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Võrdse kohtlemise võrgustiku teavitusplaan

1. Olnud ja tulevad kohtumised
Eelmisel nädalal- osaluskogude teemaline kohtumine, tulemusvestlused, uimastiennetus
valitsuskomisjon. See nädal- Triin Strasbourgis kuni kolmapäevani, ENTK, ESN, E3, UNESCO
noored. Uue nõukojaga on planeeritud kohtumine 4. märts.
2. KODAR 2015+
See aasta koostatakse uut kodanikuühiskonna arengukava, sellega seoses kogub
Siseministeerium vabaühendustelt mõtteid kodanikuühiskonna tuleviku kohta. Viis teemat,
millele KODAR 2015+ keskendub on järgmised: 1) sotsiaalne innovatsioon, 2)
kodanikuharidus, 3) kaasamine ja osalus, 4) vabaühenduste tegutsemisvõimekus ja keskkond ning 5) heategevus ja filantroopia. Sellega seoses korraldab Vabaühenduste liit
EMSL arutelu, mis toimub 25. veebruar ning kuhu on ka ENL kutsutud.
Otsus: ENLi esindab Reet.
3. Baltic Youth Foundation
Saime Schleswig-Holsteni regionaalselt noorte nõukogult Saksamaalt kutse osalemaks Balti
Noorte sihtasutuse töös. Meie ühingule pakuti kolme aastast kohta antud sihtasutuse
juhatuses, mille peamine eesmärk on sihtasutusele laekunud projektide hindamine.
Otsus: Osaleme sihtasutuse töös, kontaktisikuks Reet.
4. Seminar “The Quality of Youth Work Practice”

Märtsis Eestis toimuv noorsootöö teemaline rahvusvaheline seminar. Oleme pakkunud enda
liikmetele (Eesti 4H, Skaudid, YFU), ootame YFU osalemise vastust.
5. Võrdse kohtlemise võrgustiku teavitusplaan
Võrdse kohtlemise võrgustiku teavitusplaanis on puudu valdkondade kommunikatsioonialased
põhisõnumid ja üldised huvikaitse sõnumid. Meil paluti mõelda vastavalt oma valdkonnale 3-4
üldist sõnumit kommunikatsiooniplaani jaoks.
Otsus: Meie kommunikatsioonialased põhisõnumid on:
•
•
•

Igal inimesel on õigus võrdsele kohtlemisele sõltumata ta soost ja vanusest.
Igal noorel peab olema võrdne ligipääs huviharidusele ja –tegevusele olenemata
tema elukohast.
Igal inimesel, sõltumata vanusest, peab olema võrdne võimalus ühiskonna
protsessides osalemiseks ja kaasarääkimiseks.
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