Eesti ANK juhatuse koosolek 8/2019
17. oktoober 2019 10:00-15:00
Zoom keskkonnas, veebis.
Osalejad: Kerli Kõiv, Maivi Liiskmann, Riin Luks, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Annely Reile,
Ege Enok, Heidi Paabort

Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Carolyn Mets

Päevakord:
1. Tegevjuhi ja ESK koordinaatori töökorraldus
2. ANK konkurss
3. Avatud noorsootöö koolitusmoodul
4. Sisendid riiklikku noorsootöö strateegiasse
5. Tunnustusettepanekud
6. HTM strateegilise partnerluse tegevused
7. Rahvusvahelise tegevuse hetkeolukord
8. Arengukava protsess
9. 2020. aasta tegevused
10. Andmekaitse dokumentatsioon
11. Magistritööde teemad ja juhendamine
12. Ettevõtluseteemalise sponsorluse korraldus noortekeskustele
13. Eesti ANK liikmelisus
14. Muud küsimused

Arutelu ja otsused

1. Tegevjuhi ja ESK koordinaatori töökorraldus
Eesti ANK uus tegevjuht Maivi Liiskmann alustab tööd 1. novembril 2019. Hetkel viib ta
ennast asjadega kurssi. Loodud on meiliaadress ning teda on lisatud töögruppidesse. Tegevjuhi
tööülesanneteks jääb Eesti ANKi sisutöö nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliste suhete puhul.

Juhatuse esimees koostöös tegevjuhiga vaatavad üle tegevjuhi ametijuhendi ning ühiselt
kaasajastavad selle.

ESK koordinaatori tööülesanneteks saab vabatahtlike kordineerimine Eestis. Koordinaatori
tööd alustab 1. novembrist 2019 Kadi Laaneots.
Rahvusvaheline koostöö ja projektid hakkavad edaspidi olema vastutada tegevmeeskonna või
juhatuse liikmete soovi järgi, ehk valitakse üks projektijuht. Projektijuht viib ennast projektiga
kurssi, teda aitab sisulise töö puhul tegevjuht ja tehniliselt büroojuht. Tasustamine on samuti
projektipõhiselt.

Büroojuhi ametikoht vajab töömahu tõttu suurendamist. Ühise arutelu käigus leiti, et selleks
leitakse finantsid liikmemaksudest.

Otsus: Juhatus otsustas suurendada büroojuhi ametikohta 0,8 kohalt 1 koha peale.
Logiraamatut hakkab haldama kolm inimest. Tegevjuht vastutab arendustegevuste eest,
büroojuht tehnilise korralduse ja NEET noorte tugiprogrammijuht koordineerib ja arendab
NEET-noorte programmi juhtumikaartide osa.

2. ANK konkurss
28. oktoober 2019 on kohtumine ENTKga seoses avatud noortekeskuste projektikonkursiga.
Antud teema juhtivaks inimeseks sai Eesti ANKi siseselt juhatuse liige Marek Mekk.
Kohtumisel arutatakse ANK konkurssi ning koolitust. Koolituste sisu peab olema
noorsootöötajate vajadustest lähtuv.

3. Avatud noorsootöö koolitusmoodul
Ideed seoses avatud noorsootöö koolitusmooduliga:
-

Koolitus ei peaks projektikirjutamist otseselt kajastama vaid peamine rõhk võiks olla enda
töö planeerimisel ja eesmärgistamisel.

-

Luua eraldi punkt kommunikatsioonitöö.

-

Luua eraldi moodul, kuidas luua, disainida ja ehitada noortekeskust.

-

Esimene moodul võiks tutvustada avatud noorsootööd.

-

Noorsootöö restardi põhimõtted.

Eesti ANK on valmis panustama antud valdkonda ja teemasse, kuid see nõuab eraldi pühendumist
ning teostamist. Tuleb tähele panna noorsootöö tegelikke olusid ja vajadusi.
Järgnevad sammud: M. Mekk, H. Paabort ja M. Liiskmann osalevad kohtumisel ENTKs, edasised
sammud arutatakse läbi Eesti ANK meeskonda kaasates.

4. Sisendid riiklikku noorsootöö strateegiasse
Eesti ANK juhatuse liige Annely Reile jagas enda materjale ja teadmisi seoses riikliku noorsootöö
strateegia sisendiga.
https://docs.google.com/document/d/1qf5UV-s_X6GKSWAYtNOJcY2tJrZsdZUnHl7S6mQ7hI/edit
Kuupäev meeskonna poolseks sisendiks/täpsustamiseks on 27. oktoober 2019 ja esitamise tähtaeg
on 1. november 2019.

5. Tunnustusettepanekud
Eesti ANK võttis tunnustusettepanekutel arvesse liikmete üldkoosolekul tehtud küsimustiku
tulemusi ja esitab tunnustusettepanekud tähtajaks ENTK-sse.

6. HTM strateegilise partnerluse tegevused
Soovime Eesti ANK liikmetele teha ringreisi ja koolituspäeva. Selleks leppisime kokku kuupäevad
18.-19. november 2019. Noorsootöö nädala algusega toimuks Eesti ANK liikmete kohtumine ja
Eesti ANKi sünnipäeva tähistamine Tartus.

