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Austraallaste visiit Eestisse
EÕELi koostöösoov nende suvekooli raames
LoveYouthFuture kampaania
Erasmus+ hindamiskomisjoni moodustamine
Reformierakonna noortekogu seminar „Noored tuleviku ettevõtjad“ 9. mai
Partnerlus pakkumised
Schwarzkopf fondi Euroopa parlamendivalimiste kampaania
Arvamusfestival 2014
Üldkoosoleku materjalide arutelu, kontaktisikute kohtumine
Kutse kultuurikomisjoni istungile 06.05
Olnud ja tulevad kohtumised

1. Austraalaste visiit Eestis
Martti Martison kirjutas, et juunikuus on plaanis Austraalia noorsootöötajate,
noorteuurijate ning õppejõudude visiiti Eestisse. Tegemist on kogenud
noortevaldkonna ekspertidega, kes on Eestisse tulemas 10.-21. juunini. Visiidi
eesmärk on tutvustada Austraalia praktikaid eelkõige riskinoortele suunatud
noorsootöö, aga ka inimõigustel põhineva noorsootöö kontseptsiooni ülesehitamisel,
noorteuuringute ning noorsootööhariduse valdkondades. Kohtutakse erinevate
riigiasutuste, ülikoolide kui ka noortevaldkonna katusorganisatsioonidega. Eesti
Noorteühenduste Liidu ja noorteühenduste esindajatega sooviksid nad kohtuda 13.
juunil.
Otsus: Kohtumine kinnitada, Kaidi suhtleb edasi, kohtumisele juhatuse liikmed.
2. EÕELi koostöösoov nende suvekooli raames
Eesti Õpilasesinduste Liit soovib teha meiega koostööd ning kutsusid meid 16.
augustiks enda suvekooli valimisea langetamise debatti läbi viima. Samuti soovivad
nad meie poolset tuge enda arengukava koostamisel.
Otsus: Osaleme suvekooli debatil ning kutsume nad enda kevadseminarile, kus on
toimub koolitus “strateegiline juhtimine ja tegevuste kavandamine”.
3. LoveYouthFuture kampaania

Saime üleskutse European Youth Forumilt osaleda LoveYouthFuture kampaanias.
Reet suhtles antud teemal eelmisel nädalal Davidiga Brüsselis.
Otsus: Täielikult osaleda ei saa, oleme aktiivsed Eesti tasemel.
4. Erasmus+ hindamiskomisjoni moodustamine
Sihtasutus Archimedes moodustab Erasmus+ programmi hindamiskomisjoni, mille
eesmärgiks on teha Sihtasutusele Archimedes toetusotsuste ettepanekuid. Eelnevalt
on meilt esindajaks olnud Karl.
Otsus: Hindamiskomisjonis jätkab Karl ning annab sellest neile ka teada.
5. Reformierakonna noortekogu seminar „Noored tuleviku ettevõtjad“
Saime kutse osalemaks Reformierakonna noortekogu seminaril “Noored tuleviku
ettevõtjad”.
Otsus: Liisa osaleb seminaril ja annab enda osalemisest teada.
6. Partnerlus pakkumised
Oleme saanud mitu partnerlus pakkumist- BSSSC Läti noorte üritus 12-17 oktoober,
koostöö Portugali struktuurse dialoogi projektiga, Eesti Õpilasesinduste Liidu
partnerlus, Lastekaitse liidu partnerlus
Otsus: Reet kinnitab Portugaliga koostöö, Liisa suhtleb Läti ja Lastekaitse liiduga,
Triin Eesti Õpilasesinduste Liiduga.
7. Schwarzkopf fondi Euroopa parlamendivalimiste kampaania
Saime kutse osalemaks Schwarzkopf fondi Euroopa parlamendivalimiste kampaanias.
Kuna tegeleme sama asjaga ka European Youth Forumi alt siis suuremalt osa ei võta.
Otsus: Edastada kiri Marjule, Liisa vastab pakkumisele.
8. Arvamusfestival 2014
Eelmisel nädalal kutsusime üles suurte koda pakkumaks arvamusfestivalile neljandat
teemat. Ei saanud ühtegi vastust.
Otsus: Osaleme arvamusfestivalil kolme teemaga, neljandat ei võta.
9. Üldkoosoleku materjalide arutelu, kontaktisikute kohtumine
Kaidi tegi ettepaneku teha üldkoosoleku materjalide arutelu ja kontaktisikute
kohtumise ühes. Kuupäevadeks 13. mai Tallinnas ja 14. mai Tartus.
Otsus: Kinnitada kuupäevad ning teha materjalide arutelu ja kontaktisikute
kohtumine ühes.
10. Kutse kultuurikomisjoni istungile 06.05
Saime kutse kultuurikomisjoni korraldatud noortevaldkonna arengukava 2014-2020
kuulamise lisa kohtumisele, mis keskendub alaealiste töösuhteid reguleerivatest
õigusaktidest tulenevate nõuete vastavusele noorte tööturule sisenemise ootusele.
Oodatakse kuni 5 minutilist esitlust ning arutelus osalemist.
Otsus: Ettepanekud ning osalejad saadab Triin, materjali valmistavad ette Monika ja
Harri.

11. Olnud ja tulevad kohtumised
Rääkisime olnud ja tulevatest kohtumistest.
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