Eesti ANK juhatuse koosolek 5/2018
29. august 2018 kell 12:00-17:00
Valga, Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Osalejad: Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Marek Mekk, Anne Õuemaa, Stiina Kütt, Annely Reile,
Riin Luks, Ivika Uslov
Skype vahendusel: Merlis Pajustik

Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Stiina Kütt

Päevakord:

1.   Noortekeskuste Hea Tava dokumendi ajakohastamine. I.Uslov
2.   Eesti ANK liikmelisus. I.Uslov
3.   Info riigihange nr 199724 “Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks
tugimeetmete käivitamine ja rakendamine” kohta. H.Paabort, K.Kõiv
4.   Eesti ANK üldkoosoleku korraldus ja Eesti ANK liikmete tunnustuse avaldamise korra
üle vaatamine ja muutmine. K.Kõiv, I.Uslov
5.   ”Kogukonna garantii” COGU seminar 17.-23.september ja 9.11.18 konverentsi
korraldus. S.Kütt
6.   Hasartmängumaksu Nõukogu rahastus aastal 2019 ja tegevusplaanid rahastuse
taotlemisel. A.Õuemaa, I.Uslov
7.   Eesti ANK rahvusvaheline noorsootöö. S.Kütt
8.   Muud küsimused

Arutelud ja otsused

1) Noortekeskuste Hea Tava dokumendi ajakohastamine
Noortekeskuste Hea Tava dokument on ajakohastamisel, et luua konkreetsem noortekeskuseid
toetav noortekeskuse miinimumnõudeid tagav dokument. Eesti ANK meeskond koostöös
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noorsootöötajatega on koostanud täiendatud Hea Tava dokumendi, mille sisu koondas kokku
Eesti ANK tegevjuht ning esitles juhatusele ja tegevmeeskonna liikmetele.
Noortekeskuste Hea Tava uuendamise ja täiendamise eesmärk on tagada noortekeskustele
ajakohane dokument, mis on konkreetne ning noortekeskuse miinimumnõudeid selgitav
dokument keskuse töö korraldamiseks ning noorsootöö teenuste pakkumiseks piirkonnas.
Otsus: Eesti ANK juhatuse liige Marek Mekk töötab olemasoleva dokumendi läbi, mille järel
saadab tegevjuht täiendatud dokumendi juhatuse ja tegevmeeskonna liikmetele, et jagada
omapoolseid ettepanekuid/märkuseid hiljemalt 10. septembriks. Seejärel täiendab tegevjuht
saadud ettepanekute põhjal Hea Tava dokumenti ning 17. septembril saadab tegevjuht Eesti
ANK liikmetele Noortekeskuste Hea Tava muudetud dokumendi kutsega esitada oma
ettepanekud selle tarbeks loodud Google vormis. Ettepanekute arutelu toimub 26.09
üldkoosolekul. Üldkoosoleku poolt kinnitatud Noortekeskuste Hea Tava dokument saadetakse
kooskõlastusringile Eesti ANK koostööpartneritele. Täiendatud Noortekeskuste Hea Tava
alusel vaadatakse Eesti ANK koduleheküljel üle teema ”Mis on noortekeskus” ja vajadusel
täiendatakse.

2) Eesti ANK liikmelisus
29.08 seisuga on Eesti ANK liikmete nimekirjas 96 juriidilist liiget 155 noortekeskusega. Eesti
ANK liikmetele on väljastatud infomeil ootusega teavitada Eesti ANKi
noortekeskustes/KOVis toimunud muudatustest ning jätkamisest Eesti ANK liikmena. Paljud
kohalikud omavalitsused tegelevad noortekeskuseid puudutavate dokumentide uuendamise või
loomisega, mis jõustuvad 2019 aastast. Liikmed on oodatud jagama Eesti ANKile jooksvalt
infot, sest korralduste jõustumine leiab kohalikes omavalitsustes erinevatel aegadel.
Otsus: Eesti ANKl on eesmärk saada täpne ülevaade liikmetest hiljemalt 2019 aasta märtsiks,
mis on aluseks liikmemaksude väljastamiseks.

