Strateegiline partnerlus poliitika elluviimisel
TAOTLUSVOORU KUTSE
1. ÜLDINFO
1.1 Taotlusvooru Noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine noorte
nimetus ja periood ühistegevuse (noorteühingud) kaudu
1.2. Strateegilise Noorte oskuste ja teadmiste omandamiseks tagada neile mitmekülgsed
partnerluse
arenguvõimalused mitteformaalse õppe keskkonnas (sh sotsiaaleesmärk
emotsionaalsed oskused; kriitilise analüüsi ja probleemilahendamise oskused;
meeskonnatöö).
Kodanikuaktiivsuse, väärtuskasvatuse, ühiskondliku sidususe ja tuleviku
toimekindlust toetavate oskuste (sh nt digi-, kliimapädevused jmt) arendamine
noorsootöö kaudu (st. juhendatud ja turvaline keskkond katsetamiseks ja
kogemuse kirjeldamiseks).
Noorte vaimse tervise hoidmine ja probleemide süvenemise ennetamine.
1.3. Kasusaajad
7-26. aastased noored, noorte esindusühingud ja noorteühingud
1.4.
Seotud Strateegiline partnerlus peab toetama Noortevaldkonna arengukava 2035
arengukava
ja eesmärkide saavutamist:
eesmärk
Üldeesmärk on:
Noore avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi loovad Eestit,
mida noor tahab edasi viia
Alaeesmärkideks on:
HOOG - Noored on loov ja ühiskonda hoogsalt edasiviiv jõud – hariduse,
kultuuri, majanduse, keskkonna ja teiste valdkondade nügijad ning eestvedajad
OSA - Noorte õiguste kaitsmine riigis on järjepidev ning noorte aktiivne
kodanikuosalus toetatud.
ISE - Kvaliteetne noorsootöö on kättesaadav üle Eesti ning loob kõigile noortele
võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemuste pagasi
rikastamiseks ja iseseisvumiseks.
KINDLUS - Noorte üksijäämist ja eemaldumist märgatakse ning ennetatakse
kindlustunnet suurendava turvavõrgustiku abil.
2. PARTERLUSE VAJADUSE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
2.1. Probleemi ja Tulenevalt piiratumatest õigustest ning võimalustest vajavad noored eraldi
vajaduse kirjeldus
tähelepanu ning võimalusi avastamiseks ja katsetamiseks. Võttes arvesse, et 726 aastaste noorte osakaal (21% Eesti rahvastikust) püsib prognooside kohaselt
aastani 2035 ajaloo madalaimal tasemel, on oluline tagada kõigile noortele
avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi loomaks keskkond, milles
noor soovib riigi arengusse panustada ning seda edasi viia.
Arvestades tulevikutrende ja kompleksseid väljakutseid, on noorte edukaks
toimetulekuks oluline luua võimalusi seotud pädevuste omandamiseks. Et
noorel kujuneksid eeldused ise hakkama saada, on vaja teda enne iseseisvumist
võimestada, sh toetada tema vaimset ja füüsilist tervist ning tasakaalu. Kesine
ligipääs noorsootöö- ja tugiteenustele lapseeas võib avaldada pikaajalist
pärssivat mõju isiksuse arengule ja pidurdada oskuste arengut.
Noorsootöö võimaluste ebapiisav kättesaadavus ning seeläbi noorte
tähelepanuta jätmine tähendab ühiskonna jaoks pikas perspektiivis suuremaid
kulutusi (OECD hinnangute põhjal võivad õpingutest ja tööturult kõrvale jäänud
noortega seotud kulud moodustada kuni 1% SKP-st).
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2.2.
Partneri Partneri ülesanne on tagada tema poolt pakutavate tegevuste ja arengusuuna
ülesannete
jätkusuutlikus, selleks:
kirjeldus
• Regulaarne tegevus liikmete suunal, pakutavate sisutegevuste taseme
hoidmine ja arendamine (noore osalus 2x nädalas, min 9 kuud aastas);
• Noorte vajaduste (minimaalselt liikmete seas) väljaselgitamine sh statistika,
rahuloluküsitlused, kaasav tegevuskava ja eelarve koostamine jmt;
• Arvestades, et peale kasvavad uued noored tuleb partneril piisava
üleriigilise mõõtme hoidmiseks suunata oma tegevused ka uute liikmete
kaasamiseks ning vajadusel korraldada laienemine uutesse piirkondadesse.
2.3.
Tegevuste Partneri tegevused peavad panustama noortevaldkonna arengukava
mõõtmise
strateegilistesse eesmärkidesse (HOOG, ISE ja OSA) ja nendega seotud
indikaatorid
ja indikaatoritesse.
oodatavad
• 2022-2024 aastatel on esindusorganisatsioonide vahendusel noorte
tulemused
vajadused aja ja asjakohaselt toodud otsustajateni ning partnerid on teinud
ettepanekuid noortele sobivate võimaluste loomiseks ja rakendamiseks;
• poliitika elluviijatel on kohustus tagada adekvaatne statistika ning hinnang
ellu viidavate tegevuste mõjust noortele;
• noortele on tagatud süstemaatiline, juhendatud ja mõtestatud (võimalusel
MFÕ arvestamisega seostatav) tegevus huvipakkuval alal;
• poliitika elluviijatel on kohustus tagada liikmeskonna püsiv tase ja
tegevuste üleriigilisus (partneritelt eeldatakse COVID tingimustes
minimaalselt
taseme
hoidmist)
ja
piirangute
leevenemisel
tegevuse/kättesaadavuse laienemine.
3.TINGIMUSED TAOTLEMISEKS NING TAOTLUSTE HINDAMINE
3.1. Nõuded ja Taotleja peab vastama NTS § 15 lõige 2 tingimustele ja olema kas:
ootused taotlejale
• noorteühingute liit, kui selle liikmeteks on vähemalt 30 noorteühingut;
• õpilasesindusi ühendava ühing, mis koondab oma liikmete kaudu
vähemalt
1/3
Eesti
põhikoolide,
gümnaasiumide
või
kutseõppeasutuste õpilastest;
• üliõpilaskondade liit, mille selle liikmeteks on vähemalt 1/2 kõikidest
kõrgharidustaseme õpet läbiviivate õppeasutuste üliõpilaskondadest.
• noorteühing, milles on vähemalt 500 liiget ja selle kohalikud üksused
tegutsevad vähemalt 1/3 maakondade territooriumil.
Taotleja tagab, et oma tegevustes lähtutakse noorsootöö korraldamisele
seatud põhimõtetest:
• noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid
otsuste tegemisse;
• tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse
noorte vajadustest ja huvidest;
• noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
• noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
• noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse
põhimõttest.
Välistavad tingimused
• Taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui võlg on ajatatud;
• taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
• taotleja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise toetuse
saamisel kokku lepitud kohustused;
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•

