Eesti ANK juhatuse koosolek 5/2020 
27. aprill 2020 e-koosolek 
Osalejad: Kerli Kõiv, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Annely Reile, Carolyn Mets, Heidi Paabort,
Kadi Laaneots, Maivi Liiskmann ja Riin Luks.

Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Carolyn Mets 


Päevakord: 
1. Arengukava 2021-2030
2. Majandusaasta aruanne
3. Üldkoosoleku korraldus
4. Strateegiline partnerlus
5. Noorte Tugila programm
6. Liikmelisuse küsimused
7. Kriisi olukord ja selles toimimine
8. Muud küsimused

Arutelud ja otsused: 
1. Arengukava 2021-2030
Tegevjuht Maivi Liiskmann tegi ülevaate arengukava protsessist.
Üheskoos vaadati üle kaks visuaali arengukavale ning tehti täpsustavad ettepanekud visuaalile ja
sisule. Edasine protsess:
● 30. aprill saadame liikmetele
● 7. mai ootame liikmete tagasiside
● 12. mai töötleme laekunud ettepanekuid
● 13. mai saadame koostööpartneritele
● 15. mai ootame tagasisidet koostööpartneritelt
● 18. mai läheb liikmetele viimane variant

● 26.mai arengukava üldkoosolekule

2. Majandusaasta aruanne
Koostatud on majandusaasta aruanne. Saabunud on ka revisjonikomisjoni akt. Arutati välisauditi
võimalust. Büroo küsis kolm pakkumist välisauditi tegemiseks. Üks vastas, et ajaliselt ei jõua,
teine ei vastanud ning kolmas pakkumine oli ülevaatus hinnaga 1440 EUR, kuid töö algusega
alates 10.juunist.

Arvestades tööde teostamise hilist aega ning kulukust on efektiivsem

kavandada auditeerimist 2021.aasta algusesse ning kulud kavandada 2021.aasta eelarvesse.

Otsus: Kiita majandusaasta aruanne heaks ning suunata üldkoosolekule vastuvõtmisele.
Auditeerimine kavandada 2021.aastaks, et tagada ajaliselt varasem korraldus ning viia kokku
juhatuse vahetusega.

3. Üldkoosoleku korraldus
Üldkoosolek toimub 26. mai Zoom keskkonnas.
Päevakava:
10.30 Eesti ANK prioriteetsed tegevussuunad aastal 2020
11.00 Eesti ANK majandusaasta tutvustus ja aruande kinnitamine
11.15 Eesti ANK töökord
11.30 Uute liikmete tutvustamine (MTÜ Huub, Kihnu Noortekeskus, Lääneranna Noortekeskus)
11.45 Eesti ANK arengukava tutvustus
12.45 Paus 20 min
13.05 Ühendameti loomine - Kristi Mikiver
13.35 Privaatsuspoliitika ja logiraamat
14.35 Küsimused ja vastused

Liikmetele saadetakse dokumendid hiljemalt 18. mai 2020. Tagatakse testpäev 20.mail, kus
liikmed

saavad vajadusel kontrollida, kas nende tehnika toimib. Üldkoosolekul osalevad

hääleõiguslike kohalolu koosolekul registreeritakse uuesti, et selgitada välja üldkoosoleku

otsustuspädevus. Koostatakse Google drive tabel, kus eelregistreerunute andmed on
ettevalmistatud eeltäidetult ning seal täidavad üldkoosolekul osalejad kirjutades oma nime taha
“kohal” (juriidilised isikud). Otsustamisprotsess toimub samuti google drive kaudu.

Otsus: Üldkoosolek toimub digitaalselt 26.mail zoom keskkonnas kokkulepitud tingimustel.

4. Strateegiline partnerlus
Tegevjuht andis ülevaate strateegilise partnerlusega seotud läbirääkimiste hetkeseisust.

Otsus: Kinnitati strateegilise partnerluse protokoll.

5. Noorte Tugila programm
Eesti ANK hange NEET-noorte tugiteenuse pakkumiseks osad 2-3 lõppevad 31.12.2021.
Noortegarantii tugimeetme programmijuht Heidi Paabort tegi hanke osa 2-3 kohta ülevaate, kus
kirjeldas tänast programmi toimimisloogikat,

hetkeseisu ja Eesti ANKi rolli NEET-noorte

toetamise süsteemis. Hanke puhul on tegemist riikliku ootusega, kus KOV peaks teenuse alates
2022. aastast üle võtma. Hetkel on tegevuskavas alanud tegevused, mis on suunatud
jätkusuutlikkuse tagamisele (kohtumised KOVidega). Noorte Tugila meeskonna poolt esitati
küsimus, kuidas juhatus näeb, et antud teemaga tuleks üldises plaanis jätkata ja mis on selles
Eesti ANK roll?

