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26.09.2018 Türi, Türi Noortekeskus
Algus: 9:00
Lõpp: 16:00
Juhataja: Kerli Kõiv
Protokollija: Stiina Kütt

Üldkoosoleku päevakord
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava tutvustus ja kinnitamine
SANA info pooltund – ESK, rahvusvahelise noorsootöö võimalused
Eesti ANK juhatuse uue liikme valimine
Eesti ANK liikmelisus, arengukava aruanne ja eelarve
Noorte Tugila
Uuendatud Eesti ANK liikmete tunnuste avaldamise korra kinnitamine
Eesti ANK pikaajaliste liikmetele tänutahvlite jagamine
Lühiülevaade HTM strateegia 2035+ protsessist
Muu info (sh Eesti ANK ränd-fotonäituste fotode laialijagamine)

Kell 9:00-11:30 toimus HMN poolt toetatud projekti “Kogemuste kullaproov” raames
korraldatav koolitus “Andmekaitse noortekeskuses”. Koolitaja Terje Mäesalu.
Eesti ANK liikmete üldkoosolek algas kell 12:00.
Saalis viibib 54 hääleõiguslikku esindajat.
Hääleõiguslikele liikmetele on jaotatud hääletussedelid. Hall sedel on üldine hääletussedel ja
valge sedel juhatuse uue liikme hääletussedel.
Eesti ANK liikmetele oli enne üldkoosolekut saadetud päevakord. SA Archimedese
Noorteagentuuri palvel muudeti SANA info pooltunni toimumisaega. Planeeritud 15:00 aeg
muudeti 12:45.
Liikmete üldkoosoleku juhatab Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja üldkoosolekut
protokollib Stiina Kütt.
Ostsus: Eesti ANK üldkoosoleku juhataja, protokollija ja muudatuse ettepanekut sisaldav
päevakord kinnitati kõigi kohal viibivate hääleõiguslike liikmete poolthäältega.
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1. Uuendatud Noortekeskuste Hea Tava tutvustus ja kinnitamine (I.Uslov)
Eesti ANK meeskond koostöös noorsootöötajatega ajakohastas ja uuendas Noortekeskuste Hea
Tava (edaspidi Hea Tava) dokumenti 2018 aastal. Noortekeskuste Hea Tava on soovituslik
dokument noortekeskuste loomiseks ja arendamiseks. Uuendatud Hea Tava koosneb 7
peatükist ning on varasemast, 2013 aastal, loodud versioonist konkreetsem ja lihtsamini
järgitav.
Noortekeskuste Hea Tava uuendatud dokument saadeti Eesti ANK liikmetele tutvumiseks ja
täiendusettepanekute tegemiseks 17.09.2018. Tähtajaks, 21.09.18, laekus 4 ettepanekut,
millest lähtuvalt on täiendused Eesti ANK juhatuse koosoleku (25.09.2018) järgselt sisse
viidud.
Eesti ANK tegevjuht tutvustab uuendatud ja täiendusettepanekuid sisaldavat Noortekeskuste
Hea Tava dokumenti üldkoosoleku liikmetele.
Täiendusettepaneku alusel tehtud muudatused:
-   Punkt 3.1.3.1. - “Noortekeskuse töötajate arvu planeerimisel on arvestatud keskuse
ruumiliste vajaduste ja keskust külastavate noorte arvuga. Noortekeskuses peaks olema
iga 15 noore kohta vähemalt üks noorsootöötaja.” – Lausesse lisati täiendus sõnaga
“iga”;
-   Punkt 3.6. ja punkt 3.8. sisu on kattuv. Punkt 3.6. võeti dokumendist välja.
-   Punkt 7.1. ja 7.2. ühildati, mille tulemusel tekkis vaid punkt 7.1. ja selle alla peatükki
toetavad alapunktid.
-   Noortekeskuste Hea Tava lisa 1 – avatud noorsootöö: haridusliku, mis võimaldavad
noorel arendada oskusi ja teadmisi. Lauses asendati sõna “omandada” sõnaga
“arendada”.
Noortekeskuste Hea Tava on leitav Eesti ANK koduleheküljel https://ank.ee/wpcontent/uploads/2018/09/Noortekeskuse_Hea_Tava_2018.pdf.
Otsus: Uuendatud ja täiendusettepanekuid sisaldav Noortekeskuste Hea Tava kinnitati
enamuse hääleõiguslike liikmete poolt häältega. Vastu hääletas 0 liiget ja 1 liige oli
erapooletu.
2. SANA info pooltund – ESK, rahvusvahelise noorsootöö võimalused. (M.Kodi)
SA Archimedes Noorteagentuuri esindab Mirjam Kodi, kes tutvustab Euroopa
Solidaarsuskorpuse (edaspidi ESK) ja Erasmus+ rahvusvahelise noorsootöö võimalusi. ESK
projektides on lisandunud juurde solidaarsuse mõõde, ehk mida annavad programm ja selle
tegevused ühiskonnale. Programmi tegevustes on endiselt alles vabatahtlik teenistus
(individuaalne + grupiteenistus), kuid lisandunud on mõned uued võimalused.
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Uued tegevusformaadid:
-   Quality Label – Kvaliteedimärgis osalevatele organisatsioonidele (varasemad
Erasmus+ programmi kehtivad akrediteeringud tõstetakse automaatselt üle; taotlusi
võib esitada jooksvalt kogu aasta vältel);
-   Volunteering Projects – Vabatahtlik teenistus (samadel põhimõtetel, kui varasem
Euroopa Vabatahtlik Teenistus, ent nüüdsest võimalik korraldada ka siseriiklikke
vabatahtlikke teenistusi);
-   Volunteering Partnerships – ESK Partnerlus kogenud ja võimekatele koordineerivatele
organisatsioonidele;
-   Traineeships and Jobs – Praktika ja töö (vajalik eraldi kvaliteedimärgis; võimalik nii
rahvusvaheline kui riigisisene projekt. Vastuvõttev organisatsioon peab maksma
praktikandile/ töötajale töötasu vastavalt riigis kehtivale miinimumile.);
-   Solidarity Projects – Solidaarsusprojektid (kohaliku tasandi noortealgatused; vajalik ei
ole kvaliteedimärgise olemasolu).
Kõige esimene ESK projektide taotlemistähtaeg on 16. oktoobril 2018.
Euroopa Solidaarsuskorpus 2018-2020 programmijuhend ja taotlusvormid on leitavad:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
Eesti ANKil on võimalus ESK partnerluse raames senisest suuremas mahus vabatahtlike
koordineerimiseks. Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt tegi liikmete seas
üleskutse anda teada, millised noortekeskused soovivad vabatahtlikke vastu võtta või saata
alates 2019. aasta algusest Eesti ANK koordineerimisel. Vabatahtliku vastu võtmiseks ja
saatmiseks on vajalik akrediteeringu olemasolu, mida ootab SANA võimalusel 15.10.2018 ja
ka peale tähtaega jooksvalt. Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt pakub
igakülgset nõu ja abi akrediteeringute loomisel ning rahvusvahelise noorsootöö võimaluste
kasutamisel noortekeskustes.
3. Eesti ANK juhatuse uue liikme valimine. (K.Kõiv)

