EestiANKjuhatusekoosolek12/2021

Aeg: 16.detsember 2021
Koht:Jüri ja Zoom
Osalejad: Annely Reile, Ege Enok, Gethe Kooli, Heidi Paabort, Helen Siska, Kadi Laaneots,
Kerli Kõiv, Riin Luks, Triin Põri
Juhataja:Ege Enok

Protokollija:Kadi Laaneots

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HTM strateegiline partnerlus 2022
Eesti ANK 2022
Logiraamat
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Rahvusvahelised tegevused
Jooksvad teemad

Aruteludjaotsused:
1. HTM strateegiline partnerlus 2022
Haridus- ja Teadusministeerium on välja kuulutanud strateegiliste partnerite kutsungi perioodiks
2022 - 2024. Noorsootöö valdkonnas otsitakse strateegilisi partnereid nii poliitika kujundamisel
kui ka poliitika elluviimisel. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 14. jaanuariks, soovitatav on taotlus
esitada esimesel võimalusel.
Arutelu.
Otsustati:
Eesti ANK esitab taotluse nii poliitika kujundaja kui ka poliitika elluviia strateegiliseks
partneriks. Taotluse koostamise eest vastutab Kadi Laaneots, Gethe Kooli, Triin Põri, Helen
Siska ja Riin Luks annavad omapoolse sisendi vastavalt taotluses välja toodud kriteeriumitele.
2. Eesti ANK 2022
Ege Enok teeb ülevaate Eesti ANK meeskonnast 2021. aastal ning 2022 aasta vajadustest.
Juhatuse esimees ja - aseesimees on kohtunud tegevmeeskonna liikmetega ning kaardistanud
senise seisu ja ootused ning valmisolekud uue aasta suhtes.
Arutelu.

Otsustati:
2022. aastast jätkab Eesti ANK tegevjuhina Kadi Laaneots ning arendusjuhina Riin Luks. Kerli
Kõiv ja Heidi Paabort on täiskohaga seotud Tugilaga kuni 28.02.2021, pärast seda jätkavad 2022.
aasta lõpuni osalise koormusega Uplifti projekti raames. Jaanuaris kuulutatakse välja
tööpakkumine ESK koordinaatori leidmiseks.
3. Logiraamat
Heidi Paabort teeb ülevaate Logiraamatu hetkeseisust, arendusvajadustest ning EANK liikmete
poolsetest pöördumistest seoses Logiraamatuga. Juhtumikaardiga seoses on Logiraamatu
tehnikutega kokkulepe, et neil on võimalus Eesti ANK-ile aega pühendata veebruar 2022 lõpus.
Arutelu.
Otsustati:
Jaanuarist vastutab Logiraamatu eest Kadi Laaneots. Jaanuari alguses (11.01.) kohtuvad Kadi
Laaneots ja Heidi Paabort HTM esindajatega, et ühiselt arutleda Logiraamatu hetkeseisust ja
võimalikest arendustest EANK ja HTM koostöös. Pärast HTM-iga kohtumist pannakse paika
arendusplaan seoses Logiraamatuga ning vajadusel kohtutakse tehnikutega, et arutada edasisi
võimalusi.
4. ANK käsiraamat
Riin Luks teeb ülevaate ANK käsiraamatu valmimise protsessi hetkeseisust ning peatükkide
kirjutajate kaardistusest. ANK käsiraamatusse tuleb 10 peatükki, millel on omakorda
alapeatükid. Lisaks tehakse eraldi mõistete nimekiri ning sissejuhatus ja kokkuvõte.
Alapeatükkide kirjutajad on olemas ja kokkulepped tehtud, kokku on kaasatud alapeatükke
kirjutama 11 autorit.
ANK käsiraamatu peatükid:
●
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●
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Noorsootöö struktuur ja olemus;
Noortekeskuste olemus;
Noorsootöö keskkonnad;
Teenused, tegevused, meetodid;
Koostöövormid;
Mainekujundus;
Noorsootöötaja noortekeskuses;
Noortekeskuse tegevuse planeerimine;
Kogemuslood

Arutelu.

Otsustati:
Jaanuarist vastutab ANK käsiraamatu eest tervikuna Kadi Laaneots, lisaks on igal sisupeatükil
konkreetne vastutaja. Riin Luks ja Kadi Laaneots saadavad kirjutajatele alapeatükide koostamise
juhiste kirjad jaanuari esimesel nädalal, märksõnade esitamise aeg 14. jaanuar, sisutekstid
valmivad 22. veebruariks.
5. Rahvusvahelised tegevused
Kadi Laaneots annab ülevaate jaanuar - märts 2022 eesootavates rahvusvahelistest kohtumistest.
10. - 15. jaanuar võõrustab Eesti ANK Islandi noorsootöötajaid, külastatakse noortekeskusi üle
Eesti ning võimaluse kohtutakse ka teiste noorsootöö asutustega. 10. jaanuaril toimub Erasmus+
“Circus A.C.T.” projekti avakohtumine, kus pannakse paika projekti edasine tegevus. Jaanuari
lõpus korraldab Eesti ANK liikmetele vaimse tervise teemalise kohtumise, mis toimub
kaheaastase Erasmus+ koostööprojekti raames. 7. - 11. veebruar toimub Sloveenias noorsootöö
katuseorganisatsioonide kohtumine, Eesti ANK-il on võimalus osaleda kahe osalejaga. 22. - 25.
veebruar toimub Erasmus+ KA2 projekti vahekohtumine Eestis. Veebruaris või märtsis
võõrustab Eesti ANK ka Sloveenia noorsootöötajaid, läbirääkimised hetkel veel käivad.
Arutelu.
Otsustati:
Islandi noorsootöötajaid võõrustavad Kadi Laaneots, Gethe Kooli ja Helen Siska. “Circus
A.C.T.” projekti avakohtumisel osaleb Kadi Laaneots ning projekti meeskonda kaasatakse ka üks
liikmete esindaja. Noorsootöö katuseorganisatsioonide kohtumisele Sloveeniasse lähevad Kadi
Laaneots ja Triin Põri.
6. Jooksvad teemad
- Eesti ANK jätkab Tartu Ülikoolile “Tr@ck” projekti üleandmist. Senini tehtud töö seoses
partnerite vahetusega tasustatakse osalistele EANK eelarvest, sisulise töö tasu maksab
välja Tatu Ülikool pärast uue lepingu sõlmimist;
- Eesti ANK tänab EANK 20 juubeli raames Instagram takeover’il osalenud liikmeid,
tänukingitused saadetakse keskustele jaanuari kuu jooksul.