3) Info riigihange nr 199724 “Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks
tugimeetmete käivitamine ja rakendamine” kohta
Avatud
on
uus
hange:
Eesti
Noorsootöö
Keskus
(ENTK)
kutsub
esitama pakkumusi osalemiseks hankes “Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks
tugimeetmete käivitamine ja rakendamine.“ Hanke eesmärk on noorsootööasutustele tuginedes lisatuge pakkuvate teenuste osutamine 15- 26 aastastele noortele, kes ei
osale õpinguis ega tööturul ning pakkuda neile selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad nende
naasmist õpingutesse või tööle (sh ettevõtja või vabaühenduse tegija rollis).
Hange on jagatud kümneks osaks. Osad 1-9: NEET noortele suunatud tugiteenuse osutamine
kohalikes omavalitsustes. Osa 10: tugiteenuste üleriigiline juhendamis- ja
koordineerimisteenus. Pakkumuse võib esitada kas üksnes ühele, erinevatele või kõigile
osadele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2018. Infopäev hanke kohta toimub
10. septembril 15:15 Eesti Noorsootöö Keskuses, Tõnismägi 11, Tallinnas.
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Ostsus: Eesti ANK soovib hankes osaleda ning tugineb pakkumise koostamisel seni tehtud
tööle, välja töötatud toimivale struktuurile ning soovile tagada teenuse regionaalne kaetus ning
üle-eestiline võrgustikutöö. Noorte Tugila programmi- juht ja kvaliteedijuht Heidi Paabort ja
Kerli Kõiv pöörduvad erinevate piirkondade ja sealsete kohalike omavalitsuste poole, et välja
selgitada soov ja valmidus olla partner ühishankes, mille alusel tehakse kaardistus. Spetsialistid
vaatavad üle hanketingimused ning esitavad selgitust ja täiendavat infot nõudvate punktide
kohta täiendavad küsimused.

4) Eesti ANK üldkoosoleku korraldus ja Eesti ANK liikmete tunnustuse avaldamise
korra üle vaatamine ja muutmine.
Eesti ANK liikmete üldkoosolek toimub 26. septembril Türi Noortekeskuses (Tallinna tänav
1a, Türi).
Üldkoosoleku teemad:
HMN projekti “Kogemuste kullaproov” raames toimub ”Andmekaitse noortekeskuses”
teemaline koolitus
Tervituskohv üldkoosolekule saabujatele
Üldkoosoleku algus
Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava tutvustus ja kinnitamine
Eesti ANK liikmelisus, arengukava aruanne ja eelarve
Noorte Tugila
Uuendatud Eesti ANK liikmete tunnustuse avaldamise korra kinnitamine
Lõuna
Eesti ANK juhatuse uue liikme valimine
Eesti ANK pikaajaliste liikmetele tänutahvlite jagamine
SANA info pooltund – ESK, rahvusvahelise noorsootöö võimalused
Lühiülevaade HTM strateegia 2035+ protsessist
Muu info (sh Eesti ANK ränd-fotonäituste fotode laialijagamine)
Eesti ANK juhatuse liige Margit Udam esitas juhatuse esimehele avalduse Eesti ANK
juhatusest lahkumiseks, põhjusel töövaldkonna vahetus.
Septembrikuisel üldkoosolekul jagame pikaajalistele liikmetele tänutahvleid (25tk).
Vaadates tunnustusstatuudi punkt 4. läheme Eesti ANK aktiivsete liikmete tunnustamisega
vastuollu, sest üldkoosolekute toimumisajad ei pruugi statuudis määratud või nimetatud
perioodil toimuda, mistõttu tekib vajadus see üle vaadata/täiendada ning vastavusse viia.
Uuendatud tunnustusstatuut läheb kinnitamisele üldkoosolekule. Ettepanek sisse viia
tunnustuse korra muudatus, et tunnustuste kandidaadid esitatakse edaspidi igal aastal 1.
septembriks. Sel aastal ootame kandidaate tunnustamiseks 1. oktoobriks, tunnustus antakse üle
kevadisel üldkoosolekul.
Otsus: Eesti ANK liikmete üldkoosolekule registreerimine avatakse 31. augustil 2018.
Teadaanne kandideerimiseks juhatuse uueks liikmeks väljastatakse 31. augustil. 26. septembril
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toimuva üldkoosoleku protokollija on Stiina Kütt ning juhatuse uue liikme valimiskomisjoni
liikmed Riin Luks ja Carolyn Mets.
Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatuse järgmine koosolek toimub 25. septemrbil kell 18.00.
5) “Community Guarantee” seminar septembris ja 9.11.18 konverentsi korraldus
Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt andis ülevaate Erasms+ KA2 projektist:
Eesti ANK koordineerib rahvusvahelist strateegilist koostööprojekti “Community Guarantee”,
mille raames on läbitud rahvusvaheliste õppevisiitide etapp ning 17.-23.09.2018 (sh
reisipäevad) toimub rahvusvaheline seminar Pärnus, Eestis.
Seminaril osalevad noorsootöötajad Eestist, Islandilt, Portugalist ja Itaaliast. Seminari
põhifookus on projekti intellektuaalse väljundi ja efektiivse NEET-noorte tugiteenuse mudeli
väljatöötamisel.
Osaluse on kinnitanud ja rahvusvahelised reisipiletid on korraldatud osalejatele Islandilt ja
Itaaliast. Ootame osalejate infot Portugalist, et korraldada nende rahvusvaheline transport ja
korraldada majutuse, toitlustuse ja programmi detailid. Eesti osalejate koosseisu same liita veel
mõned osalejad. Seminari programm ja toitlustuse plaan on paigas ja toimumiskoht, Viiking
Spa Hotell, kinnitatud.
19.09 tuleb projekti monitooringu visiidile SANA esindaja.
Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus vaatas üle seminari programmi ning lähtuvalt meeskonna
liikmete töökohustustest perioodil 17.-23.09.18 ning panusest projektitegevustesse, kohandati
programmi ajaplaani.
”Community Guarantee” lõpukonverents toimub V Spa konverentsikeskuse Sweden saalis
Tartus, 09.11.2018 kell 09.30-17.00 Arvestatud on 80 osalejaga.
Konverentsi fookuses on NEET noorte temaatika. Pakime kokku 3 a Noorte Tugila kogemuse
ja arutleme, mis viib meid edasi.
Kavandatav programm:
Sissejuhatus NEET-temaatikasse
Foorumteater/ improteater + modereerimine (5-10 min) sissejuhatuseks
Inspiratsioonikõne
Võtmemärkamised Tugila kolmest aastast- H.Paabort, K.Kõiv
Sisend ministeeriumitelt SoM, HTM jne
Debatt - õppevisiitide näited, kogemused, võrdlused
Projekti raames valmiva efektiivse NEET-noorte tugiteenuse mudeli ülevaade ja kutse
materjaliga tutvuma
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Arutelu lauas tuleviku teemal- NEET tugiteenuse mudeli rakendamine töösse ( sildistamine,
sterotüübid)
Otsus: “Kogukonna garantii” konverents on sel aastal eestikeelne, sest projekti rahvusvahelised
partnerid ei ole avaldanud soovi konverentsil osaleda. Konverentsi kvaliteetseks korralduseks
on Eesti ANK tegevmeeskonnale ja juhatusele loodud Google Drive keskkonda konverentsi
raames planeeritavate tegevuste/ülesannete tabel koos vastutajatega. Eesti ANK meeskond
vaatab üle talle määratud ülesanded ning viib need ellu. Konverentsile registreerimine avatakse
24. septembril.

