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1. 2017.aasta tegevused
Tugilal on töös 2000 juhtumit üle Eesti. Peegeldus programmist näitab, et tehakse rohkem
koostööd erinevate organisatsioonide vahel. Numbrilised näitajad on ootuspärased. Kõige
keerukam olukord on hetkel Tallinnas ja Tartus, ülejäänud Eestis programm toimib. Kavandatud
on ühised edasised plaanid Töötukassa ja Rajaleidjaga. 2017. aastal on kavas 3000 NEET-nooreni
jõudmine. 9. novembril toimub kogukonna garantii konverents. Kavas ka rahvusvaheline
strateegiline koostööprojekt kogukonnagarantii teemal.
”Coachi mind” aruanne on koostamisel, projekti tegevused on läbi. Lõpukonverentsil novembris
osales 41 inimest. Koolituste ja grupisupervisioonide positiivne tagasiside andis indu “Selge
suuna” jaoks. Coachimist vajatakse, see on aidanud noorsootöötajaid nende töös. Projekti mõju
analüüs on kodulehel kättesaadav. Toimus 114 individuaalset kohtumist noortekeskuste juhtidega
vahemikus mai-detsember. On olemas vajadus taolise regulaarse tugiteenuse järgi. ”Selge suund”
avaüritus toimub 9. märtsil.
”Nopi üles” kaudu sai eelmisel aastal rahastuse 23 projekti, aruanne sai esitatud novembris,
detsembris sai ka blogi korda. Tänase seisuga on juba 34 taotlust saabunud, sel aastal on
tingimused mõnevõrra rangemad, rahastatakse kogukonnale suunatud tegevusi. ”Nopi üles”
juurde tuleb noorsootöötajana appi Carolyn Mets.
Eesti ANK koordineeritud esimene Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt ”Create Your
World” on lõpukorral. Projekti raames viibisid Paide, Vastseliina, Keila, Saue, Saku ja Kiisa
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noortekeskustes välisvabatahtlikud 6-12 kuud. 2 vabatahtlikku on oma teenistused juba lõpetanud,
3 lõpetavad jaanuari lõpuga, viimane veebruari lõpuga. Ees ootab aruande kirjutamine. Kestab
teine Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt “People Power Quality” mille raames on
vabatahtlikud Paide, Rakvere ja Haljala noortekeskustes kuni august 2017/ jaanuar 2018. Kolmas
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt on töös ning esitatakse Erasmus+ tähtajaks 2. veebruaril.
Projekti raames saabuvad välisvabatahtlikud seitsmesse noortekeskusesse, sh. uute vastuvõtvate
organisatsioonidena Koeru ja Sõmeru noortekeskustesse, kust osalesid esindajad detsembris
koostöös SA Archimedese Noorteagentuuriga korraldatud EVT koolitusel ja esitasid
akrediteeringu taotlused peale koolitust.
Rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt “Boost your possibilities – Youth Centres for youth
mobility and intercultural learning” on lõpukorral. Ees on veel 13.-20.02.2017 Soomes, Anjalas
toimuv rahvusvahelise noorsootöö koolitus (10 osalejat Eestist); 26.-29.03.2017 projekti
lõpukohtumine ja konverents Soomes, Tamperes (10 osalejat Eestist) Tampere. Lõpusündmus on
ühildatud Soome noorsootöö suursündmuse Nuori 2017 konverentsiga, kus peetakse esitlus
rahvusvahelise noorsootöö mõju uurimuse tulemustest. Valmimas on projekti väljundina online
enesecoachimise tööriist noortele, mille lisame Tugila veebilehele. Ootab ees projekti
lõpparuandesse panustamine.
„RISE for common systems for documentation of youth work“ projekt on lõppenud, tulemus ei
rakendunud Eestis, ent Iirimaal ja Rootsis võeti valminud noorsootöö dokumenteerimise süsteem
The Logbook kasutusele. Eesti sisend oli tugev tänu kohaliku Logiraamatu kogemusele. Rootsi
partnerorganisatsioon KEKS viib Inter City Youth kaudu The Logbooki edasi Euroopa tasandile.
Juhtide arenguprogrammi osalejad olid programmiga väga rahul. Margus Alviste põhikoolitajana
juhendas sisekaemuse teemasid, enesejuhtimist, inimese tundmaõppimist laiemalt. Juhtidelt
juhtidele suhtlemine oli väärtuslik, samuti töö praktilise ja tehnilise poole alane arutelu.
Noorteinfo koolituse mudel on välja töötatud, registreerudes on võimalik valida eelistuse grupid
(5 erinevat), koolitused algavad märtsi lõpus, lõppevad augustis (2+2 päeva). SA Archimedese
Noorteagentuur on nõustaja rollis. Osalejatele 110 kohta. Eesmärgiks kujundada arusaama infost,
noorteinfost, info kvaliteedist, töötlemisest, mõtestamisest, edastamisest. Olulisel kohal
noorteinfoga seotud toodete disainimine. Registreerumine avaneb veebruari teisel poolel.
„Kas hundil on pojad või kutsikad“ projektil on olemas 30% rahastus, 70% on vajalik
noortekeskustel katta. Saue esitab lisarahastuse saamiseks ANK konkursile projekti matka
Harjumaa osa läbimiseks, kus rajale lähevad 20 noortekeskust.
Rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt „Muutuste hindamine“ piloteerib inglaste poolt välja
töötatud noosootöö mõju hindamist läbi positiivsete lugude kogumise. Noorsootöötajad koguvad
ja analüüsivad lugusid, valivad välja välja mõjukaimad lood. ENTK on Eesti peapartner projektis,
Eesti ANK poolt osaleb Ivika Uslov. Partnerid Eesti, Inglismaa, Itaalia, Prantsusmaa, Soome.
Esimesena Eestis rakendas mudelit Tartu linn.
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2017 a tegevuste peamised alasuundade märksõnad on:
1) Noorte Tugila rakendamine üle Eesti;
2) jõulisem valdkonna teavitustöö otsustajate seas;
3) noorsootöötajate tugi- ja nõustamissüsteemi rakendamine üle Eesti;
4) valdkonnale lisaväärtuste loomine ehk lisatoetusvõimaluste leidmine kohalikule tasandile;
5) tõendus- ja tõestuspõhisem eestkoste ehk noortekeskuste logiraamatu arendamine,
andmete töötlemine ja tõestuspõhiste otsuste tegemine;
6) rahvusvahelise noorsootöö arendamine noortekeskustes;
7) Eesti noortekeskuste pidevas infoväljas hoidmine, kaasamine ja ühismõjudega tegevuste
rakendamine;
8) nutikate lahenduste arendamine noortekeskuste kvaliteedi tõstmiseks.
Võrgustikutöös osalemine:
• European Platform of Youth Centres/ Euroopa Nõukogu Noortekeskuste Kvaliteedimärgi
Platvorm/ POYWE (Euroopa tasandi avatud noorsootöö esindusühing);
• Noortegarantii (SoM);
• „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
võrgustik;
• Avatud noortekeskuste projektikonkurss (ENTK);
• Erasmus+ juhtgrupp (HTM);
• Eesti EL nõukogu eesistumise noortevaldkonna võrgustik (HTM);
• Nutika noorsootöö kontseptsiooni võrgustik (HTM);
• Laste- ja noorte kultuuriaasta 2017 (ELK);
• Temaatilised komisjonid- noortepäev, noorsootöö nädal, noorsootöötajate tunnustamine,
kutsekvalifikatsioon jms.
Käimas on ANK konkurss 2017 taotlusperiood. Eesti ANK eksperdid osalevad maakondlike
hindamiskomisjonide töös. Tõstatus vajadus projektihindajate eelkohtumise järgi. Juhatus näeb,
et eelkohtumine annaks erinevate osapoolte ekspertidele ühise arusaama, mille baasilt edasi
liikuda ning projekte samadel alustel hinnata. Stiina kontakteerub ENTK-ga, et uurida, kas taolist
eelkohtumist hindajatele on planeeritud.
Märtsi juhatuses räägivad Merlis ja Marek ANK enesehindamismudeli edasiarenduse teemal.
2. Uued liikmed
Kiili valla noortekeskus esitas liitumisdokumendid 2016. aasta jooksul. Dokumendid on esitatud
korrektselt. Juhatuse otsusega kinnitatid Kiili valla noortekeskuse liikmelisus. Kehtib soodustus
esimesele liikmemaksule.
Praeguse seisuga on Eesti ANK-il 95 juriidilist liiget, kellel kokku 152 noortekeskust.
3. Kodulehe arendused
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Kodulehe arendamine on endiselt töös, uuele lehele on vajalik uus info sisestada. Kristil on
olemas arendaja kontaktid, Kristi kirjutab ja lepib kokku edasises. Kui leht on valmis, siis
soovime ka koolitust Eesti ANK meeskonnale.
4. Üldkogu korraldus
Üldkogu toimub 13. märts 2017 Pärnus. Üldkogu teemad: majandusaasta aruanne; “Boost your
possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” projekti kokkuvõte;
„Kas hundil on pojad või kutsikad“ projekti raames koolitus; uute liikmete tuvustused; Marek ja
Merlis viivad läbi töötoad enesehindamismudeli teemal; noorsootöö hetkeseis.
Idee juba registreerudes jaguneda töötubadesse: nt. MoNo, enesehindamismudel/HeaTava Eesti
ANK standardiks, rahvusvaheline noorsootöö alustajatele.
20. veebruaril toimub järgmine juhatuse koosolek. Arutlemisele tuleb: Eesti ANK veebileht,
majandusaasta aruanne, ANK konkursi hindamispõhimõtted, mitte-liikmete kaardistamine, uued
liikmed, Hea Tava edasiarendused. Palume meie ANK konkursi ekspertidel broneerida
20.veebruari ühiseks kohtumiseks.
5. Muud küsimused
„Selge suund“ esimene koolitus noortekeskuste juhtidele teemal noortekeskus kui süsteem.
Kaardistati juhtide vajaduste märksõnad: töö praktiliste juhtumitega; lahenduskesksus;
noortekeskuse positsioneerimine kogukonnas (väärtus, kogukonna kaasamine); selge sõnumi välja
toomine; noortekeskus muutuvates oludes.
Edasised koolitusvajadused: erivajadustega noored, erilised lapsed. Tugilaga haakuvalt koolitus
teemal, kui juhtum ei lähe, nagu plaanitud.
Tõstatus supervisiooni vajadus Eesti ANK meeskonnas. Anne tegeleb teemaga ja pakub välja
variandi. Edaspidi arutame arenguvestluste vajadust.
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