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1. Aseesimehe valimine

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse aseesimees Annely Reile avaldab soovi isiklikel
põhjustel aseesimehe kohalt ennast tagandada ning jätkata EANK juhatuse liikmena. Annely
Reile teeb ettepaneku, et uus juhatuse aseesimees võiks olla Gethe Kooli. Gethe Kooli on
kandidatuuriga nõus.

Arutelu ja hääletus.

Otsustati:

Alates 27. oktoober 2021 on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse aseesimees Gethe
Kooli. Otsus vastu võetud ühehäälselt, Gethe Kooli ei osalenud hääletusel.

2. Oktoobri koostööpäev

Eesti ANK meeskond ja juhatus korraldab kord kuus ühise koostööpäeva, et pikemalt ja süvitsi
tegeleda teatud teemadega. Novembri koostööpäev toimub 15. november Tartus. Detsembri
koostööpäeva ja juhatuse toimumise kuupäev lepitakse ühiselt kokku novembri kohtumisel.

Arutelu.

Otsustati:



Novembri koostööpäeval võetakse fookusesse EANK 2021 eelarve, HTM strateegilise
partnerluse tegevuskava rakendamise täitmine ja selle eelarve, enesehindamismudel ning
noorsootöö nädala raames EANK tegevused.

3. ANK käsiraamat

Riin Luks annab ülevaate ANK käsiraamatu sisu senistest aruteludest ning teemadest. Teemad
jagunevad erinevate autorite vahel, kes kõik vastutavad vastava artikli sisuloome eest. ANK
käsiraamatu valmimiseks luuakse ja kaasatakse erinevaid teemakohaseid artikleid, samuti avatud
noorsootöö teemadel loodud varasemaid materjale.

Arutelu.

Otsustati:

Sisuartiklite autoritele makstakse tasu tükipõhiselt. ANK käsiraamatu sisu kinnitatakse novembri
juhatuse koosolekul ning kooskõlastatakse seejärel HTM-iga. Sisu koondamisega alustatakse sel
aastal, ANK käsiraamat avaldatakse 2022. aasta.

4. Jooksvad teemad
- 2022. aasta hetkel laula olevate rahvusvaheliste projektide partnerlus otsustatakse

novembri juhatuse koosolekul;
- HTM strateegilise partnerluse 2021. aasta tegevuste hetkeseisu ülevaade valmib 15.

novembriks. Koos aruandega saadetakse HTM-i kooskõlastamiseks pädevuste õpikava,
noortekeskuste aktiivgrupi loomise kirjeldus ning ANK käsiraamatu sisu;

- EANK juhatus võtab ühendust Harnoga, et leppida kokku noorteinfo töötubade hankega
seotud kohtumine selgitamaks välja edasine tegevusplaan;

- Novembri kohtumisel otsustatakse, kas ja kuidas tähistab EANK noorsootöönädalat;
- Noorte Heaks tunnustuskomisjoni EANK esindajaks määratakse Helen Siska;
- EANK meeskond vaatab üle Eurotoetuste avaliku konsultatsioonikutse raames saabunud

dokumendid ning esitab EANK tagasiside hiljemalt 29. oktoobriks;
- EANK sügisesel üldkoosolekul teeb Heidi Paabort Logiraamatu ettekande, et kinnitada

liikmete teadmisi ning tutvustada Logiraamatu erinevaid kasutusvõimalusi;
- Koostöös Teliaga on EANK-il võimalik noortekeskustele kinkida 7 tahvelarvutit.

Tahvelarvutid kingitakse keskustele, kes saavad seeläbi võimaluse Logiraamat kasutusele
võtta või senisest paremini Logiraamatu kasutamist korraldada;

- Organisatsioon Round Table soovib leida potentsiaalseid koostöökohti avatud
noortekeskustega. Round Table’i president tuleb organisatsiooni tutvustama EANK
sügisesele üldkoosolekule;

- EANK töökorralduse hindamiseks tehakse Ege Enoki vastutusel uus riskianalüüs.