6) Hasartmängumaksu Nõukogu rahastus aastal 2019 ja tegevusplaanid rahastuse
taotlemisel
Eesti ANK tegevjuht esitas, eesmärgiga selgitada välja 2019 aasta tegevuste tarbeks
rahastusvõimalused, Hasartmängumaksu Nõukogule (HMN) päringu võimaliku taotlus- ja
rahastusmudeli muutuste kohta aastal 2019. HMN tagasiside põhjal jätkub toetuste taotlemine
täna kehtivate tingimuste alusel, st taotluse esitamise tähtaeg on 15.11.2018.
HMN projekti “Kogemuste kullaproov” meeskonna liige Anne Õuemaa andis lühikese
ülevaate projekti tõhususest ning liikmete seas läbi viidud küsitlus coachingu vajaduste kohta
näitas, et noortekeskused vajavad jätkuvalt jõustamist. Juhatus ja meeskond arutles
noorsootöötajate seas esile kerkinud murekohti ja teemasid, mis on abiks uue projekti
planeerimisel.
Otsus: Eesti ANK omab valmisolekut HMN taotlustähtajaks projekti esitama. Selle tarbeks
tehakse liikmeid kaasates põhjalik eeltöö, et tagada noortekeskuseid, sealseid juhte ja
noorsootöötajaid toetav projekt.
7) Eesti ANK Rahvusvaheline noorsootöö
5. juulil osalesid Ivika Uslov ja Stiina Kütt kohtumisel SA Achimedese Noorteagentuuris, kus
räägiti noortekeskuste osalusest erinevates Erasmus+ rahvusvahelise noorsootöö võimalustes
ning peeti plaani, kuidas noortekeskuseid aktiviseerida. Vähene on noortekeskuste osalus lisaks
rahvusvahelistele võimalustele ka noortekohtumiste korraldaja/osalejana, nagu selgus
Noortekohtumiste mõttekojas 21. augustil, kus osalesid Stiina Kütt ja Riin Luks.
Arutledes teemat SANAga, otsustati korrata rahvusvahelise noorsootöö valmisolu uuringut, et
selgitada, milliste võimaluste vastu on eelkõige noortekesksutes huvi ning millist tuge vajavad
noortekeskused, et rahvusvahelistes võimalustes aktiivsemalt osaleda. Uuring rahvusvahelise
noorsootöö teemal noortekeskustes viidi läbi 2015. aastal Erasmus+ strateegilise
koostööprojekti ”Boost your possibilities” raames, toona osales küsitluses 29 Eesti ANK liiget,
mis moodustas 35,80% liikmetest. Planeeritud küsimustiku suunaksime kõigile
noortekeskustele, kasutasime alusena sama küsimuste vormi, uuendatud küsimustiku
versioonile andis enda tagasiside Reet Kost.
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SANA pakub Eesti ANKile ka pikaajalist partnerlusvõimalust Euroopa Solidaarsuskorpuse
raames: https://noored.ee/esk-partnerlus/
ESK partnerlus (Volunteering Partnerships) on uus tegevusformaat, mis on loodud kogenud
organisatsioonidele, kes on juba aastaid Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidega
tegelenud ja kes soovivad programmiga strateegiliselt ja pikaajalise visiooniga jätkata. ESK
partnerlus lihtsustab organisatsioonide jaoks raha taotlemise protsessi ja annab suurema
kindluse järgnevate aastate tegevuste planeerimisel. Partnerluse eesmärk ESK programmis
osalevate organisatsioonide ja agentuuride vahel on tõsta vabatahtliku teenistuse projektide
arvu ja kvaliteeti.
ESK partnerluse raames saab ellu viia kõiki vabatahtliku tegevuse formaate: individuaalseid
pikaajalisi teenistusi ja grupiteenistusi 10-40 noorele.
Peamine erinevus võrreldes tavapäraste vabatahtliku teenistuse projektidega seisneb selles, et
kolmeks aastaks lepitakse agentuuriga kokku vabatahtliku töö tegevusvaldkonnad ja plaanitav
ühiskondlik mõju, mida soovitakse saavutada. Samuti pannakse orienteeruvalt paika noorte
