Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse koosolek 6/2017
25. augustil kell 10:30 - 16:00
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus
Osalejad: Kerli Kõiv, Stiina Kütt, Margit Udam, Riin Luks, Kristi Paas, Anne Õuemaa, Ivika
Uslov, Heidi Paabort
Juhataja: Kerli Kõiv
Protokollija: Stiina Kütt
Päevakord:
1. Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 2018. H. Paabort, S.Kütt
2. Eesti ANK personal 2017/2018. H.Paabort
3. Liikmelisus ja liikmemaks. K.Kõiv, S.Kütt
4. Üldkoosoleku korraldus. K.Kõiv, S.Kütt
5. Konverentsi " Kogukonnagarantii" korraldus. H.Paabort
6. Muud küsimused. K.Kõiv

1. Eesti ANK tegevuskava ja eelarve 2018
Eesti ANK 2018. aasta tegevuskava aluseks on 2017. aasta tegevuskava ja üle on vaadatud ka
arengukavas kirjas olev. Lähiajal on vajadus Eesti ANK arengukava üldkoosolekul üle vaadata
ning ajakohastada, sh alternatiivtöötaja teema, avatud ruumi arendamine, koostöö ülikoolidega.
2018. aasta eelarve aluseks on praegused finantsilised seisud. Sel aastal on võetud selge suund
hoida kokku nii palju kui võimalik ning leida lisavõimalusi organisatsiooni arengu toetamiseks.
Olulised teemad 2018. aastal on: haldusreform, noorsootöö ja noortekeskuste arengukavad ja
täiendused, maavalitsuste kadumine ja maakondliku noorsootöö koordineerimine, ANK
programm, noortekeskuste standard uute keskuste moodustamise perioodiks, Nopi Üles arendused
jm.
Uute projektide raames on vajadus tegeleda nii noorsootöötajate kui juhtide toetamise ja kohaliku
omavalitsuse tasandi vajadustega, avatud ruumi toetatud planeerimise ja säilitamisega, sh ka
meeskondade arengueesmärkide toetamisega lähtuvalt avatud noorsootöö olemusest.
Individuaalsed seansid juhtidega on tõestanud enda vajadust.
ANK konkursi teemal kontakteerub Heidi ENTK-ga uuel nädalal ning uurib, kas meie ideed ja
teemad haakuvad.
Eesti ANK tegevuskava sõnastust kohandati, kuna SANA tegeleb praegu enam noorsootöötajate
koolitamisega, keskendub Eesti ANK kvaliteedi tõstmisele ja hoidmisele. Arengukavas on kirjas
punkt: Noorsootöötajate professionaalsuse tõstmine õppevisiitide koordineerimise kaudu.
Uue juhatuse valimisega seonduvalt ootab ees ka Eesti ANK arengustrateegia 2020 loomine.
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2. Eesti ANK personal 2017/2018
Arutluse all olid Eesti ANK personaliküsimused ja arengud. Heidi soovib anda üle tegevjuhi koha.
Stiinal on rahvusvaheliste projektide osakaal ja töömaht praeguseks hetkeks kasvanud pea
täiskoormuseni, seega valmis üle andma büroojuhi rolli. Tegevujuhi vajadus on tegelikult
täiskohaga, lisaks on oluline abi ka tehnilise tööga büroojuhi näol, samuti vajadus püsiva
kommunikatsioonijuhi järele. Otsustati uurida rahastusvõimalusi ja fonde, mis võimaldaks Eesti
ANK-il taodelda toetust organisatsiooni arenguks. Kommunikatsiooniga jätkame senises mahus.
Sotsiaalmeedia puhul saame praegu jagada teemade vastutust juhatuse ja tegevmeeskonna
liikmete vahel.

3. Liikmelisus ja liikmemaks
Saabunud on MTÜ Lagedi-Jüri noorteühingu avaldus Eesti ANK liikmelisuse lõpetamiseks seoses
noortekeskuste struktuuri muudatusega kohalikus omavalitsuses. Otsustati MTÜ Lagedi-Jüri
noorteühing välja arvata Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest.
Üldkoosolekul on plaanis töötuba ja arutelu maakondade kaupa, et arutada olukorda peale
haldusreformi ning informeerida liikmeid liikmemaksu muudatusest.
Tänasest 97 liikmest 58 on registreeritud KOV asutused, 24 MTÜ-d, 14 liiget on vallana liikmed,
aga noortekeskused asutused registreerimata. Kurtna noortekeskuse juures märge, et on
likvideerimisel. Peale muutuste perioodi on vajalik ametlikud nimed üle kontrollida ning säilitada
asutuse nimi koos registrinumbriga liikmete andmebaasis.
14 registreerimata noortekeskuse puhul on tegu juhtimise ja struktuuri teemadega, see tähendab,
et on vajalik fikseerida ja vajadusel tegeleda ka vallavanematega. Maksimaalselt jääb praeguste
arvutuste järgi peale haldusreformi alles 69 liiget. MTÜ-d jäävad alles, KOV asutuste ühinemine
ja struktuurimuudatused pole praegu kindlalt paigas.
Üldkoosolekul näitame, mis on Eesti ANK kui organisatsiooni vajadused, selle baasilt laseme
liikmetel edasi arutada liikmemaksu teemat aastaks 2019.
Liikmemaksu võimalik lahendus võiks olla baassumma, millele lisandub tasu iga noortekeskuse
kohta. 2018. aastal toimub maksmine praeguse süsteemi alusel. Palume raamatupidajal uurida,
kuidas juriidiliselt korrektselt toimida olukorras, kus juba on ühinemised toimunud ning seniste
liitunute nimed muutunud. Hea oleks teada, kuidas toimivad teised taolised liidud. Alates 2019.
aastast rakendub uus liikmemaksu süsteem.

