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Päevakord:
1. Logiraamat
2. Kodulehe arendus
3. Avatud noorsootöö käsiraamat
4. EANK meeskonna tervishoid ja kodukontor
5. Koosolekul püstitatud teemad
Aruteludjaotsused:
1. Logiraamat
Kadi Laaneots suhtles Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteseire juhi Martti Martinsoniga.
Seoses Ukrainas sõja puhkemisega on Logiraamatu arendus koostöös HTM-iga hetkel pausile
pandud, kuna HTM-i peamine fookus praeguses olukorras on Ukrainast tulnud noorte toetamine
ja Eesti ellu integreerimine. Kadi Laaneots on ühenduses HTM-iga ning Logiraamatu arendamise
jätkamise juurde tullakse tagasi sügisel.
Arutelu.
Otsustati:
Kadi Laaneots võtab ühendust Logiraamatu arendajaga ning palub lisada kasutaja ankeedile kaks
uuendust. Elukoha riik - võimalus kaardistada noori, kes alaliselt Eestis ei ela või kelle koduriik
ei ole Eesti ning keelte valikutesse lisatakse ka ukraina ja ukraina ning vene keele valikud.
Sügisel võtame taas jõudsalt HTM-iga ühendust, et Logiraamatu arendamise teemal dialoogi
edasi arendada.
2. Kodulehe arendus
Kadi Laaneots annab ülevaate kodulehe arenduse hetkeseisust. Kodulehe arendus on samuti
hetkel pausil seoses arendaja haigestumisega, pole teada, millal on võimalik edasi tegutseda.
Kadi hoiab arendajaga ühendust ja teavitab meeskonda, kui arendus jätkub. Peamine raamistik
on valmis ja esmaversioonile on antud EANK poolne tagasiside. Lisaks olemasolevatele
materjalidele lisatakse kodulehele eraldi alaleht noorte omaalgatuste jaoks ning projektid ja
rahvusvahelised projektid tõstetakse eraldi lehtedele.
Arutelu.

Otsustati:
Võtta eesmärgiks, et uuendatud koduleht on kasutamiseks valmis hiljemalt sügiseseks
üldkoosolekuks. Seni kasutatakse ja vajadusel uuendatakse infot hetkel kasutusel oleval
kodulehel.
3. Avatud noorsootöö käsiraamat
Kadi Laaneots teeb ülevaate “Avatud noorsootöö” käsiraamatu valmimise ajakavast. Tänaseks on
peaaegu kõik tekstid valmis ning edastatud keelelisele toimetajale. Visuaaliseerimiseks on
ühendust võetud OÜ Joonmeediaga.
Arutelu.
Otsustati:
Käsiraamatu pealkirjaks saab “Avatud noorsootöö - käsiraamat praktikutelt praktikutele”.
Lisatakse mõistete nimekiri ning autorite pildid ja lühitutvustused. Käsiraamatu esitlus toimub
sügisesel üldkoosolekul.
4. EANK meeskonna tervishoid ja kodukontor
Ege Enok tõstatab küsimuse, et Eesti ANK-ile on laekunud info, mille kohaselt on vaja määrata
organisatsioonile töötervishoiu spetsialist. Samuti tõstatab Ege teemaks kodukontoris töötamise
toetuse, mis eelmisel aastal tegevmeeskonnale määrati.
Arutelu.
Otsustati:
EANK meeskonna töötervishoiu spetsialistiks valiti juhatuse liige Triin Põri. Tegevmeeskonnal
määrati 25€/kuus toetus kodukontoris töötamise toetuseks. Iga tegevmeeskonna liige otsustab
ise, millal ja kuidas soovib toetust kasutada. Toetuse kasutamine lepitakse kokku tegevjuhi Kadi
Laaneotsaga.
5. Koosolekul püstitatud teemade otsused
-

Kadi Laaneots tutvustab Tartu kesklinnas turule tulnud kontori pakkumist, mida ta käis
ka vaatamas. Otsustatakse see kontor rendile võtta;
Büroojuhi kohale kandideerimine on avatud 20. aprillini. Büroojuht valitakse välja aprilli
lõpuks;
EANK ja HTM-i strateegilise partnerluse kohtumine toimub 30. mail. Osalevad Gethe
Kooli, Helen Siska ja Kadi Laaneots, võimalusel liitub veel inimesi meie meeskonnast;
Järgmine avatud noorsootöö ABC koolitus toimub sügisel, Kadi Laaneots tegeleb
koolituskava koostamise ja koolitajatega kokkulepete tegemisega;
EANK juhatus ja meeskond võtab teadmiseks võimaluse esitada organisatsiooni ja
tegutsemisvaldkonda arendav projekti Aktiivsete Kodanike Fondi. Ühiselt mõeldakse,

-

-

-

kas ja mis teemal projekt esitada ning täpsem otsus langetatakse hiljemalt järgmisel
koosolekul;
EANK võõrustab 24.-27. mai Islandilt pärit noorsootöötajaid ja noorsootöö spetsialiste.
Kadi Laaneots koostab noortekeskuste külastamise kava ja kaasab meeskonda keskuste
külastamisel;
Meeskond lepib omavahel kokku, et kõik EANK-iga seotud tegevused ja esindamised
märgitakse vastavasse EANK Google kalendrisse;
Kinnitada Kadi Laaneotsa välislähetus Leetu osalemaks kohalikku avatud noorsootööd
tutvustaval kohtumisel „EGL - Study Visit“, 24.-29.04.2022, Kadi Laaneots esitab
lähetusavalduse;
Järgmine EANK20 korraldamise koosolek toimub 19. aprillil;
Meeskond koguneb 18. mai õhtul Kloogaranna noortelaagri alale juubelipeo
ettevalmistuste tegemiseks.