taotleja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on
tähtaegselt esitatud.
3.2.
Nõuded Taotlus esitatakse vastava vooru elektroonsel taotlusvormil Taotluste
taotlusele
Menetlemise Infosüsteemis.
Taotlusele lisatakse:
• noorteühingu arengukava, mis kehtib vähemalt toetuse taotlemise
aastate kohta;
• noorteühingu tegevuskava toetuse taotlemise aastateks;
Lisa 1
Noorteühingute taotlusvoor tegevuskava.xlsx

•

toetuse kasutamise eelarve aastate lõikes;
Lisa 2
Noorteühingute taotlusvoor_eelarve.xlsx

•

7–26-aastaste noorte liikmelisus noorteühingus kohaliku omavalitsuse
üksuste lõikes.
Lisa 3
Noorteühingute taotlusvoor_noorte liikmelisus.xlsx

•

Toetuse saaja kinnitus tagada, et noortega töötavatele isikutele pole
seatud piiranguid.
3.3.
Taotlusete Taotluse ja taotleja hindamisel lähtutakse:
hindamine
• noorsootöö ja noortepoliitika riiklikest eesmärkidest, mis on
kehtestatud noortevaldkonna arengukavaga;
• noorteühingu taotletavateks aastateks kehtivast arengukavast;
• noorteühingu tegevuse ulatusest, selle kvaliteedist ja sisust;
noorteühingu sihtgrupist ja liikmeskonnast, sealhulgas liikmete arvust;
• noorteühingu suutlikkusest, sealhulgas noorteühingu varasemate
kohustuste täitmisest ja eelmisel aastal eraldatud aastatoetuse
kasutamise sihipärasusest;
• toetuse taotleja ja taotluse vastavusest kehtestatud nõuetele.
Taotluse hindamisel võetakse aluseks:
• taotleja kogemused ja suutlikkus plaanitud tegevusi ellu viia;
• taotluses nimetatud tegevuste olulisus ja eeldatav mõju eesmärgi
saavutamisele;
• tegevuste metoodika ja teostatavus;
• taotluses esitatud eelarve põhjendatus ja vajalikkus ning rahakasutuse
tõhusus;
• olenevalt taotlusvooru eripärast taotleja omafinantseeringu või
vabatahtliku töö osakaal;
• vajaduse korral valdkonna ekspertide hinnang.
Hindamiskriteeriumid (kinnitamisel):
Noorteühingute
taotlusvooru hindamiskriteeriumid.pdf

Hindamise tulemusel tehakse ettepanek ministrile poliitika elluviimiseks
vajalike partnerite nimekirja (pingereana) ja võimalike toetussummadega
(arvestades seejuures riigieelarve seadusega piiritletud võimalusi).
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