
Eesti ANK juhatuse koosolek 6/2019 

28. august 2019 17:30-20:00 

Tallinna, Ülemiste Hotelli seminariruum, Lennujaama tee 2 

 

Osalejad: Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Annely Reile, Riin Luks, Marek Mekk, Merlis Pajustik, Ivika 

Uslov, Carolyn Mets 

 

Juhataja: Kerli Kõiv       Protokollija: Carolyn Mets 

 

Päevakord: 

 

1. Eesti ANK arenguseminar 29.08.2019 Tallinnas Zapp Konverentsikeskuses 

2. Eesti ANK üldkoosoleku korraldus, sh Türgi lühikonverents ning rahvusvahelise projekti 

“Sotsiaalne kaasatus” lõppväljundi esitlemine 

3. Türgi ja Kreeka delegatsiooni õppevisiit Eestis 15.-19.09.2019 

4. Eesti ANK tulevikuvisioon ja HTM strateegilise partnerluse vahekokkuvõte 

5. Muu info 

 

Arutelud ja otsused 

 

1) Eesti ANK arenguseminar 29.08.2019 Tallinnas Zapp Konverentsikeskuses 

 

29.08.2019 korraldab MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus arenguseminari. 

Arenguseminaril esitletakse noortevaldkonna ja teiste valdkondlike strateegiate ühisosade 

kaardistuse ning liikmete ühisarutelude kokkuvõtet ja viiakse läbi koostöös valdkonna partnerite 

ning ministeeriumite esindajatega arutelu, millised on valdkondade ülesed koostöövõimalused 

noorte toetamiseks ja arendamiseks avatud noortekeskuste kaudu. 

 

Eesti ANK alustas 2019. aastal ühenduse arengukava 2021-2030 koostamisprotsessiga. 

Arengukava loomisprotsessi raames on liikmetega läbi viidud SWOT-analüüs, noortevaldkonna 

ja teiste valdkondlike strateegiate ühisosade kaardistus ning juulis-augustis toimuvad ühisarutelud 



liikmetega, millised on noortekeskuse tänased võimalused, kogemused, mõtted ja ettepanekud 

erinevates valdkondades tegutsemiseks läbi noorsootöö võimaluste. 

 

Juhatus  arutas läbi ja kinnitas arenguseminari päevakava ja grupiarutelusid toetavad küsimused: 

10:30   Tervituskohv 

11:00   Sissejuhatus arenguseminarile 

11:15   Eesti ANK arengukava teemarühmade kokkuvõtte esitlus 

11:45   Teemade grupiarutelud 

13:45   Arenguseminari päeva kokkuvõte 

14:00   Lõuna restoranis Dvigateli (I korrus) 

            Arenguseminari lõpp 

 

Grupiarutelusid toetavad küsimused: 

1. Milline on teie arvates noortekeskuse roll selles teemas? 

2. Millisena näed oma asutuse rolli selles teemas noortekeskuse kaasamisel? 

3. Millised takistused või ohud võivad noortekeskust mõjutada selle teemaga tegelemisel? 

4. Kes seda teemat peaks koorineerima? Kuidas peaks kulgema selle teema teekond 

noortekeskuseni? 

5. Pane hullu! 

6. Mis on puudu? Mille unustasime? 

 

2) Eesti ANK üldkoosoleku korraldus, sh Türgi lühikonverents ning rahvusvahelise 

projekti “Sotsiaalne kaasatus” lõppväljundi esitlemine 

 

Eesti ANK üldkoosolek toimub 17.-18. september 2019 Tallinnas, Hestia Hotell Euroopa 

konverentsikeskuses. Üldkoosolek keskendub rahvusvahelisele koostöö kohemustele, 

mitteformaalse õppe väärtustamisele, kaasamisele ning ühenduse arengukavale. 

Päeva esimese pooles toimuv lühikonverents keskendub rahvusvahelise koostöö, mitteformaalse 

ja formaalhariduse lõimumise olulisusele ning rahvusvahelise koostöö heade praktikate jagamisele 

noorsootöös. Lühikonverents on inglisekeelne. 

