Eesti ANK juhatuse koosolek 1/2019
30. jaanuar 2019 kell 10:30-16:00

Rõuge, Haanja mnt 23.

Osalejad. Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Marek Mekk, Anne Õuemaa, Carolyn Mets, Riin Luks,
Annely Reile, Ege Enok, Stiina Kütt, Ivika Uslov

Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Stiina Kütt

Päevakord:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SANA hankekutse koolitajatele ja koolitusasutustele tegevuste elluviimiseks- K.Kõiv
Laekunud liitumisavalduse ja väljaastumise avaldused - I.Uslov
Eesti ANK eelarve ja tegevuskava 2019 - I.Uslov
Eesti ANK põhikirja muudatus lähtuvalt andmekaitse seaduse määrusest - I.Uslov
Kevadise üldkoosoleku korraldus - K.Kõiv, I.Uslov
LVP sisendi arutelu - H.Paabort
2019 aasta projektid, programmid (Nopi Üles, NEET-noorte tugitegevus, ESK jm laual
olevad ideed, mõtted) - projektide juhid
8) Muu info

Arutelud ja otsused

1) SA Archimedese hankekutse koolitajatele ja koolitusasutustele tegevuste
elluviimiseks
SA Archimedes noorteagentuur on koolitajate ja koolitustegevuste otsingul, Eesti ANK
meeskond omab valmisolekut teha mõnedele suundadele omapoolsed pakkumised.
SANA hankekutsele pakkumine tehakse kahele suunale 1) Juhist arengu toetajaks; 2)
NEET noorte toetamine.
Info ja materjal koolitussuundade ja hankedokumentide kohta on
siin: https://mitteformaalne.archimedes.ee/2019/01/25/otsime-koolitajaid/
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2019.
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leitav

