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Eesti ANK juhatuse koosolek 4/2017 
11. mai kell 10:30 - 16:00  
Rõuge 

Juhataja: Kerli Kõiv 
Protokollija: Stiina Kütt 

Osalejad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Riin Luks, Margit Udam, Merlis Pajustik, Ivika Ulsov, 
Stiina Kütt 

 

Päevakord: 

1. 9.11 konverentsi ajurünnak 
2. Liikmed ja liikmetasud 
3. Avatud noorsootöö vajaduste arutelu 
4. Muud küsimused 

 

Liikmed ja liikmetasud  

Eesti ANK liikmelisuse teemal on kontakteerunud Rae vald, kus on käsil struktuurimuudatus ja 
senise liikme MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühingu noortekesuseid hakkab edaspidi haldama Rae 
noortekeskus. Järgmiseks juhatuse koosolekuks esitatakse liitumisdokumendid, et astuda Eesti 
ANK liikmeks uue juriidiilise isikuna.  

Septembrikuu üldkogu eelsel ajal saadetakse liikmetele välja küsimustik, millega uuritakse 
milline olukord tekib noortekeskustega haldusreformi järel. Kogutud info põhjal on võimalik 
edasi arutada Eesti ANK liikmetasude temaatikat. Septembrikuu üldkogule planeerime töötoa ja 
arutelu Eesti ANK eelarve ja liikmemaksude teemal.  

Heidi suhtleb Reelika Ojakiviga HTMist ja küsib toetusraha võimalikkuse kohta haldusreformi 
ülemineku perioodil. 

Avatud noorsootöö vajaduste arutelu  

Kohtumisel ENTKga 03.04.2017 lepiti kokku, et Eesti ANK arutab ANK konkursi protsessi 
ning ettepanekuid konkursi edasiseks korraldamiseks, et parimal viisil saaks toetatud avatud 
noorsootöö. ENTK saaks omalt poolt analüüsida seni esitatud projekte, et näha, millised on seni 
olnud peamised taotlejate vajadused. Eesti ANK ekspertide kogemustest ja panusest 
hindamiskomisjonide töösse selgub, et on vajadus nõustamise järele, sh. projektinõustamine. 
Peamine vajadus noortekeskustel on inventar, seega võiks olla abiks Varaaida taastamine. 
Lisaksime omalt poolt Varaaidale tingimusena juurde, et soetatud vahenditega tuleb läbi viia 
vähemalt 2-4 koostöötegevust.  

9.11 konverentsi ajurünnak 
 

Kogukonnagarantii konvenrents toimub 9. novembril Lydia sündmuskeskus Tartus. Valminud 
on konverentsi logo. Oodatud kuni 180 külastajat. 15. oktoobriks on vaja teatada 
majutussoovidest.  
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Eesmärk: Konverentsi eesmärk on rahvusvahelisel tasandil esile tõsta noortevaldkonna ja 
kodanikuühiskonna väärtus ja võimalused ühiskonna valupunkti- noored, kes ei õpi ega tööta – 
toetamisel. Tegevuse tulemusel tuntakse ühiskonna haavatavama sihtrühma toetamisel 
kogukonnatöö ja noorsootöö väärtusi ja võimalusi ning seeläbi on pakutav tugi efektiivsem ja 
erinevaid osapooli kaasav. 

 
Esialgne programm 

10.00-11:00  Saabumine, tervituskohv, registreerimine (iga osaleja saab omale kanda rolli ehk 
ühe reaalse Eesti noore loo ning leidma päeva jooksul oma väljakutsetele lahendus, tundes kõike 
seda, mis tänane Eesti talle võimaldab) 

11:00-11:05  Moderaatori sissejuhatus 

11:05-11:25   Presidendi kõne/tervitus/inspiratsioonikõne 

11:25-11:45  Konverentsi konteksti selgitav ettekanne (Euroopa väljakutsed), esineja 
täpsustamisel 

11:45-12:10  Eesti konteksti selgitav ettekanne (olukorrast riigis), esineja täpsustamisel 

12:10-12:50   Kogukonnagarantii võimalikkus/ paneel (3 sektor versus riik või 3 sektor + riik= 
ühe ukse teenus), esinejad täpsustamisel 