Ajakava: 18. november kogunemine, koolitus ja pidulik sünnipäevahõnguline õhtusöök.
19. november ringreis erinevatesse Tartu noortekeskustesse. Ideedena tekkis külastada Aparaadi
noortekeskust, SPARK Makerlabi noortekeskust.

7. Rahvusvahelise tegevuse hetkeolukord

Carolyn Mets tegi ülevaate hetkel käimasolevatest rahvusvahelistest projektidest ja vabatahtlike
olukorrast Eestis. Hetkel on palju lahtiseid otsi, kuid loodetakse tegevused tasakaalu viia koos uue
ESK koordinaatoriga.
Seoses uute töökohtadega muutuvad rahvusvahelised projektid jagatavaks meeskonna vahel,
vastavalt teemavaldkonnast ja enda soovist. Rahvusvaheline strateegiline projekt SMART jääb
vastutada Merlis Pajustikule. Tehniliselt toetab teda büroojuht.

8. Arengukava protsess
Oleme 2019. aastal tegelenud Eesti ANK arengukava koostamisega. Oleme läbi viinud mitu
erinevaid ideekorjeid ja mõttekodasid. Kokkuvõtted oleme koondanud ühisesse drive kausta.
Oleme sisendi saanud ning edasi soovime arutleda uuel aastal meeskonnaga ühiselt antud teema
üle.

9. 2020. aasta tegevused

Uue aasta priorideediks saavad noortekeskuste restart ja arengukava kinnitamine.

10. Andmekaitse dokumentatsioon
Kinnitame organistatsioonisisese andmekaitsedokumendi. See kindlustab meie tegemisi ning
muudab andmete kogumise seaduspäraseks.

11. Magistritööde teemad ja juhendamine

Eesti ANKi poole pöörduti seoses magistritöö teemade ja juhendamise kohapealt. Kerli annab
edasi info ja mõtted magistritöö teemadel.

12. Ettevõtlusteemalise sponsorluse korraldus noortekeskustele

IPF Digital AS võttis ühendust ja pakkus välja võimaluse, et Eesti ANK korraldaks ja jagaks infot
noorte ideede korjamiseks. Noored annaksid edasi ideid rahakasutuse kohta, 3 parimale ideele

antakse ettevõtte poolt rahaline auhind. Luuakse komisjon ideede hindamiseks. Komisjon valib
välja põnevamad ideed.
Konkursi kuulutame välja noorsootöö nädalal. „Kuidas ma olen/võiksin rahaga paremini
toimetada“ konkursil saavad osaleda noortekeskused, kus noorte poolt valmib nt video või poster.
Ideid hindab komisjon ja parimad 3 saavad auhinna ja raha makstakse välja noortekeskustele. Ideid
jagame enda FB lehel.

13. Eesti ANK liikmelisus
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse alt tuuaks noortekeskused ära, et haldamine ei oleks ühe
organisatsiooni all. Sellega seoses soovib Hiiuma Eesti ANKiga kohtuda, et ühiselt arutleda ja nõu
küsida. Kohtumise eesmärgiks on tugevdada piirkondliku noorsootööd ja selle püsimist ka peale
haldusmuutust. Kohtumisele lähevad Marek Mekk, Riin Luks ja Maivi Liiskmann.

14. Muud küsimused
-

Tunnustuskonkurss Hea Eeskuju ootab enda žüriisse Eesti ANK esindajat.

Otsus: Juhatuse ostus, et Hea Eeskuju konkurssi žüriisse läheb Riin Luks.
-

ENTK tunnustuskonkurss ootab enda komisjoni Eesti ANK esindajat.

Otsus: Juhatuse otsus, et ENTK tunnustuskonkurssi komisjoni läheb Marek Mekk.
-

Seoses tegevjuhi lahkumise ja uue otsimisega oli meeskonnal suurem koormus oktoobri
kuus. Lisaülesandeid täitnud meeskonnale määrata lisatasud vastavalt tehtud tööle.

Otsus: Juhatuse otsusega kinnitatada lisatasud välja toodud summa ulatustes.
-

Seoses Ivika Uslovi lahkumisega Nopi Üles programmist, tegi programmijuht Riin Luks
ettepaneku mitte võtta tööle uut inimest 3 kuuks.

-

Coach-superviisor Anne Õuemaa jätkab alates 2020. aastast Eesti ANK meeskonnas
teenusepakkujana.

-

Lähetada Carolyn Mets 28.10.-01.11.2019 Ateenasse, rahvusvahelise strateegiline
koostööprojekti „Dialogue For Non Formal Education“ õppevisiidile.

-

Lähetada Merlis Pajustik 11.-18.11.2019 Sloveeniasse, rahvusvahelise strateegilise
koostööprojekti „SMART“ koolitusele.

-

Lähetada Kerli Kõiv rahvusvahelisele konverentsile „OnTrack 3“ Istanbulis, Türgis, 22.26.oktoobril 2019.

-

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

