Eesti ANK liikmete üldkoosoleku protokoll nr 2/2019
18.09.2019 Tallinn, Hestia Hotell Euroopa konverentsikeskus
Algus: 10.30
Lõpp: 16.00
Juhataja: Kerli Kõiv
Protokollija: Carolyn Mets
Üldkoosoleku päevakord
1. Päevakorra tuvtustus, kinnitamine
2. Eesti ANK meeskonna tutvustus ja Eesti ANK tegevuste ülevaade aastast 2019
3. Eesti ANK uute liikmete tutvustus
4. Eesti ANK liikmelisus rahvusvaheliste võrgustikes
5. Eesti ANK 2021-2030 aregukava protsessi vahekokkuvõte
6. Arengukava arutelud ühenduse liikmetega
7. Eesti ANK liikmete tunnustamine
Saalis viibib 49 hääleõiguslikku esindajat.
1. Päevakorra tutvustus, kinnitamine
Eesti ANK liikmetele oli enne üldkoosolekut saadetud päevakord.
Liikmete üldkoosolekut juhatab Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja üldkoosolekut
protokollib Carolyn Mets.
Otsus: Eesti ANK üldkoosoleku juhataja, protokollija ja päevakord kinnitati kõigi kohal
viibivate hääleõiguslike liikmete poolthäältega.

2. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse meeskonna tutvustus ja tegevuste ülevaade
aastast 2019
Eesti ANK juhatus, kuhu kuulub esimees Kerli Kõiv, liikmed Ege Enok, Marek Mekk, Merlis
Pajustik ja Annely Reile. Eesti ANK tegevmeeskond, kuhu kuulub tegevjuht Ivika Uslov, Nopi
Üles programmijuht Riin Luks, NEET noorte tugimeetmete programmijuht Heidi Paabort, NEET
noorte tugimeetmete kvaliteedijuht Kerli Kõiv, büroojuht Carolyn Mets, coach-superviisor Anne
Õuemaa ja raamatupidaja Aita Lulla.
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meeskond
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milliste

tegevusvaldkondade, töörühmade ja projektidega on keegi seotud, et liikmetel oleks parem
ülevaade Eesti ANK tegevustest ning teadmine, kelle poole, mis küsimustega pöörduda.
3. Eesti AK uute liikmete tutvustus
Eesti ANKiga on liitunud Rakvere Avatud Noortekeskus.
Rakvere Avatud Noortekeskuse projektijuht-noorsootöötaja Kairit Pärn andis liikmetele piltliku
ja sisuka ülevaate Rakvere Noortekeskuse võimalustest ja tegevustest.
Eesti ANK uus liige said Eesti ANKi poolt liikmelisust kinnitava seinaplaadi.
18.09.2019 seisuga on Eesti ANKis liikemeid 77 juriidilist koos 188 noortekeskusega.
4. Eesti ANK liikmelisus rahvusvahelistes võrgustikes
Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov andis ülevaate erinevate rahvusvaheliste võrgustike
võimalusest, millega võiks Eesti ANK liituda. Seoses kolme aastase rahastuslepinguga on
Haridus- ja Teadusministeerium teinud Eesti ANKile liituda mõne avatud noorsootöö ja/või
avatud noortekeskuste rahvusvahelse võrgustikuga.
•

European Network of Youth Centres (EYCN)

Eesmärk keskuste vabatahtlik ühendus: noortekeskuste standardite välja töötamine ja
kvaliteedi loomine. Noortekeskuste vaheliste õppevisiitide ja koostöö toetamine.
Kultuuridevahelise

ja

rahvusvaheliste

õppeprotsesside

uurimise

edendamine

mitteformaalses keskonnas.
Liikmemaks aastas 600€
•

Avatud Euroopa Noorsootöö Võrgustik (POYWE)
Eesmärk on professionaalse avatud noorsootöö positsiooni tugevdamine. Avatud
noorsootöö

mõju

ja

vajalikkuse

nähtavaks

tegemine.

