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1) Eesti ANK rahvusvaheliste suhete uus juht
Eesti ANK rahvusvaheliste suhete uue juhi asendaja leidmiseks avaldati 5. juunil töökuulutus
(https://ank.ee/uudised/toopakkumine-rahvusvaheliste-suhete-juhi-leidmiseks/).
Rahvusvaheliste suhete juht kavandab ja viib ellu Eesti ANK rahvusvahelise noorsootöö suuna
tegevusi tõstes noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks ning kohalikul
tasandil tehtava noorsootöö kvaliteeti läbi rahvusvaheliste tegevuste. Esialgne kandideerimise
tähtaeg on 21.06, mida vajadusel pikendame. Tööle asumise aeg on plaanitud augustisse 2019.
Tänane Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt andis ülevaate käimas- ja
eesolevatest rahvusvahelistest projektidest Eesti ANK töölaual, sh. rahvusvahelise noorsootöö
projektide ning rahvusvahelises partnerluses ellu viidavate projektide koordineerimine,
Erasmus+ noortevaldkonna strateegilised koostööprojektid, noorsootöötajate õpirände
projektid, Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse projektid.

2) Eesti ANK arengukava 2021-2030 protsess
Eesti ANK alustas 2019 aasta märtsis ühenduse arengukava 2021-2030 koostamisprotsessiga,
mille raames viidi Eesti ANK liikmetega märtsikuus, 26.03., toimunud üldkoosolekul läbi
SWOT-analüüs. Arengukava koostamisel lähtub Eesti ANK horisontaalse töö kavandamisest,
seosete leidmisest erinevate ministeeriumite haldusalas olevate teemadega, avatud
noortekeskuste teenuse disainimisest. Lisaks uurib Eesti ANK Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
pakutavaid täiendavaid võimalusi/vahendeid avatud noortekeskuste ja avatud noorsootöö
arendamise suunal.
Eesti ANK meeskond analüüsib erinevate ministeeriumite strateeglisi dokumente, mille raames
selgitatakse välja võimalikud seosed ja teemad noorte ja noorsootöö suunal. Eesti ANK
meeskonna liikmed algatavad teemagrupid, kuhu kaasatakse ühenduse liikmed, kus liikmed
saavad jagada teadmisi ja kogemusi, ettepanekuid ja arvamusi noorsootöö sidususe teemal
vastava ministeeriumi haldusalas olevate teemadega. Sellekohane üleskutse saadetakse
liikmetele 14. juunil, liikmetel on võimalus neid huvitava teema grupiga liituda ning
teemagrupi juht viib osalemisest huvitatud liikmetega läbi arutelukohtumise zoomkeskkonnas.
29. augustil korraldab Eesti ANK arenguseminari ministeerumite esindajate ja valdkonna ning
sidusvaldkonna partneritega, kus tutvustatakse noortekeskuste valmisolekut koostööks ning
kogutakse sisendit (SWOT-analüüs jne) ühenduse arengukavasse.
Arengukava arutelud ja täiendamine liikmetega jätkub septembrikuus, 17.-18.09, toimuval
ühenduse liikmete üldkoosolekul.

