ENLi juhatuse 10. koosolek
Protokoll

Aeg: 10. veebruar 2010, 17:30–20:30
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Marina Vilop, Ulrika Hurt, Liina Männiste (skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Kerlin Remmel
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kerlin Remmel
Päevakord
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. ENLi tegevuskava üle vaatamine ning Otti tabeli täitmine
4. ELi noortevaldkonna uuest koostööraamistikust
5. ENLi poolt juhitava struktureeritud dialoogi töögrupi tööst
6. Noortevaldkonna uuringutest
7. Vote@16 temaatikast
8. Rahastamisest 2010
9. Töökorraldusest
10. ENLi rahvusvahelised suhted
11. Talvelaagri kokkuvõte
12. Muud teemad
13. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastuvõetud otsused
***************
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.

3. ENLi tegevuskava üle vaatamine ning Otti tabeli täitmine
Punkt tuleb päevakorda järgmisel juhatuse koosolekul.

4. ELi noortevaldkonna uuest koostööraamistikust
On valminud noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik aastateks 2010-2018, mis asendab
senist Euroopa Komisjoni Valget Raamatut. Selles on paika pandud Euroopa Liidu eesistuja
maade kaupa lühiajalised prioriteedid. Üldine prioriteet on noorte tööhõive. Sel poolaastal on
tähelepanu all sotsiaalne kaasatus, järgmisel poolaastal noortetöö ning kuni 2011 aasta juunini
noorte osalus. Eesti keelne versioon ka nüüdsest ENTK kodulehel kättesaadav!

5. ENLi poolt juhitava struktureeritud dialoogi töögrupi tööst
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Euroopa Liidu uuendatud koostööraamistik hõlmab endas ka struktureeritud dialoogi rakendamist
Euroopa Liidu liikmesriikides, mille eest vastutavad noorteühenduste liidud. ENL juhib vastavat
töögruppi ja viib läbi noortekonsultatsioonid koostöös ENTK, ENEbi, Pärnumaa, Läänemaa
noortekogu ning Eesti Noorsoo Instituudiga.

6. Noortevaldkonna uuringutest
Struktureeritud dialoogi raames läbi viidavate noortekonsultatsioonide osas andis Marti Taru
dialoogi rakendamise töögrupist küsimused, mida on mõttekas noorte käest uurida. Töögrupp
kohtub uuesti, kui küsimustele saadud andmed on analüüsitud. Konsultatsioone viiakse läbi
noortekogude suvekoolis, teistel ENLi üritustel, ENLi liikmete ja partnerite seas. Sügisel toimub
online-küsitlus ning fookusgruppide uuring Tallinna, Tartu ja Narva noorte seas.
Noortekonsultatsiooni teemasid on võimalik lisada ka avatud noortekeskuste läbi viidavatesse
uuringutesse.
Eesti Koostöökogu raames hakatakse tegelema Eesti haridussüsteemi uuendamisega ning ka
sinna on võimalik püüda ENLi teemasid uurimismaterjalina sisse panna.
Anni suhtleb Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga. Sealt on võimalik venekeelsete noorte kohta käivaid
teemasid saada, mida seni on vähe või ei ole üldse uuritud. ENL vajab ka venekeelsetest
noorteühingutest ülevaadet, mille koostamisel Narva Kolledž võiks abiks olla.
2009. aastal aastal viis Eesti Noorsoo Instituut (ENI) läbi noorteuuringu. Andmed on kogutud,
aga töötlemata. Materjalid on olemas ENTK-s.
Ulrika soovitab mõelda ENLil teemapüstitusi. TÜ Euroopa Kolledz on nõus ENLiga koostööd
tegema ning kaasama üliõpilased uurimistöösse. Nende juhendamiseks on nõusoleku andnud
Andu Rämmer.
Ulrika hakkab sellega tegelema ning annab 22. veebruari juhatuse koosolekuks ülevaate asjade
käigust. Anni saadab Ulrikale veel infot, mida uurimismaterjalina kasutada.
Ideed, millest saab teemapüstitusteks materjali:
ENLi Noortepoliitika platvormi materjalid
ENLi strateegilised eesmärgid ja väärtused. Väärtuste alla läheb hästi vote@16 temaatika.

