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1. EANK liikmelisus
2. Septembri koostööpäev
3. Püstitatud teemade otsused

Arutelud   ja   otsused:  

1. EANK liikmelisus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega soovib liituda avalduse alusel Puhja kool ja
MTÜ Raba 5. Kadi Laaneots teeb ülevaate liikmete hetkeseisust ja liikmemaksude laekumisest.

2021. aasta eest on liikmemaks tasumata viiel juriidilisel isikul:

● Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored - ESN
● MTÜ Noored Toredate Mõtetega
● Haljala Vallavalitsus
● Mittetulundusühing Õnnemaa
● Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Arutelu.

Otsustati:

Võtta MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks Puhja kool alates 13.09.2021.
Esialgu noorliikmena üheks aastaks, selle aja jooksul vaja täiendada Puhja kooli põhimäärus
avatud noorsootöö eripäradest lähtuvalt.

Mitte vastu võtta MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks MTÜ Raba 5,
organisatsiooni tegevus ja põhikiri ei ole kooskõlas avatud noorsootöö põhimõtetega.



Eesti ANK juhatus võtab ühendust liikmetega, kelle puhul on vastu võetud otsuseid, mis vajavad
uuendamist. Kadi Laaneots saadab veelkord meeldetuletuse liikmemaksu arvete tasumise osas
juriidiliste isikutele, kellel on arve tasumata.

2. Septembri koostööpäev

Eesti ANK meeskond ja juhatus korraldab kord kuus ühise koostööpäeva, et pikemalt ja süvitsi
tegeleda teatud teemadega. Septembri koostööpäev toimub 28. september Tartus ja Zoomis.

Arutelu.

Otsustati:

Septembri koostööpäeval võetakse fookusesse E-varaaida ja kodulehe visioon ja arendus,
juhatuse enesehoiufond, Eesti ANK sünnipäeva kajastus 2021. aastal, liikmete mõttetalgute
edasine tegevuskava, pädevuste õpikava ja koolituskava. Oktoobri koostööpäeva üheks
fookusteemaks saab olema Logiraamat.

3. Püstitatud teemade otsused
- 2021. aastal korraldab Eesti ANK veel kaks supervisiooni fokuseerides

noorsootöötajatele. 4. oktoobril toimub supervisioon Eesti ANK liikmete
noorsootöötajatele ning 20. oktoober toimub supervisioon uutele noorsootöötajatele;

- Eesti ANK sügisene üldkoosolek toimub 27. oktoober 2021. Kadi Laaneots teeb liikmete
seas küsitluse, tegemaks kindlaks, kas eelistatakse virtuaalset koosolekut või
hübriidkoosoleku võimalust;

- Septembri koostööpäeval võetakse arutellu liikmete tunnustamine, kes on organisatsiooni
kuulunud 20 aastat (siiani tunnustused 5, 10 ja 15 aasta eest);

- 2022. aasta töökorralduse planeerimiseks kohtub juhatus iga meeskonnaliikmega
personaalselt, et kaardistada potentsiaalsed edasised tegevussuunad;

- Juhatus võtab fookusesse liikmetega kohtumised. Keskendutakse korraga ühele KOV-ile,
1-2 päeva ringkäik kord kuus, esimene oktoobris;

- Murdepunkti koolitus on võimalik tellida ka ühe koolitajaga, sellisel juhul on koolituse
maksumus 2200€;

- Katuseorganisatsioonide KOV juhtide kohtumise arutelul (14.09.) osalevad Kadi
Laaneots ja Gethe Kooli;

- Kinnitada Kadi Laaneotsa välislähetus Itaaliasse osalemaks koostööseminaril „CESCY
Seminar“ ,13.-20.09.2021, Kadi Laaneots esitab lähetusaruande;

- Kinnitada Kadi Laaneotsa välislähetus Hispaaniasse osalemaks koostööseminaril
“Digital Rights and Responsibilities in Youth Work”, 30.09.-10.10.2021, Kadi Laaneots
esitab lähetusaruande.

- Kinnitada Kadi Laaneotsa välislähetus Saksamaale osalemaks koostööseminaril
Offenburg Talks 4 "Environment, climate change, sustainable development - how green is



youth work?", 11.-12.10.2021, Kadi Laaneots esitab lähetusaruande.


