Eesti ANK juhatuse koosolek 2/2019
19. veebruar 2019 kell 10:30-15:30

Viljandi Avatud Noortetuba, Hariduse 12a Viljandi
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Uued liikmed. I.Uslov
Eesti ANK majandusaasta aruanne. I.Uslov
Eesti ANK põhikirja täiendusettepanekud. I.Uslov
Eesti ANK liikmete üldkoosoleku korraldus. K.Kõiv, I.Uslov
ANK konkurss 2019 aruanne. I.Uslov
Tagasiside ”Kohaliku tasandi noorsootöö harta” uuele versioonile. I.Uslov
Muu info

Arutelud ja otsused

1) Uued liikmed
Eesti ANKle saabus liitumisavaldus Mustvee Valla Noortekeskuselt.
Otsus: Juhatus otsusega kinnitati Mustvee Valla Noortekeskus Eesti ANK liikmeks.
2) Eesti ANK majandusaasta aruanne
Eesti ANK majandusaasta aruanne on koostamisel. Juhatuse koosolekul määrati
kuupäevad, mil majandusaasta aruanne läheb ülevaatamiseks ühenduse juhatuse
liikmetele, revisjonikomisjonile ning Eesti ANK liikmetele, et 27.-28. märtsil toimuval
üldkoosolekul aruannet esitleda.
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3) Eesti ANK põhikirja täiendusettepanekud
Eesti ANK on ajakohastamas ühenduse põhikirja. Põhikirja muudatused esitletakse 27.28.03 toimuval liikmete üldkoosolekul. Muudatusettepanekud saadetakse liikmetele
tutvumiseks ning liikmetel on võimalus täiendavaid ettepanekuid teha ning esitatud
täiendused pannakse üldkoosolekul hääletusele.
Eesti ANK põhikiri on leitav siin: https://ank.ee/eesti-ank/dokumendid/pohikiri/
Juhatuse liikmete muudatusettepanekud:
Lisada põhikirja peatükk nr 2 alla punktiks:
2.3.10. administreerib noortekeskuste Logiraamatut, mille abil on võimalik
noortekeskustel koguda tõenduspõhiseks analüüsiks igapäevast statistikat ja sündmuste
kirjeldusi. Keskuses osalevate noorte kohta ülevaate saamiseks kogutakse noorte tausta
kohta järgmist teavet: sugu, vanus, piirkond kus elab, staatus (õpib, töötab, ei ole
seotud), kool kus õpib. Logiraamatusse sisestatud andmete põhjal analüüsitakse noorte
osalusi, unikaalseid osalusi, igal aastal võetud eesmärkide täitmist, noortekeskuste
hetkeolukorda ja vajadusi;
Asendada punktis 2.3.4 “avatud noortekeskuste töötajatele suunatud” sõnaga
“erialase”:
2.3.4. tegeleb avatud noortekeskuste töötajatele suunatud erialase täiendkoolituse
korraldamise ja vahendamisega ning noorsootöö metoodiliste materjalide koostamise
ja kirjastamisega;

Asendada punktis 2.3.6 sõna “noorsootööasutuste” sõnaga “erialast”:
2.3.6. koordineerib noorsootööasutuse erialast koostööd ning korraldab infovahetust;

Asendada punktis 2.3.8. sõna “noorsootööasutuste” sõnaga “erialase”:
2.3.8. tegeleb noorsootööasutuste erialase nõustamisega;

Täiendada punkti 2.3.13 loetelu sõnadega “koolitusi”, “õpitubasid” ning asendada sõna
“üritusi” sõnaga “sündmusi”:
2.3.13. võib korraldada sündmusi, koolitusi, õpitubasid;
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Täiendada punkti 2.3.15. loetelu sõnaga “toetusi”:
2.3.15. võib määrata toetusi, stipendiume, auhindu ja kingitusi. – lisatud juurde sõna
toetusi.
Muuta punkti 3.2.1 lauset järgnevalt:
3.2.1. on juriidiliselt eksisteerinud ning põhikirja või põhimääruse alusel rakendanud
alusel reaalselt tegutsenud avatud noorsootöö meetodit vähemalt 1 aasta;

Täiendada punkti 3.2.2. sõnaga “kasutab”:
3.2.2. omab, rendib või kasutab hoonet või ruume; - lisatud juurde sõna kasutab