Eesti ANK juhatuse koosseisust välja astumiseks on Margit Udam seoses tööalase
valdkonnavahetusega esitanud avalduse.
Eesti ANK juhatus on viieliikmeline, mille alusel valitakse juhatusse uus liige.
12.09.2018 tähtajaks laekus Eesti ANKile 1 kandidaadi avaldus ja motivatsioonikiri MTÜ
Tähe Noorteklubi esindaja Merilin Priimäe poolt. 25.09.2018 seisuga taandas Merilin Priimäe
oma kandidatuuri.
Juhatuse uue liikme kohale kandideerimiseks saabus Eesti ANKile avaldus ja motivatsioonikiri
Viljandi Avatud Noortetoa juhataja Ege Enoki poolt. Eesti ANK liikmetele saadeti Ege Enoki
motivatsioonikiri tutvumiseks 25.09.2018.
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Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv esitab üldkoosolekul üleskutse, kas saalis on Eesti
ANK juhatusse kandideerimise soovijaid. Uusi kandidaate saalist ei lisandunud ja nimekiri
suletakse.

	
  

Juhatuse uue liikme kandidaat Ege Enok tutvustab ennast üldkoosolekule.
Üldkoosolekul osalejatele on jagatud hääletamiseks valge hääletussedeli, millele palutakse
kirjutada kas: poolt/vastu/tühi sedel (tähendab erapooletu). Häältelugemise komisjoni
kuuluvad Riin Luks ja Carolyn Mets, kes hääletajate sedelid kokku koguvad ning tulemuste
välja selgitamiseks laekunud andmed kokku loevad.
Väljastati 54 hääletussedelit. Hääletus kestab üldkoosoleku lõunapausi ajal.
Häältelugemise komisjon edastas Eesti ANK juhatuse esimehele hääletuse tulemused, mis on
järgnevad:
Poolt: 46 häält
Vastu: 0 häält
Tühi sedel (erapooletu): 5 häält
Rikutud sedeleid: 2 tükki
Otsus: Üldkoosoleku salajase hääletuse tulemusel valiti Ege Enok Eesti ANK juhatuse uueks
liikmeks.
4. Eesti ANK liikmelisus, arengukava aruanne ja eelarve. (I. Uslov)
25.09.2018 seisuga on Eesti ANKis 93 juriidilist isikut koos 155 noortekeskusega.
Haldusreformi valguses toimuvad muudatused kohalikul tasandil veel kestavad, mistõttu ei ole
veel Eesti ANK liikmete nimekirjas uuendatud andmeid ja lõplikku liikmete arvu. Eesti ANK
tegevjuht ja juhatuse esimees tegid liikmetele üleskutse saata Eesti ANKile jooksvalt
uuendatud dokumente, mille alusel korrastada liikmete ülevaade Eesti ANKis. 2019. aastal
hakkab kehtima uus liikmemaksu süsteem. Uuendatud dokumendid on aluseks liikmemaksu
arvete väljastamiseks.
2018. aastal on Eesti ANK keskendunud haldusreformi raames toimunud muudatuste valguses
Eesti ANK liikmete toetamisele ning liikmete nimekirja uuendamisele.
Käesoleva aasta Eesti ANK suuremad programmid ja projektid:
-   Noorte Tugila;
-   Nopi üles;
-   Rahvusvaheline noorsootöö: Erasmus+ KA2 strateegiline koostööprojekt “Community
Guarantee”, partnerlus KA2 koostööprojektis “Social inclusion in youth centers”, EVT
koordineerimine, vastuvõtmine ja saatmine;
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-   Võrgustikutöö: School2Work: haridus- ja tööelust väljas olevate noorte toetamine;
koostööpartner TÜ Narva Kolledžile tudengitele noorsootöö valdkonna
praktikabaaside
leidmisel
ning
noorsootöö
õppekava
kujundamisel;
Justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud töögrupi liige õigusrikkujate ja
