EestiANKjuhatusekoosolek5/2021

Aeg: 13.aprill 2021
Koht:Zoom
Osalejad:KerliKõiv,MerlisPajustik, Annely Reile, Ege Enok, Riin Luks, Heidi Paabort, Kadi
Laaneots

Juhataja:KerliKõiv

Protokollija:Kadi Laaneots

Päevakord:
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6.

Koolitusasutuse dokumentatsioon
Nutika noorsootöö arendus
Logiraamat
Üldkoosoleku korraldus
Juubelipeo korraldaja
Muud küsimused

Aruteludjaotsused:
1. Koolitusasutuse dokumentatsioon
Kerli Kõiv tutvustab EANK koolitusasutuse dokumentatsiooni: täiendkoolituse õppekorralduse
eeskiri ja täiendkoolituse kvaliteeditagamise alused.
Arutelu.
Otsustati:
Riin Luks ja Kadi Laaneots vaatavad dokumendid keeleliselt ja vormiliselt üle ning seejärel
avaldatakse need Eesti ANK kodulehel https://ank.ee/noorsootoo/noorsootoo-koolitused/.
2. Nutika noorsootöö arendus
Kadi Laaneots annab ülevaate nutika noorsootöö “Noortevaldkonna digihüpe” projekti taotluse
valmimisest ja EANK osalusest. Eesti ANK esitas pakkumuse e-noorsootöö platvormi
loomiseks, täpsem kontseptsioon selgub projekti käigus. Haridus- ja Noorteamet esitab projekti
15. aprillil ning Eesti ANK on edastanud allkirjastatud partnerluskinnituse koos meie esindajate
CV-dega.

Arutelu.
Otsustati:
Projekti positiivse rahastusotsuse korral valitakse EANK poolne esindaja, kes hakkab EANK osa
projektist juhtima ning vastutab protsesside eest ning vajalike ekspertide kaasamise eest.
3. Logiraamat
Heidi Paabort annab ülevaate Logiraamatu hetkeseisust, liikmete vajadustest ning Logiraamatuga
seoses tehtud tehnilistest arendustest ja töös olevatest uuenduste plaanidest. Peamise arendusena
on hetkel tööl Logiraamatu juhendi loomine, et oleks selgelt ja arusaadavalt olemas
juhendmaterjal, mida jagada liikmete ja huvilistega, kes soovivad Logiraamatut kasutama hakata.
Liikmetelt ja partneritelt tulnud mõtted Logiraamatu arenduseks:
● Liidese lisamine, et noorsootöötaja saaks kaardistada oma arengut - “arenguredel”;
● Noortekeskuste dokumentatsiooni haldamine;
● Võimalus noortel anda tagasisidet;
● Virtuaalne noortekeskus, võimalus osaleda erinevates teenustest, mis hiljem kajastuvad
ka Logiraamatu andmetes logidega;
● Võimalus statistikat alla laadida erinevates visuaalides.
Arutelu.
Otsustati:
EANK üldkoosolekul kogutakse sisendit Logiraamatu kohta kõigilt osalevatelt liikmetelt ning
seejärel võetakse teema uuesti arutellu juba uue juhatuse koosseisus.
4. Üldkoosoleku korraldus
Kadi Laaneots annab ülevaate koosolekule registreerunutest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,
üle poolte ühingu liikmetest on registreerunud. Heidi Paabort tutvustab päeva teises pooles
toimuvaid arutelugruppe ning nende korralduslikku poolt.
Arutelu.
Otsustati:
Lisaks varasemalt kinnitatule antakse liikmetele ülevaade EANK 20 juubelipeo hetke seisust,
rahatarkuse töötubadest ning Active Citizen’i tulevasest koolitusest.

5. Juubelipeo korraldus
Kadi Laaneots ja Riin Luks annavad ülevaate laekunud juubelipeo korralduse pakkumistest.
Arutelu.
Otsustati:
Pakkumiste esitanutega võetakse ühendust ning antakse tagasiside, et vastus saabub hiljemalt
aprilli lõpus. Otsuse langetab uus juhatus.
6. Muud teemad
-

-

-

Murdepunkt - Kerli Kõiv tõstatab teema, et kuidas Murdepunkti teemaga edasi tegeleda?
Näiteks kui keegi koolitust ei soovi, kuid soovib Murdepunkti tandemit? Otsustatakse, et
mai teises pooles tegeletakse selle teemaga täpsemalt edasi;
Annely Reile uurib, kas noortekeskuste seas on läbi viidud küsitlust teenuste
kaardistamiseks, mida noortekeskused veel pakuvad lisaks avatud noorsootööle.
Otsustatakse, et Annely Reile koostab lühikese küsitluse, mida jagatakse Eesti ANK
liikmete seas teenuste kaardistamiseks;
Kadi Laaneots annab teada, et maist alates on kogu Eesti ANK sisekommunikatsioon
Slack’is;
Otsustatakse, et lahkuva juhatuse tänamine ning uue juhatuse vastuvõtmine toimub
ametlikult siis, kui riigis kehtivad piirangud seda lubavad.