4) Eesti ANK üldkoosoleku korraldus
Eesti ANK 2019 aasta esimene liikmete üldkoosolek toimub 27.-28.03 Harjumaal, mil
kahe päeva raames külastatakse Harjumaa noortekeskuseid, saadakse osa
koostööpartnerite, ENTK, ENK ja SANA poolt korraldatavatest töötubadest ja
seminaridest ning viiakse läbi korraline üldkoosolek.
Üldkoosoleku planeeritav programm:
Kolmapäev, 27. märts – ringreis ja õpitoad Harjumaa noortekeskustes;
Neljapäev, 28. märts – Eesti ANK liikmete üldkoosolek:
- Majandusaasta aruande tutvustamine;
- Eesti ANK põhikirja muudatuste esitlemine ja arutelu;
- Tagasivaade Eesti ANK 2018. aastasse ja tegevused aastal 2019;
- Uute liikmete tutvustus;
- Koostöös SANAga Eesti ANK 2021-2030 arengukava sisendi loomine.
- Muu info
Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskonna märtsikuu koosolek toimub 26. märtsil
Tallinnas.
Üldkoosoleku korralduse tarbeks teeb Eesti ANK vastavad kokkulepped ning teostab
korralduslikud ülesanded.

5) ANK konkurss 2019 aruanne
Eesti ANK eelnõustajad jagasid omapoolseid ettepanekuid ning tagasisidet ANK
konkurss 2019 eelnõustamisprotsessile, mille kohta esitatakse aruanne Eesti
Noorsootöö Keskusele hiljemalt 26.02.2019.

6) Tagasiside ”Kohaliku tasandi noorsootöö harta” uuele versioonile
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SA Archimedese poolt on saabunud palve anda Eesti ANK ekspertide poolt tagasiside
”Kohaliku tasandi noorsootöö harta” uuele versioonile. Juhatuse koosolekul
täiendavaid ettepanekuid ei laekunud ning tegevjuht Ivika Uslov edastab tagasiside
selleks ettenähtud lingi kaudu hiljemalt 28. veebruariks 2019.

7) Muu info
Eesti ANK juhatuse esimees koostöös tegevjuhi ja raamatupidajaga uuendas ühenduses
kasutavaid
kuluaruande
vorme,
eesmärgil
ajakohastada
ning
muuta
kasutajasõbralikumaks.
Otsus: juhatus kinnitas uued kuluaruande vormid ning dokumendid võetakse kasutusele
alates veerbuarist.
Eesti ANKile saabus kutse HTMist, mille eesmärk on arutada HTM poolt
katuseorganisatsioonile eraldatava tegevustoetuse eesmärkide ja lepinguliste
kohustuste määramine. Kohtumine leiab asset 27. veebruaril Tartus.
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt saabus noortevaldkonna esindusorganisatsioonidele
noorsootöö- ja noorteteemaline arvamuslugu, et vajaduse korral jagada oma
täiendusettepanekuid ning arutleda, milliste teavituskanalite ja kelle vastutusel artikkel
avaldada. Eesti ANK juhatuse seisukoht on, et artikkel tuleks avaldada ühiselt, mis
omab tugevamat jõudu ja kaalu ning omapoolsed täiendusettepanekud jagatakse Eesti
Noorsootöö Keskusele hiljemalt 20. veebruariks.
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt on saabunud soov kaasata Eesti ANK spetsialiste
programmidest Noorte Tugila, Nopi Üles ja avatud noorsootöö temaatikast andma
sisendi 6.-7.03 ja 20.-21. märtsil korraldatavatel ENTK regionaalsetel infopäevadel.
Eesti ANK meeskond on omapoolsed ettepanekud ENTKle edastanud ning jätkub
infovahetus infopäevade programmi kujundamisel ja sisu loomisel.
Juhatus kinnitas meeskonna liikmete välislähetused, mille alusel koostab Eesti ANK
tegevjuht käskkirja ning välislähetuse järgselt esitavad meeskonna liikmed selleks
ettenähtud lähetusaruande:
-

-

3.-11.03.2019 – Heidi Paabort, Kerli Kõiv ja Ivika Uslov on välislähetusel Jaapanis,
Tokyo. Tegevjuhi asendaja projektijuht Riin Luks ja juhatuse esimehe asendaja
Marek Mekk;
1.-4.04.2019 – Ivika Uslov on välislähetusel Belgias, kus osaleb EPLM
konverentsil “The Power of Learning Mobility”.
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