 



Kell 10:00 Hommikukohv, registreerimine 

 10:30 Üldkoosoleku avamine 

 10:40 Türgi delegatsiooni tervitus 

10:55 Eesti Noorsootöö Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja tervitus ja 

ettekanne 

 11:10 Eesti ANK ettekanne “Rahvusvahelise koostöö olulisus noorsootöös” 

 11:45 Paneeldiskusioon 

12:30 Rahvusvahelise koostööprojekti “Dialogue for Non Formal Education Project: 

Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey” tutvustus 

 13:15 Lõuna  

 

Päeva teise poole fookus on suunatud erinevate sihtgruppide kaasamisele mitteformaalsesse 

õppesse, kuidas avatud noorsootöö põhimõtted toetavad sotsiaalset kaasatust ning toimub 

Erasmus+ strateegilise koostööprojekti «Social Inclusion in Youth Centres» projekti 

väljundmaterjali tutvustus. Päeva teine osa on eestikeelne. 

 

14:15  “Kaasatus, erinevad sihtgrupid ja võimalused noorsootöös” 

15:00 Erasmus+ strateegilise koostööprojekti "Social Inclusion in Youth Centres" ülevaade ja 

valminud väljundmaterjali tutvustus  

15:30 Kohvipaus ja töötoa ruumi valik  

15:45 “Kaasamise labor”: 

Teemad: “ABC - kuidas käituda teisest kultuuriruumist pärit noorega?” 

“Probleemse noore märkamine. Tegutsemine “ 

“Erinevate vajadustega noored ja erivajadustega noored” 

“Noorte vaimne tervis ja selle toetamine läbi noorsootöö”  

16:30 “Avatud noorsootöö põhimõtted ja Noortekeskuste Hea Tava sotsiaalse kaasatuse 

toetajana” 

17:00 Päeva kokkuvõte 

17:15 Eesti ANK üldkoosoleku esimese päeva lõpetamine, korralduslik info 

 



18. septembril jätkub ühenduse üldkoosolek algusega kell 10:00 Hestia Hotell Euroopa 

konverentsikeskuses ruumis Ida-Euroopa. 

 

Päevakava: 

Kell         10:00   hommikukohv, liikmete registreerimine 

10:30   päevakorra tutvustus, kinnitamine 

10:35   Meeskonna tutvustus ja Eesti ANK tegevuste ülevaade aastal 2019 

11:00   Uute liikmete tutvustus 

11:10   Eesti ANK liikmelisus rahvusvahelistes võrgustikes 

11:20   Eesti ANK 2021-2030 arengukava protsessi vahekokkuvõte 

11:45   Arengukava arutelud ühenduse liikmetega 

13:00   Lõuna 

14:00 Arengukava arutelud liikmetega jätkuvad 

15:30   Eesti ANK liikmete tunnustamine 

16:00   Üldkoosoleku lõpp 

 

Üldkoosoleku materjalid saadetakse tutvumiseks liikmetele hiljemalt 10.09.19. 

 

Ühenduse liikmetele saadetakse 2. septembril üleskutse esitada kandidaate tunnustamiseks, kes on 

aktiivselt panustanud Eesti ANK projektides, tegevustes. Tunnustamise ettepanekuid oodatakse 

10. septembrini aadressile ank@ank.ee. Sügisesel üldkoosolekul tunnustatakse Eesti ANK 

pikaajalisi liikmeid pronks-, hõbe- ja kuldtahvlitega. 

 

Otsus: Juhatus otsustas tunnustuskonkurssi pikendada 10. septembrini 2019. 

 

3) Türgi ja Kreeka delegatsiooni õppevisiit Eestis 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus võõrustab 15.-19. september Türgi-Kreeka-Eesti 

rahvusvahelise koostööprojekti „Dialogue for Non Formal Education Project: Supporting civil 

Society Dialogue Between EU and Turkey“ raames 13-liikmelist Türgi ja Kreeka delegatsiooni. 

Õppevisiidil keskendutakse formaalhariduse ja mitteformaalõppe lõimumisele, noortele suunatud 



mitteformaalsete võimalustega tutvustamisele innovatiivses ja mitteformaalses keskkonnas 

ettevõtlikkuse arendamiseks ja toetamiseks. 