Ühine

lähenemisviis

kvaliteediarendamisele. Põhirõhk on suunatud asjaolule, et avatud noorsootöö peab
omama olulist rolli kõigis EU noortepoliitika küsimustes, sest professionaalne avatud
noorsootöö pakub mitmesuguseid, noortesõbralikke, uuenduslikke ja pikaajalisi
lahendusi.
Liikmemaks aastas 1000-4000€ (maks oleneb organistasiooni aasta käibest)
•

European Confedaration of Youth Clubs (ECYC)
Esindab noorsootöö ja noortekeskuste Euroopa võrgustikku - avatud noorsootöö ja
mitteformaalse hariduse edendamine. Visioon ja peamine põhimõte anda noortele
võimalus avatud noorsootöö ja mitteformaalse õppe kaudu, et edendada demokraatlikku
kodanikuühiskonda ning julgustada noori aktiivselt osalema oma kogukonnas, noorte
aktviine kaasamine.
Liikmemaks Eesti puhul: täisliige 1250€, kandidaatliige 900€, vaatleja 450€.

Liikmetel tekkis küsimus, kas meil on neid võrgustikke vaja või on neil võrgustikel meid vaja?
Samuti leiti, et esimene partner tundub kõige väikesem ja seega ka võib-olla mitte sobiv Eesti
ANKile. Leitakse juurde ka ülemaailmseid noorsootöö võrgustikke.
Eesti ANK esitas liikmetele üleskutse saata tutvumiseks teisi võimalikke rahvusvahelisi avatud
noorsootöö/avatud noortekeskuste võrgustikke ning kevadisel üldkoosolekul võetakse antud
teema päevakorda ning hääletatakse, kas ja millise võrgustikuga liitutakse.

5. Eesti ANK arengukava protsessi 2021-2030 vahekokkuvõte
2019. aastal on Eesti ANKi üheks fookusteemaks ühenduse arengukava koostamine perioodiks
2021-2030. Arengukava koostamise protsessi raames on toimunud:
-

SWOT- analüüs liikmetega kevadisel üldkoosolekul;

-

noortevaldkonna ja teiste valdkondade strateegiate ühisosade kaardistamine;

-

valdkondlike teemagruppide arutelude liikmetega.

Teemagruppide teemad:
•

Noortekeskus kui sotsiaalset heaolu loov keskus

•

Noortekeskus kui noortekultuuri looja ja edendaja

•

Noortekeskus on avatud ja turvalise maailma kujundaja rahvusvaheliste võimaluste toel

•

Noortekeskus kui õigusrikkumiste ennetaja ja noorte toetaja ning abistaja

•

Noortekeskus kui noorte ettevõtlikuse toetaja riikkliku majanduse rikastamisel

•

Noortekeskus kui noort ümbritseva (loodus)keskkonna kujundaja ja mõjutaja

•

Noortekeskus kui isamaalise kasvatuse toetaja ja noort ümbritseva turvalise keskkonna
kujundaja

•

Noortekeskus kui kodanikuühiskonna ja ühiskonna arendaja

•

Noortekeskus kui maapiirkonna kohaliku arengu edendaja

•

Noortekeskus kui mitteformaalse ja formaalõppe sidustaja ning elukesvta õppe toetaja

29. augustil 2019 toimus arenguseminar, mille raames arutasid erinevad valdkondlikud partnerid
ja ministeeriumite esindajad lähtuvalt oma tegevusvaldkonnast, kuidas nemad näevad
noortekeskuste rolli oma tegevusvaldkonnas. Millised on ühised koostöövõimalused erinevate
valdkondade eesmärkide täitmiseks noorte suunal. Samuti nenditi, et oluline on mitte kaotada
avatud noorsootöö fookust, vaid kuidas avatud noorsootöö ja avatud noortekeskused oma
võimaluste, metoodikatega toetab erinevate valdkondade eesmärke.