Leiti, et teenuse üldine koordineerimine, juhtumikorraldus ja dünaamika on toimiv ja tulemuslik
ning see teenus peab Eestis jätkuma. Tuleb kaardistada ja analüüsida eelkõige üle-eestilise
võrgustumise ja spetsialistide toetamise rolli vajadusi ja nende võimalikke lahendusi EANK
poolt olukorras, kus KOVid võtavad teenuse üle ja Eesti ANK koordineerimise vajadus näiteks
kaob. Millised on need tegevused, mida tugilad jätkuvalt lisaks vajavad? Üldises plaanis toodi
välja, et Eesti ANK omab NEET-noorte põhjalikku ekspertiisteadmist ja tugilad vajavad ka
edaspidi toetavaid tegevusi, seega oleks mõistlik ja asjakohane Eesti ANK roll vähemalt osaliselt
selles teemas, kui võimalik, säilitada.

Lisaks leiti, et teenuse kvaliteedi arendustegevuseks tuleb analüüsida kas oleks vajadus nt
NEET-noorte spetsialisti osakutse järele, uuendada ja kohandada teenuse kirjeldust vastavalt
headele praktikatele, tuues välja nn Noorte Tugila spetsiifika (meetod) ja anda jõuline sõnum
HTMile ja SoMile (Noortegarantii), et üle-riiklik jätkuv toetusvajadus on vajalik sest kõik
KOVid ei suuda seda samas mahus sh eriolukorrast tulenevatel põhjustel, üle võtta. Pakuti välja
idee Noorte Tugila arendustöörühma loomiseks. See töörühm peaks alustama sügisest. Vastavalt
hanke ülesandele luuakse täpsem teenuse kirjeldus ja maksumus, mille alusel saavad KOVid
teenust oma piirkonna vajadustele vastavaks kohandada. Lisaks valmib soovituslik tekst, mida
kasutada KOVide arengukavades.

6. Liikmelisuse küsimused
MTÜ Öökull on esitanud avalduse, kus palutakse vabastada 2020. aasta liikmemaksu tasumisest
põhjustel, et Kambja Noortekeskus lõpetas teenuse pakkumise ning Tartu linnavalitsus vähendas
toetust.

Otsus: Peatada MTÜ Öökulli liikmelisus tähtajaliselt kuni 31.12.2020 või kui olukorra
paranemisel soovitakse aktiveerida enda liikmelisus.

7. Kriisi olukord ja selles toimimine
Tegevjuht Maivi Liiskmann andis ülevaate toimunud protsessidest. Eesti ANK koosolekud ja
kohtumised on liikunud veebikeskkonda Zoom. Omalt poolt oleme teinud kõik, et toetada meie
liikmeid. Oleme teostanud liikmetele veebikohtumisi, koosolekuid ja koolitusi. Järgmine
liikmetele suunatud veebinar on teemal 15. mai, mis saab noortekeskustest? Sinna on kutsutud ka
HTMi esindaja. Nopi Üles meeskond sulges aprillikuus taotluste vastuvõtmise. Esialgu saab 1.
mai esimeseks tähtajaks ning siis hakatakse edasi võtma uusi taotlusi. Võtame ühendust Anne
Õuemaaga ning anname teada, et teeme noorsootöötajatele üleskutse SOS-sessioonide
kasutamiseks.

8. Muud küsimused
Kadi Laaneots tegi ettepaneku Eesti ANKi instagrami jagada välisvabatahtlikele, et neil oleks
võimalus endale tegevust saada ning neid teistega jagada.

Koostatakse uus ESK taotlus 15-ks välisvabatahtliku võimaluse loomiseks noortekeskusele.
Fookuses on noortekeskused kel puudub varasem kogemus välisvabatahtlikega.

Vabatahtlike ja töö-ning praktikaprojektide tutvustamiseks viiakse ellu ühine veebinar.
Juhatus arutles Tallinna lasteaia Vikerkaar poolt esitatud sooviavalduse üle, et Eesti ANK oleks
nende saatev organisatsioon. Kuna Eesti ANK fookus on noortekeskused, siis lasteaeda
võrgustikku ei kaasata.

14. mai toimub koostöökohtumine ja arutelu ENKiga seoses KOVidega.

Uus juhatuse koosolek toimub 22.05 kell 13.00-15.00.