4. Üldkoosoleku korraldus
Üldkoosoleku registreerimisvormis küsime esialgset infot selle kohta, mis ja kuidas muutub, et
kalkuleerida, kui mitu noortekeskust ja -tuba jääb alles või tekib. Üldkoosolekul koondame
noortekeskused maakondade kaupa kokku ühiseks aruteluks. Edaspidi võiks valmida juhis “3
sammu noortekeskuse juhile”, et muutlikes oludes edukalt toime tulla.
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Üldkoosoleku päevakord:
10:30 Algus ja tervituskohv
11:00-12:00 Eesti ANK uus teekond (Anne, Ivika)
12:00-12:30 2018 tegevuskava ja eelarve, kevadised juhatuse valimised, tegevjuhi vahetus
Lõunapaus 1 tund.
13:30- 14:15 Liikmed ja liikmemaks (Kerli, Stiina, Marek- kokkuvõte üle-eelmise korra
arutletust), maakondlikud arutelud.
14:15 Infominutid käimasolevatest projektidest ja võimalustest.
Päeva lõpus arutelu muudel küsimustel, sh noorsootöö nädala ühisideed.
Kolmapäeval, 30.08 saadame üldkoosoleku info välja. Stiina ja Kerli valmistavad ette kutse ja
registreerimisvormi. Stiina suhtleb Barto külalistemajaga, et korraldada ruum, vahendid ja
toitlustus.

5. Konverentsi " Kogukonnagarantii" korraldus
Konverentsi programm on paigas ning tehtud kokkulepped, et Riigikantselei aitab
kommunikatsiooniga. Veel on vaja kokku panna videokutse ja kuulutada välja registreerimine,
mis avatakse 19.09. Konverentsile ootame laia sihtgruppi osalejaid, sh Noorte Tugila spetsialiste,
sotspedagooge, lastekaitse, Sotsministeeriumi esindajaid.
Modereeraatoriga käivad
läbirääkimised. Läbi Riigikantselei on kinnitamisel presidendi osalus konverentsil. NEET noorte
teemal on üle Skandinaavia läbi viidud uuring, mille põhjal võiks tutvustada olukorda valdkonnas.
Konverentsi esinejad on veel osaliselt selgumisel, kavas on 6 töötuba ja käivad läbirääkimised.

6. Muud küsimused
Otsustati järgmise Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna koosoleku toimumine 30.10
Põltsamaal.
Toimus eelmiste aasta tagasisidestamine ja uute ideede arutelu Teeviit 2017 infomessil
edastamiseks. Stiina osaleb ENTK korraldatud infomessil 28. septembril.
Eesti ANK juhatuse meililist ei ole töökorras, Heidi kontakteerub Ingmariga sel teemal.
Eesti ANK esindajat, kes viiks mõtteid ja näiteid Eestist kaasa, oodatakse Euroopa Komisjoni
ekspertrühma “Expert group on youth work for young migrants and refugees”. Kokku kohtub
ekspertrühm september 2017- detsember 2018 kaheksa korda, esimene kohtumine toimub juba 20.
septembril. Juhatus nimetab esindajaks Stiina.
Eesti ANK esindajat oodatakse Narva Kolledzi programminõukokku õppekava üle vaatama ja
kommenteerima. Juhatus nimetab esindajaks Kerli ja asendusliikmeks Ivika.
Noorte noorsootöös osalemise küsitluses on ülevaatamisel ANK osa. Praegu on probleemiks see,
et noor ei erista noortekeskust teistest noorsootöö teenuse pakkujatest, ei mõtesta noortekeskuses
tekkinud õpikogemust. Sisse võiks ehk viia täienduse, kus noor valib esialgu, millistes noorsootöö
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asutustes oma vaba aega arendavalt veedab ning seejärel on võimalik järeldada järgmiste vastuste
seoseid. Kui noor ei käi noortekeskuses, siis ei saa ta ka noortekeskuse komplekssele tegevusele
hinnangut anda. Heidi kohtub küsimustiku loojaga, et edastada tekkinud mõtted ning vaadata
üheskoos üle, mis küsimused oleksid asjakohased noortekeskuse alaosa juures küsida.
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