Üldkoosolekul toimusid liikmetega arutelud gruppides. Eelnevalt esitati liikmetele uue
arengukava valguses Eesti ANK visiooni esimest versiooni ning missiooni.
Eesti ANK visioon:
Eesti

ANK

on

tugeva

liikmeskonnaga

riiklikult

tunnustatud

noortekeskuste

esindusorganisatsioon olles strateegiline partner riigile noorsootöö valdkonnas ja toetades
noortekeskuste mitmekesist jätkusuutliku arengut.
Liikmetelt tekkis mõte sõna „mitmekesine“ asemel „mitmekülgne“ või sõna „mitmekülgne“
üldse välja jätta.
Arengukava koostamisel võetakse liikmete ettepanekud arvesse ning dokumenti viiakse vastavad
täiendused sisse.
Eesti ANK missioon: Kõik noortekeskuste heaks!
Liikmed olid jagatud 8 erineva teemagrupi vahel ning grupid vastasid järgmistele 5 küsimusele:
-

Mis on meie eripärased oskused ja omadused, mida teistel ei ole selles
teemas?

-

Mis peaks olema noortekeskuse tegevuskavas perioodil 2020-2025 selles
teemas?

-

Mida peaks Eesti ANK tegema nende tegevuste toetuseks perioodil 20202025?

-

Mis on puudu, et neid tegevusi (hästi) teha?

-

Mis muutub ANKi ja Eesti ANKi jaoks, kui see tegevus on tehtud?

Iga teemagrupp tegi aruteludest kokkuvõtte ja jagas saadud tulemusi.
Saadud sisendi põhjal teeb Eesti ANK meeskond kokkuvõtte, mis koondatakse kokku teiste läbi
viidud sisenditega ning 2020. aasta esimestel kuudel edastatakse liikmetele koostatud materjal,

mida üheskoos täiendada. Ühenduse arengukava perioodiks 2021-2030 planeeritakse vastu võtta
kevadisel üldkoosolekul 2020.
6. Eesti ANK liikmete tunnustamine
Eesti ANK tunnustas Võru Noortekeskuse juhatajat Maivi Liiskmanni aktiivse panuse eest Eesti
ANK tegevustesse ja projektidesse.
Eesti ANK jagab sügisesel üldkoosolekul ühenduse pikaajalistele liikmetele tänutahvleid.
Pronkstahvel – 5 aastat liige; hõbetahvel – 10 aastat liige; kuldtahvel – 15 aastat liige.
18.09.2019 toimunud üldkoosolekul jagati tänutahvleid järgmistele keskustele:
KULD LIIKMED
1. Sindi Avatud Noortekeskus
2. MTÜ Noored Toredate Mõtetega
HÕBE LIIKMED
1. Kärdla noortetuba
2. Järva-Jaani Avatud Noortekeskus
3. Kunda noorteklubi
4. Elva Avatud Noortekeskus
PRONKS LIIKMED
1. Ambla Avatud Noortekeskus
2. Arvate Avatud Noortekeskus
3. Imavere Avatud Noortekeskus
4. Paide Avatud Noortekeskus
5. Kubja Avatud Noortekeskus
6. Haapsalu Avatud Noortekeskus

7. Kastani Avatud Noortekeskus
8. Põlva Valla Avatud Noortekeskus
9. Kohila Avatud Noortekeskus
10. Hageri Avatud Noortekeskus
11. MTÜ Tankla
12. Hummuli noortetuba
13. Ruusna noortetuba
14. Haanja noortetuba
15. Antsla Avatud Noortekeskus
7. Muu info
Eesti ANKi tegevjuht Ivika Uslov teavitas liikmeid, et lõpetab töö Eesti ANKis 30. septembril.
Eesti ANK juhatus, meeskond ja liikmed tänasid Ivika Uslovit koostöö ja panuse eest ühenduse
tegevustesse. Ivika Uslov tänas liikmeid, tegevmeeskonda ja ühendust 4 tegevusrohke ja
kogemusterikka tegevusaasta eest Eesti ANKis.
Eesti ANK väljastab 19.09. 2019 uue tegevjuhi otsimise tööpakkumise ning 23. septembril 2019
Euroopa Solidaarsuskorpuse koordineerija tööpakkumise Eesti ANK ametlikul koduleheküljel ja
ühenduse Facebooki lehel.
Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen kutsus Eesti ANK liikmeid osalema Helkuripuude
kampaanias ning liituma samanimelise Facebooki grupiga.