arv, keda järgneva 3 aasta jooksul soovitakse vastu võtta või välismaale saata.
Esimene taotlus, mis kirjeldab projekti sisulist poolt ja 3-aastaseid sihte, tuleb SA Archimedese
noorteagentuurile esitada 16. oktoobril kell 12:00 (Brüsseli aja järgi). Sellele järgneva paari
nädala jooksul võtab SANA taotlejatega ühendust ja sõlmib edukate taotlejatega 3-aastased
raamlepingud.
Eesti ANK on sellest partnerlusest huvitatud, tuleb veel läbi arutada, mis mahus ning milliseid
tegevusi ette näeme. Kuni 31/12/2018 kestab EVT projekt “Catch the Spark” ja rahastuse sai
kuni 31/01/2020 kestev EVT projekt ”Ambassadors of Diversity”, mis on meie neljas. Projekti
raames on planeeritud vabatahtlikud teenistused 7 Eesti noortekeskuses. Sel korral on kaasatud:
Rae, Saue, Saku, Keila, Sõmeru, Haljala, Rakvere. Üks vabatahtlik on juba kohal, teiste
osalejate otsingud käimas. “Catch the Spark” teenistused on lõppemas, viimased vabatahtlikud
lahkuvad oktoobris.
Vajalik uurida, kas paralleelselt on võimalik liituda ESK partnerlusega.
Järgmine Erasmus+ noortevaldkonna strateegilise koostööprojektide taotlusvooru tähtaeg on
4.10. KA2 projektid peavad algama vahemikus 1.02.-31.05.2019. Hetkel käimasolev
”Community Guarantee” lõppeb 31.01.2019. Lisaks on käimas Eesti ANK partnerluses ja
Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreža MaMa juhtimisel KA2 ”Social Inclusion
in Youth Centres” (kuni 30/09/2019) ja ”Smart youth work in youth centres” (kuni
31/08/2020). Uut strateegilise koostöö projekti plaani Eesti ANK eestvedamisel peame 2019.
aastal.
Sloveenia KA2 projekti partnerlus. S.Kütt
Rahastuse sai Sloveenia noortekeskuste katusorganisatsiooni Mreza MaMa poolt
koordineeritud strateegilise koostöö projekt nutika noorsootöö teemal, kus Eesti ANK on üheks
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partneriks. Projekti ametlik algus on 1.09.2018, esimest projektikoosolekut planeeritakse
novembri lõppu.
Eesti ANK osaleb projekti avakoosolekul 2-liikmelise meeskonnaga, kelleks planeeritud
Merlis Pajustik ja Stiina Kütt.
Partnerid
- Finland: Nuorisokeskus Marttinen
- Germany: Jugendkulturarbeit EV
- Estonia: Association of Estonian Open Youth Centres
- Slovenia: Mreža MaMa
Projekt kestab 24 kuud kuni 31/08/2020.
In the framework of Smart youth work in youth centres project, we will conduct a study visit
with the purpose of viewing good practices, international training for youth workers who are
responsible for the development of programs in youth centres. There they will develop
programs and national trainings where qualified youth workers will pass on their acquired
knowledge to other youth workers. A set of ideas, activities, methods and insights into concrete
content and successful content of youth centres will enable us to prepare a document with tools,
methods of work and competences in the area of smart youth work. We will develop guidelines,
which will be used more broadly and will guide the development of smart youth work and the
digitalization of the youth center.
Otsus: Eesti ANK liikmetele saadetakse küsimustik, et välja selgitada noortekeskuste
valmisolek, takistused, murekohad rahvusvahelises noorsootöös ning noortekohtumiste
korraldamises või osalemises. Eesti ANK meeskond arutab partnerlusprojekti tarbeks läbi
mahud ning esitab projekti 16. oktoobri tähtajaks.

