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Arutelud   ja   otsused:  

1. EANK liikmelisus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega soovib liituda avalduse alusel Otepää
Vallavalitsuse kaudu Otepää Avatud Noortekeskus.

Arutelu.

Otsustati:

Võtta MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks Otepää Avatud Noortekeskus alates
08.03.2022. Kadi Laaneots teavitab organisatsiooni esindajat juhatuse otsusest.

2. Ukraina noorte toetamine Eestis

Kadi Laaneots ja Riin Luks osalesid HTM-i korraldatud katuseorganisatsioonide ja partnerite
kohtumisel, teemaks Ukrainast tulnud noorte toetamise lühiajaline ja pikaajaline plaan.
Tutvustati hetke olukorda, mida hetkel juba tehakse ja mida on vaja lühiajalise ja pikaajalise
plaani puhul. HTM koostab tabeli, kuhu partnerid saavad lisada oma liikmete tegevused, mida
hetkel juba tehakse, tegevused, mida saab veel teha ning mis on vajadused nende tegevuste
tegemiseks.

Arutelu.

Otsustati:

Kadi Laaneots saadab tabeli liikmetele ja edastab sinna sisestatud sisendi HTM-ile. Suhtleme
liikmete ja partneritega ning oleme valmis igal tasandil kaasa mõtlema ja abiks olema.



Solidaarsuse näitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks muudame Eesti ANK logo ja Facebooki päise
ning kodulehe visuaali tähtajatult Ukraina teemaliseks.

3. Koosolekul püstitatud teemade otsused

- Eesti ANK ja HTM on kooskõlastanud strateegilise partnerluse tegevuskava aastateks
2022-2024. Tegevuskava tutvustatakse Eesti ANK liikmetele 14. aprillil toimuval
üldkoosolekul;

- Juhatus vaatab strateegilise partnerluse tegevuskava üle ja otsustab, millised saavad
olema ka juhatuse prioriteedid;

- ESK koordinaatorina alustab 21. märtsil tööd Karolina Kuusik, Kadi Laaneots vastutab
ESK tegevuste üleandmise eest ning Eesti ANK ning ESK projektide töö tutvustamise
eest;

- Eesti ANK võtab tööle büroojuhi, Kadi Laaneots teeb töökuulutuse ja avaldab selle Eesti
ANK infokanalites;

- Eesti ANK meeskond osaleb Narva kolledži Kutseala Kogukonnas mentoritena, kutseala
kogukonna noored kutsutakse Eesti ANK üldkoosolekule ning avatud noorsootöö
konverentsile ja juubelipeole.


