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Saalis viibib 50 hääleõiguslikku esindajat.
Hääleõiguslikele liikmetele on jaotatud oranzid hääletussedelid.
Eesti ANK liikmetele oli enne üldkoosolekut saadetud päevakord. 26. märtsil toimus
Eesti ANK juhatuse korraline koosolek, mille päevakorrapunkt oli Eesti ANK Eesti
Vabaühenduste Liidu (edaspidi VÜL) liikmelisus. Juhatuse arutelu tulemusel otsustati
lisada teemapunkt 28.03.19 toimuva Eesti ANK liikmete üldkoosoleku päevakavasse.
Liikmete üldkoosolekut juhatab Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv ja
üldkoosolekut protokollib Ege Enok.
Otsus: Eesti ANK üldkoosoleku juhataja, protokollija ja muudatuse ettepanekut
sisaldav päevakord kinnitati kõigi kohal viibivate hääleõiguslike liikmete
poolthäältega.
1. Eesti ANK majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni akt (I.Uslov)
Eesti ANKi kuulub tänase seisuga 83 juriidilist isikut 184 noortekeskusega,
tegevmeeskonnas on 8 liiget, lisaks erinevad eksperdid, kes panustavad erinevate
projektide juures lühiajaliselt. Pidevalt on töös 10 erinevat projekti kohalikest
rahvusvahelisteni. Eelmise aasta toetus Eesti ANKile oli 1521917 eurot, millest suurem

osa, 86% ESF fondist, Euroopa tasandi koostööst 8% ja Eesti tasandilt 6%.
Koostööpartnereid ja rahastajaid, kelle kaudu raha Eesti ANKi tuleb, on mitmeid. 70%
toetustest läheb otse Eesti ANK projektide kaudu noortekeskustele. Majandusaasta
aruande tulem on 4219 eurot.
Eesti ANK revisjonikomisjoni liige Sulo Särkinen loeb ette revisjonikomisjoni
hinnangu 2018. aasta majandusaasta aruandele. Vigu ega puudusi majandusaasta
aruanne revisjonikomisjoni hinnangul ei sisalda. Revisjonikomisjon toetab Eesti ANK
2018. aasta majandusaasta aruande esitamist üldkoosolekule kinnitamiseks.
Majandusaasta

aruande

kinnitamine

pannakse

hääletamisele

üldkoosolekule.

Otsus: Üldkoosolek kinnitas 50 poolthäälega Eesti ANK 2018 aastamajandusaasta
aruande poolt.
2. Eesti ANK põhikirja muudatused (I.Uslov)
Eesti ANK on ajakohastamas ühenduse põhikirja. Eesti ANK tegevmeeskond ja
juhatuse liikmed töötasid ühenduse põhikirja läbi, täiendusettepanekud saadeti Eesti
ANK liikmetele meilile. Kõikidel liikmetel oli võimalus esitada täiendavad
ettepanekuid. Liikmete poolt laekus üks täiendav ettepanek. Põhikirja
täiendusettepanekuid tutvustati liikmetele ning muudetud põhikirja punktid hääletati
üks haaval läbi.
Eesti ANK põhikirja täiendusettepanekud:
Lisada põhikirja peatükk nr 2 alla punkt:
2.3.10 administreerib noortekeskuste Logiraamatut, mille abil on võimalik
noortekeskustel koguda tõenduspõhiseks analüüsiks igapäevast statistikat, sündmuste
ja ürituste kirjeldusi. Keskuses osalevate noorte kohta ülevaate saamiseks, kogutakse
noorte kohta järgmist teavet: sugu, vanus, piirkond kus elab, status (õpib, töötab, ei ole
seotud), kus kus õpib. Logiraamatusse sisestatud andmete põhjal analüüsitakse noorte
osalusi, unikaalseid osalusi igal aastal võetud eesmärkide täitmist, noortekeskuste
hetkeolukorda ja vajadusi.
Üldkoosolekul viibijad tegid ettepaneku täiendada 2.3.10 punkti sõnaga “ürituste”.
Otsus: Punkt ja täiendusettepanek kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete
poolthäältega.
Asendada punktis 2.3.4 “avatud noortekeskuste töötajatele suunatud “ sõnaga
“erialase”:

2.3.4. tegeleb erialase täiendkoolituse korraldamise ja vahendamisega ning noorsootöö
metoodiliste materjalide koostamise ja kirjastamisega.
Otsus: 2.3.4 punkt kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete poolthäältega.
Asendada punktis 2.3.6 sõna “noorsootööasutuste” sõnaga “erialast”:
2.3.6. koordineerib erialast koostööd ning korraldab infovahetust.
Otsus: 2.3.6 punkt kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete poolthäältega.
Asendada punktis 2.3.8 sõna “noorsootööasutuste” sõnaga “erialase”:
2.3.8. tegeleb erialase nõustamisega.
Otsus: 2.3.8. punkt kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete poolthäältega.
Täiendada punkti 2.3.13 loetelu sõnadega “koolitusi”, “õpitubasid” ning asendada
sõna “üritusi” sõnaga “sündmusi”:
Eesti ANK liikmete poolt tuli ettepanek mitte asendada sõna “üritusi” sõnaga
“sündmusi” põhjendusega, et sõna “sündmus” definitsioon ei ole dokumendis
korrektne. Üldkoosolekul tekib arutelu sõnade “üritus” ja “sündmus” definitsioonide
teemal. Arutelu tulemusel jõutakse otsuseni, et sõnade “üritus” ja “sündmuse” on
keelekasutus ehk see on kokku lepitud.
2.3.13. võib korraldada üritusi, koolitusi, õpitubasid.
Otsus: Üldkoosolek kinnitas enamuse hääleõiguslike liikmete poolthäältega punkti
2.3.13. sisu järgnevalt: 2.3.13. võib korraldada üritusi, koolitusi, õpitubasid.
Täiendada punkti 2.3.15 loetelu sõnaga “toetusi”:
2.3.15 võib määrata toetusi, stipendiume, auhindu ja kingitusi.
Otsus: 2.3.15. punkt kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete poolthäältega.
Muuta punkti 3.2.1 lauset järgnevalt:
3.2.1. on juriidiliselt eksisteerinud ning põhikirja või põhimääruse alusel rakendanud
avatud noorsootöö meetodit vähemalt 1 aasta.
Otsus: 3.2.1. punkt kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete pootlhäältega.
Täiendada punkti 3.2.2. sõnaga “kasutab”

3.2.2. omab, rendib või kasutab hoonet või ruume.
Otsus: 3.2.2. punkt kinnitati enamuse hääleõiguslike liikmete poolthäältega.

3. Tagasivaade Eesti ANK 2018. aastasse ja 2019 aasta tegevused (I.Uslov)
2018. aastal alustas Eesti ANKis tööd palgaline tegevjuht ja tegevmeeskonnas töötas 8
spetsialisti. Valmis ajakohastatud Noortekeskuste Hea Tava, mis koostöös Eesti
Noorsootöö Keskusega inglise ja vene keelde tõlgiti.
2018. aastal lõpetati edukalt Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud Eesti ANK poolt
koordineeritud projektiperiood “Nopi üles”, mille raames toetati 2018. aastal 59 noorte
omaalgatuslikku ideed. Briti Nõukogu poolt toetatud “Pick-up Briti eri” raames viidi
ellu 17 idee tegevust. NEET-noorte tugitegevuse Noorte Tugila 2015-2018
tegevusaastal toetati üle 6000 noore, kellest 75% suundus tagasi haridusellu, asus tööle,
registreeriti töötukassas jne.
Eesti ANK rahvusvahelisel tegevussuunal teostati EVT4 projekt, mille raames tuli
Eestisse 7 välisvabatahtlikku. Strateegilise koostööprojekti “Community Guarantee”
raames toimus projekti lõppväljundit tutvustav ja NEET-noortega tegelevatele
spetsialistidele suunatud konverents “Community Guarantee” Tartus. Projekti
tulemusel valmis juhendmaterjal kvaliteetse ja toimiva tugiteenuse pakkumiseks
NEET-noortele.
Eesti ANK on Läänemeremaade võrgustiku “School to work” liige ning koostöö
raames jagab ekspertteadmisi kodanikuühiskonna kaasatuse ja selle olulise ning
vajalikkuse teemal. 2018.aastal toimus Eesti ANK eestvedamisel Tallinnas
rahvusvaheline seminar teemal “Kodanikuühiskonna kaasamine”, kus osalesid
noortevaldkonna ja sidusvaldkonna erinevad spetsialistid ning koostööpartnerid.
Noortevaldkonna arengukava lõppemise valguses on Eesti ANK Eesti 2035
katusestrateegia alla loodava haridusstrateegi loomise protsessi osaline, et tagada
noorsootöö osa loodavas arengudokumendis. Eesti ANKi esindab eskperdina heaolu ja
sidusus töögrupis Heidi Paabort. Eesti ANK panustab erinevates töögruppides ja
komisjonides.
2018. aastal viis Eesti ANK Anne Õuemaa ja Kristi Paasi juhtimisel ellu
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti “Kogemuste Kullaproov”, mille
raames viidi läbi 30 juhtide coachingusessioonid, 29 meeskonnacaochingut, 8
supervisiooni, ühe juhtide ühise grupisupervisiooni ning 2 grupisupervisiooni Noorte
tugila spetsialistidele.
2019. aasta Eesti ANKis:

2019. aastal muutus Haridus- ja Teaduministeerumis rahastussüsteem, mille tulemusel
lõpetati Hasartmängumaksu Nõukogu tegevus. HTM haridusministri otsusega on Eesti
ANK määratud HTM strateegiliseks partneriks, mis tagab tegevustoetuse aastateks
2019-2021.
Eesti ANK 2019 aasta üheks märksõnaks on ühenduse arengukava 2021-2030 loomine.
Koostöös ühenduse liikmetega ning kaasates koostööpartnereid koostatakse uue
tegevusperioodi arengukava, mida esitletakse üldkoosolekul liikmetele 2020 kevadel.
Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa viib noortevaldkonna spetsialistidele läbi
individuaalseid coachingusessioone. Samuti on soovijatel võimalik saada jõustamist
SOS-coachingusessioonide kaudu, mis on leitav Eesti ANK koduleheküljel
https://ank.ee/erakorralised-coachingu-ja-supervisioonisessioonid-ehk-sossessioonid/.
Eesti ANKi eestvedamisel jätkub ESF toetusel programm noorte omaalgatuse
toetamise programm “Nopi Üles” aastatel 2019-2020. Info programmi võimaluste
kohta on leitav aadressil https://ank.ee/projektid/nopi-ules/.
Eesti ANK eestvedamisel jätkub ESF toetusel programm Noorte Tugila, mille raames
soovitakse 2019-2021 perioodil jõuda veel ligi 6000 nooreni. Info programmi tegevuste
kohta leiab aadressil https://ank.ee/projektid/noorte-tugila/.
Eesti ANK on aktiivne erinevates koostöövõrgustikes, komisjonides, et tagada
noorsootöö kvaliteetne arendamine Eestis. Eesti ANK omab valmisolekut toetada
liikmeid kohalikul tasandil, airdates kaasa noorsootöö korraldamisele ning struktuuride
loomisele kohalikus omavalitsuses. Koostöös andmekaitsespetsialistiga töötatakse
välja noortekeskuseid ja noorsootöötajaid toetavad dokumendid, mida töös noortega
kasutada.
Üldkoosolekul tõstatas liige küsimuse, kas Eesti ANKil on plaanis teha veel
ühistaotlusi või ühisprojekte. Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv kinnitas, et Eesti
ANK hoiab end järjepidevalt kursis noorsootöövaldkonna ja/või noortekeskustele
suunatud võimalustega, et tuua juurde erinevaid ressursse, mida noortekeskuste
tegevustes kasutada. Heidi Paabort täpsustas, et 2035 strateegia alusel otsustatakse, mis
on valdkonna prioriteetsed teemad ja kuidas edaspidi ESF raha jaotama hakatakse.
4. Eesti ANK Eesti Vabaühenduste Liidu liikmelisus (K.Kõiv)
Arutelu Eest Vabaühenduste Liiduga liitumise üle.
Otsus: Üldkoosolek kinnitas Eesti ANK liitumise Eesti Vabaühenduste Liiduga
liitumise 47 saalis viibiva hääleõigusliku liikme poolthäälega. Erapooletuid oli 3.
5. Eesti ANK uute liikmete tutvustus

