ENLi juhatuse 18. koosolek
Protokoll
Aeg: 19.05.2010, 18:00-21:00
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Liina Männiste, Kairi Püss, Ulrika Hurt (Skype), Marina Vilop
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson
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Muud teemad: (Teated puhkusel suvekuudel, ENLi Suvekooli info jm)
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1.

Päevakorra kinnitamine

Juhatuse esimees ja koosoleku juhataja Ott luges ette päevakorra.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.
2.

Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3.

Noortepoliitika ülevaade

Noortepoliitika spetsialist Martti andis ülevaate järgmistest teemadest:

Noore vanuse küsimuse tõstatamine, kuivõrd 7-26 noore vanuseks end õigustab. Hetkel
lähtutakse, et 7-aastane läheb kooli ja algab noorsootöö ja 26 eluaastat on iseseisvumise
ajaks pandud.
OTSUS: Teema meeles pidada ja hiljem, võib-olla aasta pärast üles võtta.
•

Struktureeritud dialoog - on vaja fassilitaatoreid/ moderaatoreid. Info saadetud laiali ja huvi
on tundnud üks TPS-i tudeng. Online konsultatsioonid toimuvad hiljemalt juulis ja plaanis on
Noortekogude suvekoolis terve päev+ osalemine 3 liikmete üritusel, kus viia läbi. Vaja juurde
inimesi!
OTSUS: Saata veel infot laiali, Ulrika saadab info TÜ tudengitele.
• Varivalimised. Andmevara ei ole vastanud, mida nad pakuvad tehnoloogiliseks lahenduseks.
Varivalimiste projekt läheb esitamisele ENEbile, 1. juuni tähtajaks. Projektijuhi otsimiseks on
konkurss avatud kuni 23.05.
•

ENL on kutsutud Siseministeeriumi poolt riiklikult koordineeritavale 2011 a on vabatahtliku
tegevuse Euroopa aasta arutelule, mis toimub 28.05.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas kohtumise esindajaks avalike suhete juht Kairi.
•
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Sõltumatu Poliitikauuringute Keskus Praxis, noorteorganisatsioon Party on Wheels (POW) ja
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) korraldavad esmaspäeval, 24. Mail osaluskohviku
"Otsustavad need, kes valitsevad!" (Lükkus edasi juunisse – Kairi)
• Euroopa Noortefoorumi vote@16 koosolek 11-12 juuni. ENLi läheb esindama Maris Sild
(Noored Sotsiaaldemokraadid)
• Noortepoliitika platvormi dokument on lisatud ENLi kodulehele Üldkoosoleku osasse.
Ettepanekute tähtaeg, 28. mai.
• Saabunud on kutse koostööseminarile "Noored ja sotsiaalne ettevõtlus: vabatahtlik tegevus
ning ettevõtlusse siirdumine" tähtaeg registreerumiseks on 6. juuni.
• Noorte Poliitika Nõukogu. 5 kuud on aastast mööda läinud ja siiani ei ole kohtumisi toimunud,
lähiajal ei toimu ka. ENLi poolt uued esindajad, kes valiti novembris, aga ei ole olnud
koosolekut, kus osaleda.
OTSUS: juhatuse esimees Ott kirjutab Anne Kivimäele HTMist.
•

•
•
•
4.

Justiitministeerium, Unicef, HTM teevad koos projekti. ENLi poolt on oodatud seminaridele
osalejad. 1. juunil noorte ümarlaud, kas noortel ja noortetööl on eestis kohta
Noorte monitori 2009 esitlus toimub 3. juuni kl 13-16 Meriton hotellis. Registreeruda!
Üleriigilises meedias kajastada uue noorsootööseaduse vastuvõtmise ajal
Üldkoosoleku etevalmistus

Meeskond arutas külaliste kutsumist, tehnilisi küsimusi. Üldkoosoleku alguses tutvustab Ulrika liikmete
esindajatele, mis nende mapi vahel. Vaja leida protokollija. Teha ettepanek Laura Õigusele, Eesti
Skautide ühingust.
OTSUS: Martti küsib Laura Õiguse käest protokollija kohustuse täitmise kohta.
5.

ENLi sünnipäev

Avalike suhete juht Kairi andis ülevaate sünnipäeva ettevalmistustest. ENLi 8. sünnipäeva tähistamine
toimub peale üldkoosolekut, 29. mail algusega kl 19 klubis Korter (Roseni 9, Tallinn).
6.

Riigikogu teabekeskuse pakkumine

Saabununud on ettepanek Riigikogu teabekeskuselt, mil on uued ruumid aadressil Toompea 1
(Komandandi maja) ja nad otsivad koostööpartnereid, et leida nendele ruumidele hea kasutus ja
väljund. Ollakse huvitatud ENLiga rahvusvahelise noortepäeva või muu algatusega seoses leida
ruumidele huvitav väljund.
OTSUS: võtame ettepaneku teadmiseks ja kui meil on tulemas mõni sündmus, kaalume ürituse
läbiviimist neis ruumides.
7.

Üleminekuüritusest – info, tööjaotus

Meeskond arutas juhatuse üleminekuürituse programmi, logistikat ja osalejaid. Igal valdkonnajuhil on
vaja valmistada ette oma blokk integreeritud meetoditega. Üleandmine toimub 4 valdkonnapõhiselt,
eraldi arutluspunktina käsitleda Euroopa noortepoliitika uut koostööraamistikku.
8.

Noortepäev

Kuna Avatud Eesti Fondi programmi Ida-Ida kaudu ei saadud rahastust Noortepäeval rahvusvahelise
seminari läbiviimiseks, teeb ENLi meeskond üleskutse noortele tähistada Noortepäeva ise oma
kodukohas, lisada üle Eesti tähistatav Noortepäeva kodukale, ja uurib ka HTMist selleks rahastuse
saamist.
OTSUS: tegevjuht Anni uurib rahastust HTMist.
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9.

Liikmeküsitlus

Liikmevaldkonna juht Marina teeb viimased vormindused ja saadab küsitluse avalike suhete juht
Meelikale, kes selle veebi üles paneb. Lisaks saadab Marina ka ENLi listi eraldi teate, kui küsitlus on
üleval. Liikmetel on aega 2 nädalat vastamiseks.
10.

MFÕ instrument

ENTK poolt eestveetav Mitteformaalse õppe instrument on teinud edasiminekuid ja kutsutud on kokku
MFÕ messitoimkonna kohtumine, mis toimub 31. mail, kus arutatakse, kuidas infot levitada.
OTSUS: noortepoliitika juht Liina edastab ENTK esindajale, et ENL saab pakkuda MFÕ instrumendi
olemasolu kohta info levitamist meie kanalites.
11.

Muud teemad

Meeskond arutas teemadel - kutsed ümarlaudadele, tegevuste Googlecalendari täitmine, ENLi teated
suvel, suvekool.
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