Õppevisiidil osalevad Türgi riikliku haridusministri nõunikud, elukestva õppekeskuse juhid, 

ülikooli ja haridusvaldkonna õppejõud, noortega tegelevad spetsialistid ja koolitajad. 

 

4) Eesti ANK tulevikuvisioon ja HTM strateegilise partnerluse vahekokkuvõte 

 

Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov tegi vahekokkuvõtte HTM strateegilise partnerluse tegevustest 

2019. aastal. Peamisteks märksõnadeks on liikmete järjepidev coaching ja supervisioon, mille 

vajadusest saab teada anda Eesti ANK kodulehekülje kaudu, registreerides SOS-sessioonidele. 

Eesti ANK on koostamas sel aastal ühenduse uut arengukava perioodiks 2021-2030. Koostöös 

liikmete, koostööpartnerite ja teiste huvgruppidega on viidud ja viiakse läbi erinevaid arutelusid 

sisendi kogumiseks. Septembrikuus toimuval üldkoosolekul jätkub arengukava koostamise 

protsess koostöös liikmetega. Ühenduse uus arengukava valmib 2020 kevadeks. 

 

5) Muu info 

à Eesti ANK tegevmeeskonna liikmed Carolyn Mets, Riin Luks ja MTÜ Pärnu Noorte 

Vabaajakeskuse Audru noortekeskuse noorsootöötaja Margit Vellend osalevad 1.-

8.10.2019 koolitusel “The Road Less Travelled” Maltal; 

à 24.09 osaleb Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov avalike teenuste arendusgrupi kohtumisel 

Eesti Noorsootöö Keskuses; 

à 24.09 planeerib Eesti Noorsootöö Keskus ANK konkurss teemalist kohtumist Tallinnas. 

Koostöös Eesti ANKi ja ENTK täpsustatakse kohtumise kellaaeg ning osalejad; 

à 25.09 toimub noortevaldkonna strateegia töörühma teine kohtumine Tallinnas; 

à 1.10 toimub Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja sprodiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee 

koosolek Tallinnas; 

à Tartu Ülikooli Narva Kolledž on teinud Eesti ANKile ettepaneku anda avatud seminaride 

raames tudengitele loengud 1.10 Narvas. Koostöös Narva Kolledžiga täpsustatakse 

loengute täpne teema. Külalislektoriteks on Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja 

Noortegarantii NEET-noorte tugimeetme programmijuht Heidi Paabort; 



à 2.-3.10 toimub kohalikele omavalitsustele suunatud arenguprogrammi avaseminar, mille 

raames teeb 2.10 ettekande Eesti ANK esindaja Heidi Paabort. Ettekande sisend töötatakse 

välja programmis osalevate kohalike omavalitsuste vajaduste põhjal ning edastatakse 

juhtivkoolitajale septembri keskpaigas; 

à 2.-3.10 toimub noorteinfo riikliku arendusgrupi kohtumine Narvas. Eesti ANKi esindab 

juhatuse liige Merlis Pajustik; 

à Kerli Kõiv viibib välislähetuses 22.-26.oktoober 2019 Istanbulis, Türgis ja osaleb 

konverentsil "On track 3 - Different youth work approaches for different NEET situations". 

Konverentsil osalus on heaks kiidetud SA Archimedes poolt ning tagatud osaleja 

transpordikulud. 

à Eesti ANK tegevmeeskonnaliikmed Carolyn Mets ja Riin Luks kasutavad tööülesannete 

täitmiseks isiklikku telefoni. Juhatuse otsusel kompenseerida alates septembrikuust 2019 

Riin Luksi ja Carolyn Metsa isikliku telefonikulust 80%. 

à Eesti ANK rahvusvaheliste suhete juhi ülesanded on jagatud Carolyn Mets ja Riin Luks 

vahel kuni uute korraldusteni. Juhatuse otsusel maksta lisatasu rahvusvaheliste suhete juhi 

tööülesannete täitmise eest vastavalt jaotatud töömahule. 

 

 

 

 


