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Päevakord:
1. Toimunud ja toimuvad kohtumised
2. Islandi kolleegide noortevaldkonna visiit Eestisse 15.-18.09.2014
3. Inimõiguste alase koolituse kohtumine
4. Kutse osalemiseks Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee projektis „My
Europe…tomorrow“
5. Kutse osalemiseks konverentsi „Noor täna ja aastal 2030“ paneeldiskussioonil
6. EÕELi sügiskool
7. Pivarootsi mõttetalgud 26-28.september 2014
8. MTÜ Lastekaitseliidu küsimustik
1) Toimunud ja toimuvad kohtumised
Juhatus ja tegevjuht tegid ülevaate toimunud ja tulevatest kohtumistest.
2) Islandi kolleegide noortevaldkonna visiit Eestisse 15.-18.09.2014
15.-18.septembril 2014 toimub Islandi kolleegide noortevaldkonna visiit Eestisse. ENLile tehti ettepanek
kolleegidega kohtuda 18.septembril, et arutada noortepoliitika elluviimise protsesse, osalevate poolte
rolle/huvisid, noorteühingute olukorda Eestis ja noorte osalusest Eestis.
Otsus: Islandi kolleegide noortevaldkonna visiidil Eestisse esindab ENLi juhatuse aseesimees Liisa
Lillemets, noortepoliitika nõunik Harri Puskar ja osaluskogude koordinaator Kuldar Adel.
3) Inimõiguste alane koolituse kohtumine

Augustis tehti ENLile ettepanek kohtuda, et arutada koolituste läbiviimist inimõiguste teemal.
Otsus: Liisa võtab ühendust, uurib täpsemalt pakkumise kohta ja määrab kohtumise.
4) Kutse osalemiseks Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee projektis „My Europe
tomorrow“
ENLile tehti ettepanek osaleda „My Europe“ projektis, mille eesmärk on kodanike (sh noorte) kaasamine
kodanikuühiskonna organisatsioonide kaudu mõttevahetusse neid puudutavatel teemadel. Eesti plaan
projekti raames on tegeleda noorte tööhõive teemaga. Projekti ettevalmistava meeskonna järgmine
koosolek on plaanis 6.oktoobril Brüsselis, kuhu on oodatud organisatsiooni esindajad, et arutada kõiki
projekti sisulisi küsimusi.
Otsus: Triin võtab ühendust projekti esindajatega ja allkirjastab ametlikud dokumendid. Projekti
tegevustes esindab ENLi tööhõive eestvedaja Gertu Borodkina.
5) Kutse osalemiseks konverentsi „Noor täna ja aastal 2030“ paneeldiskussioonil
ENLile tehti ettepanek osaleda konverentsi „Noor täna ja aastal 2030“ paneeldiskussioonis. Paneel
toimub 11.septembril 2014 kell 11.30-16.30 noorteseire aastakonverentsi raames. Paneeldiskussiooni
eesmärgiks on arutleda, milline on noorte roll tulevikus.
Otsus: võimaluse korral esindab ENLi nõukogu esimees Vladimir Svet.
6) EÕELi sügiskool
27.september 2014 toimub Eesti Õpilasesinduste Liidu sügiskool, kus üheks debati teemaks on ka
valimisea langetamine.
Otsus: Harri uurib pro ja contra poole peale Eesti Väitlusseltsi esindajaid. Lisaks pakume osalemise
võimalust ka Andrus Puntile ja Jaanus Riibele.
7) Pivarootsi mõttetalgud 26-28.september 2014
20.novembril 2014 toimub MTÜ Lastekaitse Liit juhtimisel noortekonverents, mille korraldamises lööb
kaasa ka ENL. Seoses noortekonverentsiga toimub Pivarootsi õppe-ja pukekeskuse ruumides 26.28.september mõttetalgud, kus töötame välja konverentsi ülesehituse, fookuse ja töötubade teemad.
Mõttetalgutele on oodatud igast organisatsioonist 2 noort ja üks esindaja.
Otsus: Triin uurib, kes noortest oleks huvitatud noortekonverentsil osalemisest. Ametliku
organisatsiooni esindajana jätkab Triin, aga antud üritustel asendab teda Marju Tamp.
8) MTÜ lastekaitseliidu küsimustik laste osaluse
MTÜ Lastekaitse Liit esitas palve edastada noortele küsimustik „Laste osaluse toetamine ja kaasamine
koolis“, mille tulemusi tutvustatakse 20.novembri noortekonverentsil.
Otsus: jagame MTÜ Lastekaitse Liidu „Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis“ küsimustiku
teadetes.
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