2) Laekunud liitumisavaldused ja väljaastumise avaldused
Eesti ANKile saabus liitumisavaldused järgmistelt juriidilistelt isikutelt: Jõgeva Valla
Noortekeskus ja MTÜ Maardu Noortekeskus. Väljaastumise avaldus saabus MTÜ
NETIT.
Haldusreformi valguses selginevad Eesti ANK erinevate liikmete liikmelisus ning
liikmete struktuurid. Liitumisprotsessi on alustanud Raasiku vald ning liikmelisuse
dokumente on uuendamas nii Rapla, Järva kui ka Mustvee vallad.
Otsus: Eesti ANK juhatus otsustas üksmeelselt võtta vastu Eesti ANK liikmeteks MTÜ
Maardu Noortekeskuse ja Jõgeva Valla Noortekeskuse ning arvata liikmete seast välja
MTÜ NETIT.
3) Eesti ANK eelarve ja tegevuskava 2019
Haridus- ja Teadusministeeriumist (HTM) ei ole seisuga 30.01.2019 saabunud
noorsootööühenduste aasta tegevustoetuse otsust. HTM’st saadud info põhjal on
ministeeriumis arutelud toimunud ning otsused kinnitab minister käskkirjaga. Otsuste
jõustmise korral kutsutakse partnerid kohtumisele, et arutada saadud toetuse täpseid
eesmärke.
1.02.2019 jätkab Anne Õuemaa Eesti ANK coach-superviisorina.
4) Eesti ANK põhikirja muudatus lähtuvalt andmekaitse seaduse määrusest
Eesti ANK koostöös andmekaitse spetsialistiga vaatab üle ning viib sisse täiendavad
muudatused seoses jaanuar 2019 kehtima hakanud andmekaitse määrusega.
Täiendamisele läheb ka Eesti ANK põhikiri, mille lõplik muudatus kinnitatakse
juhatuse poolt veebruarikuus toimuval juhatuse koosolekul. Seejärel läheb täiendatud
põhikiri lugemiseks ja kinnitamiseks Eesti ANK liikmete üldkoosolekule.
Otsus: Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatuse liikmed vaatavad üle ühenduse põhikirja
ning lähtuvalt ühenduse tegevustest tänasel ajaperioodil, saadavad omapoolsed
täiendusettepanekud.
Veebruarikuu
juhatuse
koosolekul
kinnitatakse
täiendusettepanekud ning valmistatakse dokument ette liikmete üldkoosolekuks.
5) Kevadise üldkoosoleku korraldus
Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond leppisid kokku järgmise juhatuse koosoleku aja,
mis leiab aset 19. veebruaril kell 10:30-15:30 Viljandis Viljandi Avatud Noortetoas.
Eesti ANK liikmete üldkoosolek toimub 27.-28.03.2019 ringsõiduga Harjumaal. 2päevase üldkoosoleku toimumine sõltub HTM aasta tegevustoetuse määrast ja otsuse
saabumise ajast. Eesti ANK liikmeid teavitatakse planeeritavatest kuupäevadest ning
sündmuse lähenedes edastatakse täiendav ning korralduslik info.
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6) Linnade ja Valdade Päeva sisendi arutelu
13. veebruaril 2019 osaleb Eesti ANK ja Noorte Tugila meeskond Linnade ja Valdade
Päeval Tallinnas ning annavad noorsootöövaldkonna ning NEET-noorte teemalise
sisendi.
7) 2019 aasta projektid, programmid Eesti ANKis
ESC12 Volunteering Partnership "Let's make future" on Eesti ANK nimel edukalt
tähtajaks esitatud vabatahtliku teenistuse koordineerimise plaanidega perioodiks 20192021 ja täiendavalt samuti selle juurde lisana "annual" taotlus Euroopa
Solidaarsuskorpuse partnerluse esimeseks 18 kuuks, millega liitusid Kuressaare
noortekeskus, Tähe noorteklubi ja Noored Toredate Mõtetega. Sihtasutuse Archimedes
noorteagentuur on rahastanud vabatahtliku teenistuse partnerluse raamlepingu Eesti
ANKiga indikatiivses maksimumsummas 382 000 eurot ning selle osana vabatahtliku
projekti summas u 23 609 eurot.
Active Citizen programm Eestis - Riin Luks ja Stiina Kütt suhtlevad programmi
võimaluste ja ajakava teemal Briti Nõukoguga ning jagavad Eesti ANK liikmetele
programmi kohta igakülgset infot ning osalemiskutset.
Perioodil 2019-2020 jätkub projekti “Nopi Üles” tegevus Eesti ANK koorineerimisel.
Täiendav info projekti võimaluste kohta on leitav siin: https://ank.ee/projektid/nopiules/
Perioodil 2019-2021 jätkub üle-Eestiliselt Eesti ANK koordineerimisel, va Tallinn
(NEET-noorte tugitegevuse teenust pakub perioodl 2019-2021 Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet), Noorte Tugila. Täiendav info programmi kohta on leitav siin:
https://ank.ee/projektid/noorte-tugila/
8) Muu info
Eesti ANK meeskond algatab meeskonnas iga esmaspäevased meeskonnakoosolekud
zoom.us keskkonnas, mis annab võimaluse ühiselt jagada töörõõme ja –muresid ning
arutada läbi algava nädala tegevused ning sündmused.
Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus arutasid teemal koostööprotsesside
tagasisidestamine partneritele, mille raames ootab Eesti ANK samuti tagasisidet.
Juhatuse otsusega alustab Eesti ANK koostööprotsesside tagasisidestamisega, olles
eelnevalt koostatava tagasiside juhatuse ja tegevmeeskonnaga läbi arutanud ning
kooskõlastanud. Tagasisidestamise eesmärk on partnerite vahelise koostöö tõhustamine
ning konstruktiivse tagasiside saamine ning andmine tööprotsesside parendamiseks.
Olukordadaes, kus juhatuse või tegevmeeskonna liige on teostamas pakkumusi
sarnaselt Eesti ANKle, kutsume üles koostöö eesmärgil avatult infot jagama.

3

