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OSALUSVALDKONNA REGIONAALNE KOOSTÖÖ 2020 

 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) leiab, et noorte osaluse arendamise jätkamist ning 

olemaosalevate osalusvormide jätkusuutlikkuse tagamist toetab regionaalse koostöö 

algatamine üle-eestiliselt.  

Koostöö algatamiseks jaotas Eesti Noorteühenduste Liit osalusvaldkonna kaheksaks 

regiooniks. Osaluskogude ja -vormide esindajate tagasisidest 2020. a 15.-16. 

veebruari Juhtide ümarlaual ning Eesti Noorteühenduste Liidu taustteadmistest 

kujunesid osalusvaldkonnas välja järgnevad regioonid: 

• Harjumaa; 

• Ida-Virumaa; 

• Järva- ja Viljandimaa; 

• Jõgeva- ja Tartumaa; 

• Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa; 

• Lääne-Virumaa; 

• Pärnu- ja Raplamaa; 

• Võru-, Valga- ja Põlvamaa. 
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Kaart 1. 

Kaart 1 kujutab esialgseid regioone, mis hõlmavad endas nii omavalitsusi, kus 

tegutsevad noorte(voli)kogud, omavalitsusi, kus tegutsevad noorteaktiivid ning 

omavalitsusi, kus hetkel puudub noortele suunatud osalusvorm.  

Regionaalse koostöö algatamine ning finantseerimine on esialgu Eesti 

Noorteühenduste Liidu vastutusalas.   

Koostöö algatamiseks regioonides on oluline viia ellu kolm programmi:  

haridus-; 

mentorlus-; 

poliitikaprogramm. 
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HARIDUSPROGRAMM 

 

Noorsootöö seadus sätestab, et noortevolikogu kui nõuandva kogu eesmärgiks on 

arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha 

nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, 

lähtudes noorte vajadustest ja huvidest. 

Eesti Noorteühenduste Liidule on oluline, et osaluskogudes tegutsevad noored 

oleksid teadlikud noortevaldkonnas toimuvast. Teadlikkuse suurendamiseks on 

varasemalt osaluskogud või -vormid kutsunud endale iseseisvalt koolitajaid või viinud 

ellu koolituspäevi. Harva on osaluskogud või -vormid teinud omavahel koostööd. 

Haridusprogrammi eesmärgiks on tõsta osaluskogulaste ja osalusvormides 

tegutsevate noorte teadmisi noortevaldkonnast, arendada meeskonnatööoskusi ning 

toetada noorte individuaalset arengut.  

Haridusprogrammi elluviimisel toimuvad igas regioonis ühepäevased koolituspäevad, 

mille keskmes on nii noorte kaasamine, huviharidus- ja tegevuskavad kohalikes 

omavalitsustes kui ka olulised  

Esimestel aastatel koordineerivad haridusprogrammi sisulist  pool osaluskogud- ja 

vormid ning finantsilist poolt koordineerib Eesti Noorteühenduste Liit. 

Osalusvaldkonna ühtlustumisel kandub ka võimalusel finantsilise poole 

koordineerimine osaluskogudele või -vormidele.  
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MENTORLUSPROGRAMM 

 

Mentorlusprogrammi eesmärk on alustavate või soiku jäänud osaluskogude ja -

vormide võimestamine1, tuginedes osaluskogudes või -vormides tegutsevate noorte 

varasematele taustteadmistele noortevaldkonnas.  

Mentorlusprogrammi elluviimisel ei kaasta kõiki osaluskogusid ja -vorme. Tegemist 

on vajaduspõhise programmiga, kus väheste teadmistega osaluskogule -või vormile 

(edaspidi: mentii) määratakse mentorosaluskogu (edaspidi: mentor). 

Mentori  ja mentii vahel toimuvad kohtumised paar korda aastas, kus seatakse 

osaluskogule või -vormile eesmärgid, luuakse tegevuskava eesmärkide 

saavutamiseks ning kaardistatakse osaluskogu- või vormi areng. 

Esimestel aastatel koordineerivad mentorlusprogrammi sisulist  pool osaluskogud- ja 

vormid ning finantsilist poolt koordineerib Eesti Noorteühenduste Liit. 

Osalusvaldkonna ühtlustumisel kandub ka võimalusel finantsilise poole 

koordineerimine osaluskogudele või -vormidele.  

 

 

  

 
1 Võimestama - võimeliseks, suutlikuks tegema, suurendama motivatsiooni ja jõudu midagi korda saata (nt korraldada, 

kontrollida ja juhtida oma elu puudutavaid tegevusi) 
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POLIITIKAPROGRAMM 

 

Osaluskogudel ja -vormidel peab olema suurem võimalus kaasa rääkimiseks nii 

kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.  

Poliitikaprogrammi eesmärk on luua turvaline keskkond, kus arutletakse noori 

puudutavaid küsimusi, mis on kas olnud aastaid päevakorras või on hetkel aktuaalsed. 

Poliitikaprogrammi väljundiks on regionaalsed Juhtide ümarlauad, kus arutletakse ka 

kohalike omavalitsuste piire ületavaid küsimusi, nt ühistransport, huviharidus, 

kutseõpe jt. 

Esimesetel aastatel koordineerivad poliitikaprogrammi sisulist  poolt osaluskogud- ja 

vormid ning finantsilist poolt koordineerib Eesti Noorteühenduste Liit. 

Osalusvaldkonna ühtlustumisel kandub ka võimalusel finantsilise poole 

koordineerimine osaluskogudele või -vormidele.  
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LÕPPSÕNA 

Osaluskogude ja -vormide arvu suurenemisega on langenud tsentraalse 

koordineerimise, nõustamise ja koolitamise mõju. Sellest lähtuvalt on äärmiselt 

oluline luua regioonid, mis toetavad osalusvaldkonna võrgustikutööd ning 

omavalitsuste osalusvõimaluste ühtlustamist. 
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