3) Eesti ANK üldkoosoleku korraldus
15.-19. septembril toimub rahvusvahelise koostööprojekti ”DeM IPA” Eesti õppevisiit
Tallinnas ja Harjumaal, mille raames tutvub 13-liikmeline Türgi ja Kreeka delegatsioon
mitteformaalse ja formaalhariduse lõimumise parimate praktikatega, noorsootöö
õppimisvõimaluste, kodanikuühiskonna kaasamise ja teiste noorsootöö valdkonna näidetega.
Õppevisiidi raames toimub Türgi eestvedamisel lühikonverents, kus Türgi delegatsioon jagab
häid näiteid mitteoformaalse ja formaalse hariduse lõimumisest, olulisusest ja rakendamisest
Türgis. Konverentsile on oodatud 100 osalejat nii noorsootöömaastikult kui ka sidusvaldkonna
esindajad.
Eesti ANK planeerib ühenduse liikmete üldkoosoleku ühendada rahvusvahelise
lühikonverentsiga, kus lisaks projekti ”DeM IPA” sisendile esitletakse Erasmus+ strateegilise
koostööprojekti ”Social inclusion in youth centres” toimunud tegevusi ja projekti väljundit.
Projekti ”DeM IPA” Eesti kaaspartner on Eesti Noorsootöö Keskus, kellega koostöös
koostatakse õppevisiidi programm ning tutvustatakse mitteformaalse ja formaalse hariduse
lõimumise võimalusi ja häid näiteid (nt Varaait, ANK-konkurss jt).
Rahvusvaheliste projektide lühikonverents ja Eesti ANK liikmete üldkoosolek on planeeritud
17.-18.09.2019.

4) Eesti ANK uued liikmed: Rakvere Linnavalitsus

Eesti ANK saabus liitumisavaldus Rakvere Linnavalitsuselt.
Otsus: Juhatuse otsusega kinnitati Rakvere Linnavalitsus Eesti ANK liikmeks.

5) Keskkonnaministeerimi poolt loodava Noorte Keskkonnanõukogu Eesti ANK
esindaja määramine
Keskkonnaministeeriumi algatusel luuakse ministeeriumi juurde Noorte Keskkonnanõukogu.
Eesti ANK saabus kutse olla nõukogu liige. Nõukogu eesmärk on anda noorte poolt sisendit
Keskkonnaministeeriumile, kanda noorte ja noortega tegelevate inimeste häält, tuua esile
kitsaskohti ning leida lahendusi. Nõukogu on 10-liikmeline ja sinna kuuluvad mitmete
noorteorganisatsioonide esindajad. Nõukogu koguneb 4 korda aastas.

Ostsus: Juhatuse ostusega määrati Noorte Keskkonnanõukoja Eesti ANK esindajaks Carolyn
Mets.

6) Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee Eesti
ANK esindajate määramine
Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee uuendab ja kinnitab
juhtkomitee kooseisu. 2018. aastal olid Eesti ANK esindajatena juhtkomitee liikmeteks
määratud Ivika Uslov ja asendusliige Kerli Kõiv.
Otsus: Juhatuse otsusega jätkavad 2019. aastal juhtkomitee Eesti ANK esindajatena Ivika
Uslov ja asendusliikmena Kerli Kõiv.

7) Tegevmeeskonna ja juhatuse liikmete tegevuste ülevaade ning kinnitamine

•

•

8.-13.06 Eesti ANK Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme programmijuht Heidi
Paabort ja 9.-12.06 tegevjuht Ivika Uslov osalevad School to Work võrgustiku
teemagruppide ühiskohtumisel ja võrgustiku aastakonverentsil Gdanskis, Poolas.
Ühiskohtumine toob kokku NEET-noortega tegelevad spetsialistid, et üheskoos luua
sõnumid otsustajatele ja rahastajatele ning seeläbi suurendada rahvusvahelist koostööd
NEET-noorte toetamise suunal Läänemere maades.
Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja tegevjuht Ivika Uslov osalevad
noortevaldkonna straateegia 2021-2035 töörühma kohtumisel Tallinnas. Esimese
kohtumise eesmärk on arutada noortevaldkonna hetkeolukorra ning arenguvajaduste
üle.

Juhatus kinnitas meeskonna liikmete välislähetused, mille alusel koostab Eesti ANK tegevjuht
käskkirja ning välislähetuse järgselt esitavad meeskonna liikmed selleks ettenähtud
lähetusaruande.

8) Muu info
Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt vormistab Eesti ANK ESK
kvaliteedimärgise taotluse vabatahtliku teenistuse akrediteeringu uuendamiseks.
Eesti ANK juhatuse järgmine korraline koosolek toimub 28. augustil Tallinnas.