12:50-13:50  Lõuna sh võimalus tutvuda nii saalis kui eesruumides posterettekannete (Eesti 
noorte lood ja lahenduskäigud) ja interaktiivsete esitlustega (klipid, elektroonilised tööriistad) 

13:50-14:10 Töötuppa suundumine 

14:10-15:00  Töötuba 1 (5 erineva näite praktilised töötoad), kohvilaud 

15:20-16:10  Töötuba 2 (5 erineva näite praktilised töötoad), kohvilaud 

16:30-17:00 Kokkuvõtted ja lõppsõna 

Soovitakse  kaasata erinevate tasandite inimesi nii külastajate kui esinejatena. Konverentsi päeva 
jooksul saavad külastajad alates registreerimisest (saavad ühe loo) jälgida NEET-noore teekonda 
ja arenguid. Erinevad infokillud peegeldavad noore tundeid. Arutluse all on sotsiaalkampaania 
läbiviimine konverentsile eelneval perioodil.   

Registreerimine saab alguse augustis. Soovitakse teha videokutse ja kanda konverents üle 
portaali (nt Postimees).  

Eesti ANK meeskond panustab konverentsi ettevalmistusse ja läbiviimisesse: 

 Kommunikatsioon, teavitus, näitused - Ivika, Heidi, Stiina, Marek. 
 Noorte lood fotokapadele välja trükkida, Nopi Üles fotokapadega tegeleb Riin, vajadusel 

kaasatakse Stiina.  
 Registreerimine- Riin, Ivika, Margit, Stiina.  
 Istumiskohad, töötoad jmt tehnilised küsimused- Riin, Margit, Kristi, Marek ja Merlis. 
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 Riigikantselei poolt aidatakse meenete ja teavitustööga, lisaks võimalik saada fotosein, 
filmija ja fotograaf. Presidendi teemal ei ole veel vastust tulnud, on kutsutud esinema.  

 Erinevate esinejatega läbirääkimised töötubade osas- Heidi, Kerli, Ivika.  
 Päevased võimalikud esinejad: Euroopa konteksti avama Ülly Enn? (Heidi uurib), Eesti 

konteksti avama Taavi Kotka? (Margit uurib), päeva moderaator - Roald Johannson? 
(Heidi uurib), paneeldiskussiooni soov kutsuda erinevad ministrid- nt Ratas, Ossinovski, 
Reps, Anvelt, Tarmo Tamm (Kerli uurib). 

Konverentsi päeval toimuvad töötoad (a’ 50 min), iga külastaja saab osaleda kahes töötoas.  

Väliskülalistena on kaasatud/ plaanis kaasata: 

 Come In, Saksamaa näide 
 KAA, Rootsi näide 
 Tööpajad, Island 
 Võimalus veel kaasata Türgi, Leedu ja Austria head näited 

Eesti näidetest soovime kaasata (Heidi mõtleb, keda vajab läbirääkimistele appi):  

 Mono töötuba, Tähe (Heidi) 
 EANK: Tugila, Nopi Üles, Logiraamat kui head näited sellest, mida MTÜ saab teha 

(Heidi, Kerli, Riin) 
 Leader programmi noortele suunatud näited (Marek) 
 EMSL Kogukonnapraktika, Huvitav kool kogukonna lõimimise projektid/näited (Heidi) 
 Perede teema, toetused, MDF 
 Töö keerulisemate noortega- ART, noortevangla teema (Sergei Drõgin?), STEP-

programm (Mihkel Velström?), erikäitumisega noored, SPIN 

Muud küsimused 

Leedu noorsootöötajate õppevisiit Eesti noortekeskustesse (Rõuge, Põltsamaa, Paide, Tartu, 
Tallinn) toimub 2.-8. oktoobril 2017. Stiina suhtleb Leedu partneritega ning aitab korraldada 
logistilise poole, majutuse, toitlustuse ning teeb kokkulepped vastuvõtvate noortekeskustega. 
Esialgne programm on paigas, samuti on esitatud peamised huvipakkuvad teemad ja küsimused, 
millele visiidi käigus vastuseid oodatakse. 

Eesti ANK meeskonna coachinguks sobiv kuupäev on 27.juuni, kohtumispaigaks Saue 
noortekeskus. Samale päevale mahutaksime ka järgmise juhatuse koosoleku. Stiina suhtleb 
coachiga, et kuupäev ja kellaaeg kinnitada. 