7. Vote@16 temaatikast
16- aastaselt valima temaatikat lahati põhjalikult äsjalõppenud ENLi talvelaagris. Selgusid mõned
aspektid, mida ENL peaks välja selgitama: noorte huvi antud temaatika vastu ning koostöö
poliitiliste erakondadega, milline on nende huvi praegusel hetkel.
16- aastaselt valima seisukohta tuleb edasi propageerida. Ott lepib kohtumise kokku E3-ga( EÜEL
ja EÕEL). Teemat võiks tõstatada ka järgmistel Poliitiliste koja koosolekutel (4. märts ja 11.
märts)

8. Rahastamisest 2010
Anni on saatnud meeskonnalisti info erinevate projektide ja taotlustähtaegade kohta, kust ENL
saaks raha taotleda. Seal juures on ka Kairi, Aune ja Jaani varem tehtud ülevaade.
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1. AEFi kriisiprogramm: http://www.oef.org.ee/eriprogramm - saaksime äkki midagi teha
noorte töötuse teemal, või siis uuendusliku poolena tugevdada noorte oskusi varivalides?
2. MEISi Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös:
http://www.meis.ee/eelteated?project_id=184 - Akna lisarahastus?!
3. Riigikantselei - http://www.avalikteenistus.ee/index.php?id=14677
4. LEADER programm http://www.agri.ee/leader: midagi lisa meie maakondlikele või KOV
osaluskogudele. Koostöö arendamine avaliku sektoriga, tutvumine teiste omasugustega jne.
Igal piirkonnal oma nn taotluste esitamise keskus ja kuupäevad alles selleks aastaks
lähevad paika. Taotleda saavad nii MTÜd kui avalik sektor.
5. KÜSKi Head Ideed ja Reisitoetused - http://www.kysk.ee/?s=391; uuenduslikud pigem
väiksed summad + reisitoetused
6. Rahvusvaheliseks koostööks:
http://www.norden.ee/et/toetused/mittetulundusuhingud/laanemere-programm.html
ENL vajab endiselt liikmevaldkonna spetsialisti. TOFi strateegilise juhtimise alla oleks seda
võimalik kirjutada. Anni saadab eelmise TOFi kirjutatud, kuid esitamata jäetud projekti juhatuse
listi lugemiseks. Selles on kasulikku materjali, mida uutesse projektidesse sisse kirjutada. Marina
uurib võimalusi projektijuhtimist sisse osta ja liikmespetsialisti palkamist projektidesse sisse
kirjutada.

