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•

EVHL büroo on sõpradele avatud reedel, 12. detsembril kell 12-15 Tallinnas
J. Vilmsi 55.

•

EVHL volikogu koosolek toimub 28. novembril Tallinnas.

•

HTM täiskasvanuhariduse teabepäev toimub 8. detsembril 2014 kell 11.00-15.30
Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5). Teabepäeva läbiv teema on
täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad. Päevakava ja registreerimise info
www.andras.ee

•

Rahvusvahelise õpikoostööprojekti „Learn to Learn for Adult Returners“
koosolek toimus 13.-14. oktoobril Hannoveris.

•

Haridus- ja Teadusministeerium korraldas 27.-28. oktoobril EL tõukefondide
järgmist perioodi ettevalmistatava seminari.

•

Nordplus Adult programm toetab õppimist Põhjamaade rahvaülikoolides.
Rohkem infot: nordplus.archimedes.ee/taiskasvanuharidus ja
www.vabaharidus.ee/index.php?page=91

TÄHTIS!

•

EVHL büroos on saadaval abimaterjal täiskasvanute koolitajale „Õpioskused
toimetulekuks tööl ja elus“.

•

Kui Sinu või organisatsiooni kontaktandmed on muutunud, siis palun anna sellest
teada maire.sander@vabaharidus.ee

ÜLEVAATED
Kehtiv koolitusluba muutub tegevusloaks
Alates 01.07.2014 väljastatakse erakoolidele, sealhulgas täiskasvanute koolitusasutustele koolituslubade
asemel tegevuslube. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 771 lõike 1 alusel asendusid ka kõik
01.07.2014 seisuga kehtinud erakoolide koolitusload tegevuslubadega. See tähendab, et kõik
eraõppeasutused (sealhulgas täiskasvanute koolitusasutused) tegutsevad alates 01.07.2014 tegevuslubade
alusel. Seejuures ei pea õppeasutused, kellele on väljastatud koolitusluba, ise midagi tegema selleks, et nende
koolitusload tegevuslubadega asenduksid, muudatus toimus seaduse alusel.
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud
tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui ettevõtjale on väljastatud koolitus- või
tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis
01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult.
Pikemalt kõikidest muudatustest ja tegevuslubade taotlemisest:
• http://hm.ee/sites/default/files/tegevusloa_taotlemise_juhend_ja_selgitused.pdf
• http://hm.ee/et/tegevused/valishindamine/koolitusluba

Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga
Suvel ning oktoobris-novembris andsime oma panuse uue rahastamisperioodi 2014 – 2020 ettevalmistamisse.
Haridus- ja Teadusministeeriumis valmis Täiskasvanuhariduse programm, milles on kirjeldatud lisaks Euroopa
Sotsiaalfondist finantseeritavatele tegevustele ka Eesti riigi eelarvest rahastatavad tegevused. Täiskasvanuhariduse programmi on heaks kiitnud Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkond ja Täiskasvanuhariduse
Nõukogu, praegu koostatakse Toetuse andmise tingimusi (TAT).
Koolitatavate sihtgrupp on algaval perioodil kitsam. Meie sihtgrupiks on madala haridustasemega
(põhiharidus ja madalam), kvalifikatsioonita tööturul (üldkeskharidus) ja aegunud kvalifikatsiooniga
täiskasvanud. Kõige suuremat tähelepanu tuleb pöörata madala haridustasemega täiskasvanutele.
Rahastamisskeem jääb koolituskeskustele samaks – kehtivad ühikuhinnad ja arvestatud on elukalliduse
indeksit.
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et uue perioodi struktuur ja terminoloogia on eelmisest erinev. Neid
hakkame koos õppima!
EVHL Koolituskeskuse uues kuues alates 10. oktoobrist 2014
Koolituskeskuse uue kontseptsiooniga on tegeldud juba mõnda aega. 10. oktoobril registreeriti MTÜ Eesti
Vabaharidusliidu Koolituskeskus. Asutajateks on EVHL, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Õpiringide Selts Semud,
Õppekeskus Tõru ja Vabahariduse Õpetajate Selts.
Praegu koostame õppekava ja valmistame ette tegevusloa taotlust. Koolitajate koolitusega alustame uue
programmi raames.
EVHL on vabatahtliku töö partneriks Eesti Töötukassale
Büroo tegevusse on praegu kaasatud kaks vabatahtlikku- Marika Tuga ja Nelly Orissaar.
Otsid töötajat – küsi meie büroost!

