektid, mis
olid seotud kohalikul tasandil osaluse suurendamisega, on konkreetselt seotud ka kohaliku
tasandi bürokraatia tundmisega ja selle teadlikkuse tõstmisega. Küll aga polnud seda
sisuauraunnetes välja toodud.

3.4 Noorte arvamus valdkonna arengust
Mõistmine, et kohalikul/maakondlikul/riiklikul tasandil on oluline kaasarääkida
21.6%

Vabatahtliku (mentorlus) töö tunnustamine ja areng
22.5%

Koostöö mitme organisatsiooni vahel
9.9%
Võrgustiku arendamine
20.7%

Teadlikkus osalusvaldkonnas noorte seas laiemalt
9.9%
Organisatsiooni jätkusuutlikkus
8.1%

Joonis 6. Noorte arvamus osalusvaldkonna arengust
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Eelkõige nägid projektis osalenud noored, et läbi tegevuste on arenenud mõistmine sellest,
kui oluline on osaleda kohalikul tasandil ning seal kaasa rääkida. Lisaks toodi välja, et
osalusvaldkonnas on tegemist enamasti vabatahtliku tööga, seega nähti ka selle arengut ja
mõistmist töö olulisusest. Kolmanda suure arenguna nähti võrgustikutööd ehk koostöö
arendamist läbi mitme organisatsiooni või eri piirkondade.
Noored kirjeldasid valdkonna arengu aspekti järgmiselt:
“Kui noored saavad ise kaasa rääkida on ka suurem tõenäosus, et nad tahavad ka oma
kodukanti ja ka Eestisse jääda”
“Suurim tulemus, mis projekti lõpuks on saavutatud, on noortevolikogu loomine, mis toob
noorte hääle valla juhtidele lähemale.”
“Koolitus andis lisaks teooriale kaasa ka mitmeid praktiliselt kasutatavaid töövahendeid,
millele on tagatud ka pidev juurdepääs tulevikus planeeritud tegevuskavade/strateegiate
elluviimisel. Koos täideti mitmeid tabeleid nagu SWOT, PESTLE, SMARTEST, GAP, mille
analüüs aitas liikmetel näha probleemidest ja nende lahendustest terviklikku pilti. “
Lisaks joonisel 6. toodud valdkonna arengut puudutavatele teguritele, toodi kahes projektis
välja lõimumise aspekti. See on eriti oluline osalusvaldkonnas, kus vene emakeelega ja
eestikeelsed noored teevad läbi omaalgatuste koostööd ning arendavad osalust.
“Ürituse esimesel poolel, Võrgustiku Ümarlaual, oli koos erinevate organisatsioonide
esindajad, et ühiselt arutada ja võtta vastu otsused seoses Võrgustiku arenguga. Ümarlaua
jooksul võeti vastu kaks uut liiget ja privaatsus poliitikaga seotud dokumendid. Ühtlasi
toimus ka arutelu, kuidas Tartu linn kui ka Tartu erinevad kõrgkoolid saaksid olla
tudengiorganisatsioonidele kasulikud ja vastupidi.”
"Paljud noored laiendasid enda silmaringi osalusmaastiku ja noortevaldkonna osas. Õpiti
analüüsima nii ennast kui ka enda organisatsiooni, kasutasime mitmeid uusi meetodeid.
Noored on suutelised mõtlema tuleviku peale ning looma uuenduslikke võimalusi. Projektis
osalejad mõistavad paremini, mis on Noortekogu, miks nad seal on, mis põhjustel midagi
tehakse. Osatakse mõelda, mis ja miks on Noortekogu eesmärkide saavutamiseks kasulikud
tegevused. Noored tunnevad end mugavamalt ja enesekindlamalt Noortekogu esindades ja
Noortekogu siseselt kaasa rääkides.”
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Mõju organisatsioonile:
Eelkõige toodi välja, et organisatsiooni liikmed mõistsid üksteist paremini, läbi mille arenes
meeskonnatöö ja omavaheline kommunikatsioon ning ideed, kuidas osaleda ühiskondlikes
protsessides üheskoos.
“Noored on motiveeritud parandama kooli, linna ja valla noorte elu ja osalust. Said teada
kuidas tekitada huvi teistes noortes osalemiseks ja hakkavad jagama kõike noortega
kaasatud infot teistega, teha küsitlusi, üritusi ja projekte. Aktiivne osaluskogu või