käitumisraskuste noorte toetamisel; Eesti ANK panustab KOV teenuste
hindamismudeli väljatöötamisse; Noorteinfo riikliku arendusgrupi liige.
-   Eesti ANK esindaja Heidi Paabort panustab Eesti 20135+ strateegi heaolu ja sidusus
töögrupis.

	
  

Eesti ANK 2018 aasta eelarve moodustavad HTM poolt maikuus laekunud tegevustoetus
summas 26840 eurot ning liikmemaks summas 14700 eurot. Eesti ANK peamised
kuluallikad on palgaline tegevjuht, juhatuse ja üldkoosolekute korralduskulud ning
omaosalus HMN poolt toetatud projektis “Kogemuste kullaproov”.
5. Noorte Tugila. (H.Paabort, K.Kõiv)
Eesti ANK Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort ja kvaliteedijuht Kerli Kõiv selgitavad
uue riigihanke “Raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine”
hetke olukorda. Seoses riigihanke alusdokumentide olulise muudatusega on Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt hange peatud ning uus hange koostamisel. Eesti ANK on uue info ja tähtaegade
ootel ning omab valmisolekut riigihankes osaleda.
Heidi Paabort jagas infot lisavõimaluste kohta NEET-noorte toetamiseks:
-   SA Innove on välja kuulutanud võimaluse taotleda rahastust Euroopa Sotsiaalfondi
taotlusvoorust “Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused”. Taotlustähtaeg on
jooksev. Info: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/tooturuteenused/;
-   Kohalikel omavalitsustel on võimalus liituda noortegarantii tugisüsteemiga 1. oktoobri
tähtajaga.
Noorte Tugila meeskond kohtub Eesti Noorsootöö Keskusega, et arutada Noorte Tugila
programmi lõppedes töö jätkumist süsteemis olevate noortega.
9.11.2018  toimub Tartus V Spa Konverentsikeskuses “Kogukonnagarantii” konverents,
mis tutvustab Erasmus+ KA2 koostööprojekti “Community Guarantee” raames
4 riigi poolt välja töötatud mudelit NEET-noore toetamisel.
Noorte Tugila esindajad on oodatud 27.11.2018 toimuvale selle perioodi viimasele
supervisioonile Tartusse.
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6. Uuendatud Eesti ANK liikmete tunnustuse avaldamise korra kinnitamine. (I.Uslov)
Eesti ANK tunnustamise kord näeb ette, et tunnustus Eesti ANK liikme aktiivsuse eest antakse
üle sügisesel üldkoosolekul. Seoses üldkoosolekute toimumisaegade muutusega tehakse
ettepanek tunnustamise korda muuta ning edaspidi esitada ettepanekud 1. septembri tähtajaks.
Aastal 2018 kehtib senine kord ning Eesti ANK ootab tunnustamist väärt kandidaate 1.
oktoobriks.
Otsus: Uuendatud Eesti ANK liikmete tunnustuse avaldamise kord kinnitati enamuse
hääleõigulike liikmete poolt häältega. Vasti: 0 häält; erapooletu: 0 häält.
7. Eesti ANK pikaajalistele liikmetele tänutahvlite jagamine. (I.Uslov)
Eesti ANK jagab oma pikaajalistele liikmetele tänutahvleid. Pronkstahvel – 5 aastat liige;
hõbetahvel – 10 aastat liige; kuldtahvel – 15 aastat liige.
26.09.2018 toimunud üldkoosolekul jagati tänutahvleid järgmistele keskustele:
Pronks
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
Hõbe
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