9. Töökorraldusest
# ENLi kalendri täitmine
Anni tuletab meelde ENLi kalendrisse ja nädala tegemistesse oma ülesannete kirja panemist. See
annab meeskonnale ülevaate, millega ENL parasjagu tegeleb. Ühise arutelu tulemusena selgus,
et nädalaplaanide edasine täitmine on vajalik. Kirja tuleb panna üldine info: kohtumised, tööreisid
ning suuremad tegevused, et saaks järge pidada, mis ENLis parasjagu käsil on.
# Üritused ja tähtsad kuupäevad:
18. veebruar, 17:00 – varivalimiste koosolek
4. märts või 11. märts – Poliitiliste noorteühenduste koja koosolek
20.-21. märts - noortekogude kevadseminar (kinnitamisel)
7. aprill - uue juhatuse infopäev (kinnitamisel)
8.-9. aprill - NBCM Tallinnas
16.-18. aprill - Spanish Presidency Youth Event
23.-24. aprill – YFJ COMEM
29. mai - ENLi üldkoosolek
13.-16. mai – Klaipedas toimub CBSSi eesistujamaa Leedu noorteüritus
11.-13. juuni – juhatuse üleminekuüritus (kinnitamisel)
21.-28. juuni - jaanipäevane suvepuhkus-vaikne aeg
8.-11. juuli - ENLi suvekool
juuli lõpp/augusti algus - noortekogude rahvusvaheline projekt (positiivse rahastusotsuse korral)
11.-12 .august – noortepäeva rahvusvaheline seminar (positiivse rahastusotsuse korral)
20.-22. august – noortekogude suvekool
septembri algus – ENLi lahtiste uste päev
13.-14. november - noortekogude sügisseminar
18.-20. november - YFJ üldkoosolek
27. november - ENLi üldkoosolek
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10. ENLi rahvusvahelised suhted
# ENL ootab NBCMi taotlusele positiivset vastust. Ürituse vastu on juba huvi üles näidatud.
# APYN vajab ENLi poolset kontaktisikut - selleks on ENLi tegevjuht. 25. veebruar toimub
Brüsselis „Youth Drinking and binge drinking“ üritus APYNi platvormi raames, kuhu ENLi juhatus
otsustab saata Kerlini.
# Euroopa Liidu ja Hiina EXPO maailmanäituse raames toimuvale noortekohtumisele on mitu
huvilist. Meelika on nendega ühenduses olnud ning soovib saada osalejapoolset kajastust
ürituselt. Anni annab kõikidele osalejatele teada kandideerimistingimused ja ootame täidetud
avaldusi tagasi 26. veebruriks, mille järel ENL saadab kõik taotlused edasi YFJ, kes ise otsuse
teeb.
# Euroopa Noortefoorumi liige International Federation of Liberal Youth (IFLRY) esitas abipalve
jälgida The National Assembly of Youth Organizations of the Azerbaijan Republic (NAYORA)
tegevust. NAYORA ei rakenda demokraatlikke võtteid oma liikmete osas ning läinud vastuollu
Euroopa Noortefoorumi põhikirjaga. Jaan konsulteeris meie partneritega.
Otsus: ENLi juhatus otsustas 25.02 Brüsselis toimuvale üritusele saata võimalusel Kerlini. ENLi
juhatus otsustas, et ametlikule pöördumisele NAYORA jälgimiseks me alla ei kirjuta.
Ott annab vastab International Federation of Liberal Youth–le ametliku vastuse.

11. Talvelaagri kokkuvõte
Punkt tuleb arutlusele järgmisel juhatuse koosolekul.

12. Muud teemad
# Noorteühingute aastatoetuse jagamisest
Noorteühingute aastatoetuse saanud, kuid hiljem haridusministri käskkirjaga sellest ilma jäänud
Rahvaliidu Noored lähevad kohtusse, ilmselt liituvad nendega ka Noored Sotsiaaldemokraadid.
Haridusminister on tänaseks teinud tagant järele kõigile organisatsioonidele, kes aastatoetust ei
saanud, selgituse.
# Kohtumised Riigikogu fraktsioonidega
ENL on kohtunud kõigi Riigikogu fraktsioonidega, va Reformierakond. 9. märtsil toimub
ühendkomisjon.
# Noortepoliitika riiklikult tähtsa küsimusena loodetakse Riigikogus arutluse alla saada 2010.
aasta septembris või oktoobris.
# ENLiga võttis ühendust Kristel Altosaar Tartu linnavalitsusest, sooviga arutada filosoofilistel
teemadel, et mis vahe on noorteühingul, noorteorganisatsioonil jne. Kuna kohtumine toimuks
Tartus, siis võiksid minna Ulrika, Pille-Riin ja Aune. Anni viib osapooled kokku.

13. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastuvõetud otsused
# HMN-i kärbitud eelarve vastuvõtmine
HMNi eraldas ENLile 842 400,00 EEK, taotletud oli 1 485 000,00 EEK
29.01.2010 OTSUSTATI: kinnitada Anni Kulleri ja Martti Martinsoni koostatud kärbitud eelarve
eraldatud summa ulatuses.
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