EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2015-30
Toimumisaeg: 26.10.2015
Toimumiskoht: Noorteühenduste Liidu kontor (Estonia pst 5a, Tallinn)
Algus: 08.30
Lõpp: 09.30
Osalejad: Reet Sillavee (Skype), Liisa Lillemets, Triin Bõstrov
Juhataja: Reet Sillavee
Protokollija: Liisa Lillemets
Päevakord:
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Koostööpakkumine Ukrainaga
Noorteparlamendi projekt
Koostöö TLÜga
EÕELi koostööpakkumine
Kandideerimine Unistuste tööandjaks
Üldkoosolek
Õppereis Hiiumaa Noortekogule
Haldusreformi KOV platvorm
Noorsootöö nädala artikkel
Toimunud ja toimuvad kohtumised

1. Koostööpakkumine Ukrainaga
Reet kohtus eelmisel nädalal Peeter Taimiga, JJ-Streeri juhataja, kes on eelnevalt koostööd
teinud Ukrainas noorsootööga tegeleva organisatsiooniga. Kuna hetkel on Ukraina poolne soov
arendada osaluskogusid, uuris Peeter, kas me oleksime valmis selle alast koostööprojekti Eesti
poolt vedama. Leiame, et projekti elluviijaks ei peaks me hakkama, aga koostööd antud projekti
raames kindlasti.
2. Noorteparlamendi projekt
20. oktoober toimus kohtumine Lastekaitse Liidu esindajaga. ENL võtab noorteparlamendi
projekti enda eest vedada. Seda, milliseks projekt kujuneb, räägime lähemalt sellega seotud
koosolekul, mida Triin korraldab.
3. Koostöö TLÜga

Praegu käivad läbirääkimised TLÜga selles osas, et ENLi esindajad saaksid käia loenguid
andmas. Novembri lõpuks saadetakse meile õppekavad, sõlmitakse koostööleping. Koostöö
oleks tasustatud.
4. EÕELi koostööpakkumine
EÕEL soovib, et meie esindaja osaleks nende üldkoosolekul, mis toimub 20. novembril Paides,
ning viiks läbi avaliku poliitika töögruppi. Triin uurib, kes minna saab.
5. Kandideerimine unistuste tööandjaks
Eelmisel aastal kandideerisime Unistuste tööandjaks vabaühenduste kategoorias. Võiksime
seda ka see aasta teha. Kadi edastab meie kandidatuuri.
6. Üldkoosolek
Arutlesime, kus maal on üldkoosolekute materjalid ning mida veel teha on vaja.
7. Õppereis Hiiumaa Noortekogule
Hiiumaa Noortekogu soovib teha õppereisi Tallinnas ning sealhulgas külastada ka ENLi kontorit.
Reet suhtleb nendega sel teema.
8. Haldusreformi KOV platvorm
Valminud on meie poolne haldusreformi KOV platvorm. Selle peaks kindlasti suuremalt välja
kommunikeerima, saatma rahastus ministeeriumile levitamiseks. Kindlasti tuleb see saata ka
ekspertkomisjonile, kes haldusreformi küsimustega tegeleb.
9. Noorsootöö nädala artikkel
Järgmisel nädalal, kui on noorsootöö nädal, peaksime ka meie pildis olema. Liisa räägib Kaisaga
artikli kirjutamise teemadel.
10. Toimunud ja toimuvad kohtumised
Rääkisime toimunud ja toimuvatest kohtumistest
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