LOKSA NOORTEKESKUS
PALA AVATUD NOORTEKESKUS
VÄÄTSA NOORTEKESKUS
PANGA KÜLA NOORTEKESKUS
PÄRNU NOORTE VABAAJA KESKUS
RAPLE AVATUD NOORTEKESKUS
TARTU LINN (ANNE JA LILLE)
KOERU NOORTEKESKUS
TÜRI NOORTEKESKUS
MTÜ HALJALA NOORTEKESKUS
SAUGA AVATUD NOORTEKESKUS
TAHKURANNA VALLA AVATUD NOORTEKESKUS
KANEPI VALLA AVATUD NOORTEKESKUS
MÄRJAMAA VALLA AVATUD NOORTEKESKUS
RAIKKÜLA VALLA AVATUD NOORTEKESKUS
KARKSI-NUIA NOORTEKESKUS

Kuld
1.  
2.  
3.  
4.  

VIIMSI NOORTEKESKUS
KURESSAARE ANK NOORTEJAAM
TSNA
KEILA NOORTEKESKUS
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5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

SAUE NOORTEKESKUS
NARVA NOORTEKESKUS
MTÜ ROELA NOORTEMAJA
RÄPINA AVATUD NOORTEKESKUS
VÕRU AVATUD NOORTEKESKUS

8. Lühiülevaade HTM strateegia Eesti 2035+ protsessist. (H.Paabort)
Eesti ANK Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort teeb liikmetele lühikese ülevaate HTM
Eesti 2035+ strateegiast, mille visioon on luua ühine lõimitud ja valdkondi ühendav strateegia.
Strateegia loomiseks on ellu kutsutud 3 ekspertgruppi. Eesti ANK Heidi Paaborti esindamisel
panustab heaolu ja sidususe teemagrupis.
4.-5.10 toimuval VI Noorsootöö Foorumil – NOORUM kogutakse praktikutelt ja noortelt
sisendeid tänaste väljakutsete ja võimalike lahenduste kohta.
Oktoobri lõpus kohtuvad erinevad töögrupid, et seni tehtud töö ühiselt üle vaadata ja kooskõlla
viia.

9. Muu info
Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt jagab infot 9.11.2018 toimuva
“Kogukonnagarantii” konverentsi kohta.
Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa jagab liikmetele infot SOS Skype sessioonide
kasutamise
võimaluse
kohta.
Info:
https://ank.ee/erakorralised-coachingu-jasupervisioonisessioonid-ehk-sos-sessioonid/.
Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov jagab infot 4.-5.10 toimuva Noorsootöö Foorumi kohta.
Üleskutse jagada infot erinevates infokanalites ja noorte seas.
19.-25.11.2018 toimub järjekordne noorsootöö nädal. Eesti ANK tegevjuht jagas liikmetele
ENTK poolt saadetud infot ning teavitusmaterjali.
Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen kutsus Eesti ANK liikmeid osalema 8. Oktoobril
Helkuripuu aktsioonis: EV100 auks 100 helkuripuud või 100 noortekeskust ehivad oma
helkuripuu.
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