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Arutelu ja otsused
1)   Eesti ANK juhtimine
27.06.2017 toimus Saue Noortekeskuses Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatusele
suunatud meeskonna coaching-supervisioon, mille raames kaardistati Ühenduse
arenguvajadused. Vajadus on taastada ühenduse tegevjuhi 1,0 koormuses ametikoht,
mis rakendub alates 1. jaanuar 2018.
Struktuuri muudatusest teavitati ka Haridus- ja Teaduministeeriumi, mis on Ühenduse
aasta tegevustoetuse määraja.
Juhatus tutvus tegevjuhi lepingu ja ametijuhendiga. Tegevjuhi töökoha eesmärk on
tegevmeeskonna juhtimine ja Ühenduse büroo, sisulise, finants- majandusliku ning
arendustegevuse korraldamine.
Varasemalt büroojuhi ülesandeid täitnud Stiina Kütt jätkab rahvusvaheliste suhete
juhina. Tegevjuhi ülesandeid täitnud Heidi Paaborti tegevjuhi ametikoha leping oli
peatatud ja leping lõpetati 31.12.2017 ning alates 01.01.2018 jätkab 1,0 koormusega
Noorte Tugila programmijuhina.
Juhatus otsustab võtta tööle Eesti ANK tegevjuhi ametkohale Ivika Uslov. Leping
jõustub tagasiulatuvalt 1.01.2018.
2)   Eesti ANK üldkoosoleku ettevalmistus
Eesti ANK 2018 esimene üldkoosolek korraldatakse 28.03.2018. Planeeritav asukoht
Elvas, Elva Kultuurikeskuses. Ivika Uslov saadab Elva Kultuurikeskusele päringu
Eesti ANK üldkoosoleku korraldamise võimalikkuse kohta nende asutuses, samuti
tegeleb üldkoosoleku tehnilise korraldusega (ruum, toitlustus, vahendid).
Üldkoosoleku teemad:
1.   Eesti ANK uue juhatuse valimine:
-   Juhatuse liikmete arvu kinnitamine (5-liikmeline);

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

-   Juhatusse kandideerijad on esitanud tähtajaks 15.03.2018 e-posti aadressile
ank@ank.ee ennast tutvustava iseloomustuse.
Eesti ANK liikmed ja liikmemaks (haldusreformi mõju Ühenduse liikmete arvule
ja liikmemaksule)
Eesti ANK majandusaasta aruande kinnitamine (Eesti ANK majandusaasta
aruanne saadetakse eelnevalt revisjonikomisjonile üle vaatamiseks ja lugemiseks
liikmetele)
Eesti ANK 2018 (Ühenduse prioriteedid, projektid, tegevused, tulevased hanked)
Johannes Mihkelsoni Keskuse koostöösoovi esitlemine noortekeskustele
pagulasteemal
Tunnustamine (Saue Noortekeskuse noorsootöötaja Üllar Põld; Piret Laidroo ja
noorsootöö nädala 2017 raames osalenud noortekeskused)
Muu info

Veebruari juhatuse koosolekul täpsustakse üldkoosoleku täpne päevakava ning valmistatakse
ette üldkoosoleku kutse ja registreerimisvorm.
3)   Eesti ANK 2018. aasta prioriteedid
Eesti ANK liikmetele väljastada kiri üleskutsega saata Ühendusele haldusreformi
järgselt tekkinud struktuuri muudatuse määrused, et välja selgitada liikmete arv,
vastutava isiku kontaktid, mis annab aluse muudatuste sisse viimiseks Eesti ANK
infolistides ja dokumentatsioonis. Veebruaris selgitatakse välja, kuidas ja kes
volitatakse osalema ja hääletama Ühenduse üldkoosolekul.
Ivika Uslov tutvustas KÜSK ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna poolt
algatatud taotlusvooru esitatud EV100 raames esitatud kingituse, 100 noore
videolugu, teavitustegevuse taotlust.
Samuti 11.01.2018 KÜSK arenguhüppe taotlusvooru esitatava projekti sisu, et luua ja
toetada nii organisatsiooni kui liikmete arenguhüpet. Projekt keskendub pakutavates
lahendustes neile kitsaskohtadele, mis on mõjutatud haldusreformist tulenevatest
asjaoludest noorsootöö teenuse korralduses kohalikul tasandil kas läbi vabaühenduste
või kohalike omavalitsuste (KOV) asutuste. Oluline tagada noortekeskuse teenust
pakkuvate organisatsioonide tugev ja jätkusuutlik eestkoste ja koostöö. Projekti
tegevused on suunatud organisatsiooni arengule kogukonna, liikmeskonna ja
juhtivmeeskonna positiivsete muutuste kaudu.
Eesti ANK (esindaja Ivika Uslov) on noorteinfo valdkonna riikliku arendusgrupi liige,
mille esimene kohtumine leiab aset 17.-18.01.2018 Pärnus.
Anne Õuemaa tutvustas Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti
“Kogemuste kullaproov”. Kutse kandideerima väljastatakse 9.01.2018.
Stiina Kütt jagas infot töös olevate rahvusvaheliste projektide teemal (rahvusvahelised
strateegilised koostööprojektid 2tk, Euroopa Vabatahtlik Teenistus jm).
Eesti ANK on võrgustiku “School2Work” liige, mille raames osalevad Heidi Paabort
ja Ivika Uslov märtsis toimuval kohtumisel Rootsis.

Noorte Tugila programmi ja Nopi Üles projekti meeskonnad on uue hanke tingimuste
ja neile kvalifitseerumise korral valmis hankes osalema.
4)   Muud küsimused
Eesti ANK hakkab liikmetele väljastama infokirja, mis kajastab Ühenduse tegevusi,
projekte, liikmete tegevusi, valdkonnas esile kerkinud teemasid. Infokirja
väljastatakse kord kvartalis.
9.11.2018 toimub rahvusvaheline Kogukonnagarantii konverents. Planeeritav
toimumispaik on Tartu.
Eesti ANK 5-liikmeline delegatsioon osaleb 3.-14.02.2018 õppevisiidil Ameerika
Ühendriikides (Washington DC, Baltimore, Tulsa), mille raames tutvutakse NEETnoortele ja riskinoortele suunatud programmide, asutuste ja praktikatega.

