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Arutelud ja otsused
1) HTM strateegilise partnerluse Eesti ANK tegevuskava
Vastavalt HTM Ministri käskkiri 31.12.2018 nr. 1.1-2/18/457 „Haridus- ja
Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite määramise tingimused ja kord“.
(Avalikult kättesaadav siit: https://dok.hm.ee/et/document.html?id=343a81f1-66df4111-b922-4cc3a7fd5990) on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus määratud 3
aastaks HTM strateegiliseks partneriks.
27. veebruaril ja 11. aprillil toimusid HTM ja Eesti ANK strateegilise partneluse
lepingu läbirääkimised, mille järel esitas HTM ühendusele täpsustavad küsimused.
Eesti ANK arutas HTM poolt esitatud täpsustuste ja ettepanekute üle ning täiendas
HTMle esitava Eesti ANK tegevuskava.
2) Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatuse online töökeskkond
Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus analüüsis online töökeskkonna (Facebook,
Google drive) toimimist, selle positiivseid ja negatiivseid külgi ja võimalusi ning
arutas, millised on teised online töökeskkonna võimalused parimaks info jagamiseks,
arutelude pidamiseks ja dokumentide ning materjalide jagamiseks.
Online töökeskkonna parendamise eesmärk on tagada vajaliku ja olulise info, materjali,
dokumentide jne kiire jagamine, kättesaadavus ja säilitamine.
Eesti ANK alustab avatud noortekeskuste igakuise infokirja avaldamist.

Otsus: Ühenduse tegevusega seotud materjalide, dokumentide parimaks haldamiseks,
tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete vaheliseks jagamiseks võetakse kasutusele
Trello.com keskkond. Kord kuus väljastab Eesti ANK avatud noortekeskuste infokirja.
3) Eesti ANK büroo tegevused ja assistendi ametikoha loomine
Eesti ANK vajadus on määrata tegevmeeskonna struktuuri bürooassistendi 0,5 mahus
ametikoht, mis rakendub alates 1. mai 2019. Bürooassistendi ülesandeid Eesti ANKis
on täitnud tegevjuht ning loodav ametikoht võimaldab tegevjuhil täita strateegilise
partnerluse, ühenduse põhikirjalisi ja arengukavalisi sisulisi eesmärke avatud
noortekeskuste ja avatud noorsootöö toetamisel ja arendamisel.
Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov esitles juhatusele lahendust, milles projekti „Nopi
Üles“ osalise koormusega noorsootöötaja ülesandeid täitev Carolyn Mets võiks täita
Eesti ANK bürooassistendi ülesandeid.
Juhatus tutvus ja täiendas ühenduse bürooassistendi ülesannete kirjeldust.
Ühenduse bürooassistendi ametikoha eesmärk on tegevjuhi assisteerimine ja ühenduse
praktiliste tegevuste ettevalmistus ja korraldus.
Otsus: Juhatus otsustas luua Eesti ANK tegevmeeskonna struktuuri bürooassistendi
ametikoht alates 1.05.2019 ning kinnitada nimetatud ametikohale tähtajalise lepinguga
0,5 koormusega tööle Carolyn Mets.
4) Tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete tegevuse ülevaade
Eesti ANK tegevmeeskond ja juhatus annab ülevaate lähiajal toimuvatest
välislähetustest, kohtumistest ja teistest tegevustest.
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Ivika Uslov osaleb Eesti ANK esindajana avalike teenuste arendamise
programmis. Seminaride kuupäevad: 8.-9.05; 30.-31.05; 19.-20.06.2019;
30.04-04.05.2019 toimub rahvusvahelise koostööprojekti “DeM IPA”
projekti ettevalmistav kohtumine Türgis, Ankaras. Eesti ANKi kui projekti
juhtpartnerit esindavad tegevjuht Ivika Uslov ja juhatuse liige Annely Reile.
Rahvusvahelise koostööprojekti eesmärk on aidata kaasa mitteofrmaalse
hariduse
arendamisele
ja
tunnustamisele
Türgis
koostöös
kodanikuühiskonna ja riiklike organisatsioonidega Türgist ja teistest
Euroopa riikidest, viies läbi õppevisiite, arutelusid, seminare jne.
Riigitasandi partner on Eesti Noorsootöö Keskus, esindaja Anu Reinsalu;
13.-18.05.2019 toimub Erasmus+ strateegilise koostööorjekti "Smart youth
work in youth centers" õppevisiit nutika noorsootöö teemadel Soomes, kus
osalevad: Stiina
Kütt, Merlis
Pajustik, Anna
Konovalova, Ainika
Mägi, Laura Kalaus ja Triin Pikhoff;
28.04-05.05.2019 Välisvabatahtlike tööalaste juhendajate ehk tuutorite
rahvusvaheline koolitus ”Tutor(ial)” . Koolitus toimub Leedus. Eesti
koolitusgrupi
koosseisus
osalevad:
Keio
Soomelt
Viru-Nigula
Avatud
Noortekeskus
Eveliis
Samberk
–
Saue
noortekeskus
Ester Haas – Raeküla Vanakooli Keskus;
19.-22.05.2019 osaleb Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv koolitajate
koolituse vaheanalüüsi “Evaluation of T4T” kohtumisel Istanbulis, Türgis;

-

-

22.-24.05.2019 Ukraina Noortekeskuste Ühenduse kutsel jagab Eesti ANK
tegevjuht Ivika Uslov ekspertteadmisi avatud noortekeskuste tegevustest ja
parimaid praktikaid 3rd National Forum of Youth Centres “From Initiative
to Action” Ukrainas;
18.-21.05.2019 ENTK kooskõlastuse olemasolu korral osaleb Eesti ANK
NEET-noorte tugitegevuse programmijuht Heidi Paabort rahvusvahelisel
seminaril “Supporting Youth Employment and the Implementation of the
Youth
Guarantee
- The Good, The Bad and The Next Practices from Baltic Sea Region
European Committee of the Regions” Brüsselis, kus jagab eksperteadmisi
ja parimaid praktikaid noortegarantii elluviimisest Eesti näidetel.

Juhatus kinnitas meeskonna liikmete välislähetused, mille alusel koostab Eesti ANK
tegevjuht käskkirja ning välislähetuse järgselt esitavad meeskonna liikmed selleks
ettenähtud lähetusaruande.
5) Muu info
Eesti ANK juhatuse ja tegevmeeskonna koosolek toimub 7. juunil 2019 Tartus.