8) Muu info
Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete info kohtumiste, projektikohtumiste,
sündmuste jms kohta - info jagamiseks meeskonna ja ühenduse liikmetega kasutame Google
kalendrit, mida täiendame vastava infoga.
Selgunud on Eesti ANK partnerluses elu viidavate rahvusvaheliste koolituse osalejad:
1) Strateegilise koostööprojekti “Social Inclusion in Youth Centres” raames toimub
rahvusvaheline koolitus Sloveenias, Celjes 1.-8.10.2018, mida võõrustab Mreža MaMa.
Koolitusele sõidab 8 osalejat Eestist: Stiina Kütt, Ege Enok, Eveliis Samberk
(projektimeeskond), Maarit Järsk (VANT), Mairo Tutk (seitsmenda päeva adventistide
kogudus), Tessi Ilustrumm-Press (Kohila ANK), Anneli Meisterson (Kuressaare ANK),
Merilin Priimäe (Tähe noorteklubi).
2) Eesti ANK on partneriks rahvusvahelises koolituses Bespherra -Survival Kit For Youth
Workers, mida võõrustab Building Bridges Association Madridis, Hispaanias 14.-18. oktoobril
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2018. Seminari teemaks Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalused ja Euroopa Vabatahtliku
Teenistuse tulevik. Saadame 2 osalejat Eestist: Ivar Olesk, Kesklinna Vaba Aja Keskus, ja
Maila-Liisa Liiv, Tõrva ANK.
3) Zavod Bob Ljubljanas, Sloveenias võõrustab koolitust Raising Neet’s Talents– Street Based
Youth Work perioodil Sep 24 – 30, 2018. Jätkukoolitus eelistatult samadele osalejatele toimub
novembris Lissabonis, Portugalis novembris. Seal võtab osalejaid vastu meie “Community
Guarantee” projekti partner CAI. Mõlemal koolitusel on Eesti osalejatele 3 kohta, CAI
partnerluse ja tänavatöö fookusega lähevad osalema: Triin Mäger (Pärnu VAK), Elo Lättemägi
ja Annike Tasa (Tartu MoKo).
4) Eesti ANK EVT projektide saatev partnerorganisatsioon Makedooniast valis nende EVT
projekti osalema Eesti neiu, kellele Eesti ANK kutsuti saatvaks organisatsiooniks. Iren
Rakaselg teeb vabatahtlikku teenistust Bitolas, Makedoonias oktoobrist aprillini (7 kuud).
Stiina on vabatahtlikuga isiklikult juba kohtunud, hetkel tegeleme viisaprotsessiga.

8	
  
	
  

