EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
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Toimumiskoht: Noorteühenduste Liidu kontor (Estonia pst 5a, Tallinn)
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Lõpp: 12.30
Osalejad: Reet Sillavee, Triin Bõstrov, Liisa Lillemets
Külalised: Kaidi Nurmik
Juhataja: Reet Sillavee
Protokollija: Liisa Lillemets
Päevakord:
1. Olnud ja tulevad kohtumised
2. Kodanukuühiskonna valdkonna arengukava aastateks 2015-2020 koostamise
ettepanek
3. Karjääri- ja nõustamisteenuste koostöökogu küsitus
4. Poola koostöö
5. Talvekooli tagasiside liikmetele, liikmekohtumised
6. Intervjuu soov
7. Kohtumine HTMi noorteosakonnaga
8. Muu
1. Olnud ja tulevad kohtumised
Liisa ja Reet viibisid eelmisel nädalal struktuurse dialoogi seminaril Kreekas. Enamus
kohtumiste kokkuvõte tehtud meeskonnakoosolekul. Neljapäeval lähevad Reet ja Kaidi
Paidesse vabatahtlike teemadel arutlema.
2. Kodanikuühiskonna valdkonna arengukava aastateks 2015-2020 koostamise
ettepanek
EMSLi poolt tuli üleskutse osaleda kodanikuühiskonna valdkonna arengukavva ettepanekuid
teha. Kaidi, kes on käinud nendega kohtumas ütles, et meie osa on juba selles olemas.
3. Karjääri- ja nõustamisteenuste koostöökogu küsitlus

ENL,	
   kui	
  karjääri- ja nõustamisteenuste koostöökogu liige, sai üleskutse avaldada enda
arvamust karjääri- ja õppenõustamisteenuste süsteemi koostöö toimimise kohta.	
  	
  
Otsus: Küsitlusele vastab Triin.
4. Poola koostöö
13. märtsil saime koostöö tegemise pakkumise Poola Noorteühenduste Liidult, kes korraldab
Erasmus+ projekti raames seminari, mille eesmärgiks on rahvuslike noorteühenduste vahel
kogemuste vahetamine.
Otsus: Kui saab saata osaluskogude noori, siis saadame kellegi, Kaidi uurib.

5. Talvekooli tagasiside liikmetele, liikmetega suhtlemine.
Eelmisel nädalal saatsid juhatus ja Kaidi välja tagasiside küsimused liikmetele seoses nende
organisatsioonide probleemidega. Vastanud on 2 organisatsiooni. Liikmed, kes soovisid
liikmekohtumist on vastanud ka sellele, millal liikmekohtumine võiks toimuda.
6. Intervjuu soov
Saime 16. märts kirja Judith’ilt, kes õpib Belgias rahvusvahelisi suhteid. Judith soovib meid
intervjueerida. Tema huviks on see, milline on ENLi roll aktiivsuse propageerimisel ühiskonnas
venekeelt kõnelevate noorte seas.
Otsus: Karl vastab Judithile, et oleme nõus talle vastama.
7. Kohtumine HTMi noorteosakonnaga
Saime ettepaneku kohtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga.
Otsus: HTMi noorteosakonnaga kohtuvad Reet, Kuldar ja Harri. Aja lepivad kokku Liisa ja
Harri, kes kohtuvad HTMi noorteosakonna juhatajaga teisipäevasel kultuurikomisjoni
korraldatud noortevaldkonna arengukava parlamentaarsel kuulamisel. Esialgselt pakutavad
ajad on 27. märts või 1. aprill
8. Muu
EYF uus tegevjuhi kandidaat Allan Päll tahab meiega kohtuda.
Otsus: Reet lepib kokku kohtumise, kohtumisel võiksid osaleda juhatus ja mõned inimesed
meeskonnast.
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