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MIS TULEKUL? • 12. aprillil Pärnus, Nooruse Majas, Vabaharidusliidu liidu liikmete üldkoosolek.  

LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK JA VABAHARIDUSLIIDU SÜNNIPÄEV 

Ootame kõiki liikmeid 12. aprillil üldkoosolekule. Lisaks tähistame koos vabaharidusliidu 25. sünnipäeva. Üritus toimub 

Pärnus, Nooruse Majas: teeme kokkuvõtteid, vaatame tulevikku ja sööme torti. 

TUNNUSTAME TEGIJAID! 

Aeg on veelkorra vaadata möödunud aastasse ja tõsta esile oma valdkonna parimatest parimaid! Kes on Sinu arvates 

2018. aastal oma tegevustes lähtunud väärtuspõhiselt koostööst, olnud järjepidev või hoopis elutööna laiemat 

tunnustamist väärt? Palun anna meile tublidest kolleegidest ja koostööpartneritest, kes möödunud aastal silma paistsid,  

teada hiljemalt 4. märtsiks, saates täidetud ankeedi e-maili aadressile: karin.klaus@vabaharidus.ee. Ankeedi leiad siit: 

http://vabaharidus.ee/index.php?page=114. Sinu märkamine ja märku andmine on oluline! 

 

KOHTUMINE HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMIS 

24. jaanuaril kohtusid juhatus ja volikogu liikmed Ena Drenkhan ja Margit Düüna Haridus- ja Teadusministeeriumi 

täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidakuga. Kohtumisest kõlama jäänud teemad:   

• Vabahariduse poliitika kujundamisel ja valdkonna häälekandjana on Vabaharidusliidul vastutusrikas roll.  

• Vabahariduselt oodatakse täiskasvanute erinevatele sihtrühmadele koolituste pakkumist. Oodatud on 

enesearengut toetavad uued koolitusvaldkonnad. 

VOLIKOGU SEADIS UUSI SIHTE 

25. jaanuaril sai kokku vabaharidusliidu volikogu, kes võttis kokku eelmise aasta ning leppis kokku eesseisva aasta 

olulised teemad.  

• 2019. aastal jätkub organisatsiooni struktuuri korrastamine. Oluline on koostöö haridus- ja 

teadusministeeriumiga ning vabaharidusliidu võrgustiku liikmetega. Eesti Vabaharidusliidu juhatus jätkab 

üheliikmelisena. Juhatuse liige on Maire Sander.  

• Eesti Vabaharidusliit on kutsutud European Basic Skills Network koosolekule Tallinnas 5.-7. juunil, kus räägime, 

kuidas vabaharidusliit täiskasvanute koolitamise strateegiat oma partnerite ja ESF programmide abil ellu viib.  

KOOSTÖÖ TÖÖTUKASSAGA   

EVHLil on Töötukassaga sõmitud üleriigiline vabatahtliku tegevuse leping.  

Kõigil töötukassa maakondlikel büroodel on lepingu kohta info olemas ja meie liikmetel on vajadusel võimalik kaasata 

ome tegevusse vabatahtlik. 

Täpsem info maire.sander@vabaharidus.ee. 

 



 

 

 

 

 

 

MITMEFUNKTSIONAALNE FLAIER   

Meil on heameel kõikidega jagada rõõmsat 

uudist uue, mitmefunktsionaalse flaieri üle! 

Flaieri sees on peidus iga meie liikme ja 

koostööpartneri oluline panus: asukoha „täpike“ 

kaardil ning õppijate ja koolituste arv 

kogunumbris. Kuidas flaierit kasutada? 

• Kaasa anda potentsiaalsele õppijale. 

• Kasutada flaierit ümbrisena ja koolitusreklaam 

sinna vahele pista. 

• Koolituse päevakava flaieri välisküljele rippuma 

seada ja koolituse ajaks õppijatele lauale panna 
(näidisena on kõrvaloleval fotol 12.04 

päevakava). 

• Olulise telefoninumbri või kuupäeva flaieri 

servale kirja panna. 

Alustame peatselt flaierite saatmist kõikidele 

meie liikmetele ning kutsume üles jagama 

kõikidega flaieri uudseid kasutusvõimalusi � 

 