õpilasesindus on hea näidis teistele noortele, et on vaja olla aktiivne ja jagada oma
arvamust teistega.
Mõju kogukonnale:
Mõju kogukonnale avaldus enim mitme organisatsiooni vahelisest koostööst, kus noorte
kaasatus on laiem ning seeläbi on noored altimad esitama ka rohkem omaalgatuslikke
ideid.
“Kogukonnale oli projekti mõju positiivne. Tänu projektifondi sündmusele said noored
teadlikumaks ja ka osavamateks projektikirjutajateks, mis toob tulevikus rohkem ideid ka
osalejate endi seast. Tänu projektifondile endale said teoks mitmed noorte omaalgatused,
nende hulgas said hea stardi nii õpilasfirmad kui ka noortesündmuste korraldajad. “
Mõju ühiskonnale:
Noored ja nende tegevus on kohalikul tasandil nähtavam ning mõju on laiem, st ulatub
kaugemale kui konkreetne organisatsioon.
“Projekti läbi on paranenud noortekogu töö, kuna noortel on ühine arusaam meie
tegevustest ning eesmärkidest. Koolitustel saadud teadmisi saavad noored viia edasi enda
koolidesse ning sealt õpilasesindustesse. Olles kindlamad ja jätkusuutlikumad, saame
tulevikus veel rohkemate noorte muredele aidata lahendusi leida ja noorte elu mõnusamaks
teha. Nii muutub linn noortesõbralikumaks. Loodetavasti oleme enda tegevustega
eeskujuks ka teistele osaluskogudele Eestis, tänu millele paraneks üleüldine noorte osalus
Eestis. Võiks ju loota, et lisaks digilahendustele on Eesti varsti ka noorte osaluse teemadel
ülemaailmselt eeskujuks ja tunnustatud.”
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3.5 Kokkuvõte
Käesolev mõju hindamine andis ülevaate Noorte osaluse fondi esitatud ja elluviidud 58st
projektist nii 2020, kui ka 2021. aastal.
Enim tuli esile mõju COVID-19 viiruse levikust, kuid selles aspektis läksid mõjud enamasti
kaheks:
1. projekti tegevusi oli raske ellu viia, sest osalust ja võrgustiku ei saa arendada veebi
vahenduse,
2. projekti tegevusi saab ümber teha ning sündmus/koolitus korraldada hübriid variandis
ning samal ajal hoida tegevused kooskõlas projekti eesmärgiga.
Lisaks vaadeldi millist mõju on avaldanud projekti elluviimine ja tegevused projektis
osalejatele. Selles osas toodi enim välja meeskonnatööd, ühiskonnas kaasarääkimise
kogemust ning keskkonnateadlikust.
Aspektis "mõju organisatsioonile", kirjeldati enim mõju vabatahtliku töö tunnustamisele,
sest osaluskogude ja noorteorganisatsioonide töö on ka enamasti vabatahtlik töö, mille
eest tasu ei saa. Lisaks kirjeldati, et mitmed organisatsioonid on arendanud enda sisest, kui
ka välist võrgustikku. Eelkõige leides partnereid ja arendades osalust ning noorte
kaasamist üheskoos. Kahe projekti tulemusel loodi noorte aktiivist noortevolikogu, millel on
oma põhimäärus ning mis tegutseb seatud korrale.
Üldine hinnang Noorte osaluse fondist toetatud projektidele on positiivne. Enim mõjutas
2020 ja 2021 aasta projekte COVID-19 viiruse levik riigis, kuid sellelegi vaatamata said
mitmed organisatsioonid edukalt tegevusi ellu viia ning arendada osalust nii
organisatsiooni siseselt, kohalikul, maakondlikul, kui ka riiklikul tasandil.
Projektide mõju hinnates jäi silma enim laiapõhjalisus. Ehk on küsitav, kuivõrd
keskkonnateadlikkus arendab otseselt osalust, sest tegemist on justkui tegevusega, mis on
suund või alge osaluse arendamiseks ja noore kaasarääkimise suurendamiseks
otsustusprotsessides. Küll aga on see asjaolu tingitud sellest, et 2021. aastal pakuti
noortele piiratud võimalusi omaalgatuste elluviimiseks ning noorteühendustele on
rahastusvõimalusi vähe.
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