Eesti ANKiga on liitunud MTÜ Maardu Noortekeskus ja Raasiku vald, kelle alla
kuulub Raasiku noortekeskus ja Aruküla noortekeskus.
MTÜ Maardu Noortekeskuse juhataja Natalia Golovats andis liikmetele piltliku ja
sisuka ülevaate Maardu Noortekeskuse võimalustest ja tegevustest. Maardu
Noortekeskuses töötab ka psühholoog, kes suunati noortekeskusesse tööle Maardu
linnavalitsuse pakkumisel ja toel.
Eesti ANK uued liikmed saavad Eesti ANKi poolt liikmelisust kinnitava seinaplaadi.
6. Eesti ANK arengukava 2021-2030 (K.Kõiv)
Eesti ANK tegevjuht Ivika Uslov tegi tagasivaate 2017. aastal liikmete mõttekorjele
“Eesti ANK teekond”.
18.09.2017 Eesti ANK üldkoosolek: liikmete mõttekorje “Eesti ANK teekond”
-

Eesti ANK väärtus täna;
Eesti ANK roll aastal 2022;
Eesti ANK liikmete panus.

Eesti ANK on üks Eesti noorsootöö ja valdkonna järjepidev eestvedaja, luues võimalusi
koostööks ja ühisprojektideks, olles noortekeskuste võrgustiku looja ja hoidja, ühine
katus ja seljatagune ning infolink.
Riikliku noorsootöö üks korraldajatest, olles eestkõneleja nii Eestis ja kaugemal ning
toetada ANKe kohalikul tasandil sh KOV ja koostööd.
Liikmete valmisolek on panustada noortekeskuste säilimisse oma aja, südame ja
innukusega, kohalike ressurssidega, aidata kaasa kohalike vajaduste kaardistamisele,
anda ideid ja teha ettepanekuid ning olla ajakohane spetsialist noorsootöömaastikul.
Heidi Paabort andis ülevaate viimastest uuringutest “Noorsootöös osalevate noorte
rahulolu noorsootööga 2018” ja “19-26-aastaste noorte noorsootöös osalemise
motivatsioon 2019”.
Eesti ANK arengukava loomise tarbeks viidi üldkoosolekul liikmete seas läbi SWOTanalüüs, et kaardistada Eesti ANK tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused.
Kogutud informatsioon koondatakse kokku, analüüsitakse ning SWOT-analüüs viiakse
läbi ka koostööpartneritega. Arengukava koostamise protsess leiab asset 2019 aastal
ning ühenduse liikmeid kaasatakse protsessi jooksvalt. Järgmisel üldkoosolekul
esitletakse tehtud tööd ning vajadusel viiakse läbi täiendavaid töötubasid ehk
sisendikorjet.

7. Muu info
Eesti ANK coach-superviisor Anne Õuemaa informeerib ühenduse liikmeid
võimalusest registreerida SOS-coachingusessioonidele ning kutsub osalema 22. aprillil
toimuvale grupisuvervisioonile Tartus.
Eeskujuliikumine “Valge Õhupall” kutsub noortekeskuseid osalema aktsioonis “Teeme
lapsele pai”, mis leiab asset 1. Juunil kell 11:11. Info aadressil
https://valgeohupall.ee/2019/03/14/teeme-lapsele-pai.
“Nopi Üles” projektijuht Riin Luks informeerib ühenduse liikmeid rahvusvahelisest
koolitusvõimalusest noorsootöötajatele “Active Citizen” koolitus, mille kohta saabub
info aprillis ning täpne informatsioon saadetakse liikmete meililisti.
Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse tarbeks ootab Eesti ANK
rahvusvaheliste suhete juht Stiina Kütt andma teada enda soovist võtta vastu
välisvabatahtlik või saata Eesti noor vabatahtlikuks. Stiina Kütt omab valmisolekut
toetama noortekeskuseid akrediteeringu taotlemise protsessis.
Üldkoosoleku päeva lõpetas Eesti Noorsootöötajate Kogu poolt ellukutsutud
noorsootöövaldkonna ameteid tutvustavate virtuaalreaalsusprille tutvustav töötuba, kus
osalejad said prille proovida ning kõigil huvilistel on võimalus töötuba
noortekeskustesse kutsuda kuni 2020 aasta lõpuni.

