EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2014-3
Toimumisaeg: 20. jaanuar 2014
Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor (Estonia pst 5a, Tallinn)

Algus: 11.00
Lõpp: 12.00
Osalejad: Reet Sillavee, Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov
Külalised: Kaidi Nurmik
Juhataja: Reet Sillavee
Protokollija: Liisa Lillemets
Päevakord:
1. Eelmise nädala kohtumiste ülevaade.
2. Käesoleva nädala kohtumised
3. Kohtumised HTM’i ja Eesti Noorsootöö Keskusega, ettekanne
4. EYE – registreerimine ja lennupiletite ostmine.
5. LYV kandideerimine
6. Talvekooli ettevalmistuse ülevaade, suvekooli asukoht
7. Dokumendid: koolituspõhimõtted ja vabatahtlike programm
1. Eelmise nädala kohtumiste ülevaade
Liisa, Triinu ja Harri kohtusid 14. jaanuaril, üle vaadatud tööplaan, paika pandud järgmise
aasta prioriteedid. Samal päeval toimus ka kohtumine juhatuse ja Karliga. 15. jaanuar esitles
seoses juhatuse üleandmisprotsessiga Harri ENLi noortepoliitikat ning 2014 aasta
priotiteetseid teemasid antud valdkonnas. Lisaks toimus sellel päeval Reeda ja Kaidi
tööplaaniga seotud kohtumine. 16. jaanuar toimus tööhõive koosolek, kus osalesid Triin,
Harri, Edvard ja Gertu ning osaluskogude teemaline kohtumine, kus osalesid Reet, Kaidi,
Kadi, Harri ja Kuldar.’
2. Käesoleva nädala kohtumised
Esmaspäeval kohtub juhatus EANK, ENÜ ja EHJL esindajatega. Eesmärgiks uue juhatuse ja
eelpool mainutd ühenduste esindajate tutvumine, ENLi tegevusplaani tutvustamine,
koostööpunktide leidmine. Teisipäeval osalevad Reet ja Liisa Inimõiguste Keskuse projekti
"Võrdse kohtlemise koolitusprogramm kodanikuühendustele" raames huvikaitse seminaril,
mille teemaks on läbirääkimiste pidamine, koolitaja Georg Merilo, rahastab
sotsiaalministeerium. Kolmapäeval toimub juhatuse üleandmis kohtumine Kaidiga ning Triin
kohtub Karliga, et arutada LYV meediaplaani. Neljapäeval kohtuvad Reet ja Kaidi YFUha ning
toimub juhatuse, Kaidi ja Kadi arutelu seoses talvekooliga.
3. Kohtumine HTMi ja ENTK’ga
Vastust, kas kohtuda sobib 30. jaanuar, veel ei tea. Kohtumiseks on Reet valmistanud
ettekande. Kohtumise eesmärgiks on rääkida arutleda 2014. aasta noorte teemade üle.

4. EYE – registreerimine ja lennupiletite ostmine
Kohtumisel osaleb Triin (kuna tema vastutada on LYV ja valimisea langetamine), täna
registreerib ning tegeleb piletite ostmisega.
5. LYV kandideerimine
Hetkel on kandidaate 5, konkurss lõppeb homme.
6. Talvekooli ettevalmistuse ülevaade, suvekooli asukoht
Eelmisel nädalal läks välja talvekooli kutse ja programm, hetkel registreerunuid 10, kokku
kuuest erinevat organisatsioonist. Mitte tulemisest ei ole keegi teada andnud,
tagasisidestanud ja küsimusi küsinud on liikmesorganisatsioon EKNO ja skautide kontaktisik ja
ENLi nõukogu liige Laura Õigus. Programmi osas peab mõtlema, kes mida läbi viib. Teemasid
kolm – struktuurne dialoog, mida viib läbi Kristo, noortevaldkonna arengukava arutelu, mille
osas juhatus pakkus välja läbiviijaks Mailise, ja ENL kui võrgustik, mille osas jõuti arutelu
tulemsel selleni, et seda võiks läbi viia juhatus. Kindlad asjad pannakse paika neljapäeval
toimuval juhatuse, Kaidi ja Kadi kohtumisel. Kohtumisel arutame ka suvekooli võimalikke
asukohti.
7. Dokumendid: koolituspõhimõtted ja vabatahtlike programm
Leppisime kokku, et koolitspõhimõtetest räägime neljapäeval toimuval juhatuse-Kaidi
üleandmis kohtumisel. Vabatahtlike programmist tegi Kaidi ülevaate ning sai juhatuse poolt 3
ettepanekut – lisata loetellu “vabatahtlike põhimõtted laienevad” ka praktikantide punkt,
“suunatud pakkumised” eestvedajate värbamisprotsessi ja punkti “4.3 Vabatahtliku leping”
sisse viimine. Täiendatud vabatahtlike programm kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul.
Otsus: Täiendatud vabatahtlike programmi kinnitame järgmisel juhatuse koosolekul,
võimalusel kinnitame ka koolituspõhimõtted.
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