
Eesti   ANK  üldkoosolek  1/2022

   

Aeg: 14. aprill 2022 10.30 - 16.00

Koht: Ugala teater, Viljandi ja Zoom veebikeskkond (hübriid)

Osalejad: Koosolekul osaleb 45 hääleõiguslikku esindajat ja 26 külalist.

Juhataja: Ege Enok Protokollija: Helen   Siska

Päevakord:  

1. Päevakorra tutvustus ja kinnitamine, protokollija valimine

2. Tegevmeeskonna tutvustus

3. Majandusaasta aruanne 2021

4. EANK ja HTM-i strateegiline partnerlus 2022-2024

5. Kohtumine haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga

6. Euroopa Noorteaasta

7. Juhatuse liikme valimine

8. Kohtumine valdkonna partneritega: Eesti Väitlusselts, Triumf Health

9. Info jagamine ja jooksvad küsimused

Arutelud   ja   otsused:  

1. Päevakorra tutvustus ja kinnitamine

Eesti ANK juhatuse esimees Ege Enok juhatab sisse Eesti ANK üldkoosoleku ning kinnitab

koosoleku juhatamise. Koosoleku juhatajana tutvustab päevakorda, mis oli eelnevalt saadetud

liikmetele tutvumiseks, ning teeb ettepaneku määrata üldkoosoleku protokollijaks Helen Siska.

Toimub hääletus.

Otsustati:

Päevakord häälte enamusega vastu võetud.

Ege Enok kinnitatud koosoleku juhatajaks ning Helen Siska kinnitatud üldkoosoleku

protokollijaks.
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2. Tegevmeeskonna tutvustus

Juhatuse esimees Ege Enok tutvustas tegevmeeskonda ja EANK juhatust. Juhatusse kuuluvad

Ege Enok (Viljandi Avatud noortetoa juhataja), Gethe Kooli (Keila Noortekeskuse juhataja),

Helen Sisika (Tartu linnavalitsuse noorsootöövaldkonna juht) ja Triin Põri (Märjamaa

Noortekeskuse juhataja).

Lisaks tutvustab Ege Enok ka tegevmeeskonna koosseisu. Alates jaanuar 2022 asus tööle EANK

tegevjuhina Kadi Laaneots (endine rahvusvaheliste suhete juht), Riin Luks jätkab noorte

omaalgatuste projektikonkursi Järgmine samm projektijuhina ja 2022. aasta aprilli algusest liitus

tiimiga uus ESK koordinaator Karolina Kuusik. Heidi Paabort ja Kerli Kõiv jätkavad aasta

lõpuni rahvusvahelise projekti Uplift noorsootöö ekspertidena.

3. Majandusaasta aruanne 2021

Ege Enok tutvustab Eesti ANK 2021. aasta majandusaasta aruannet. Majandusaasta aruanne on

koostatud Eesti ANK tegevjuhi Kadi Laaneotsa ja raamatupidaja Aita Lulla poolt.

Revisjonikomisjoni liige Pille Kuusik edastab revisjonikomisjoni tagasiside EANK 2021. aasta

majandusaasta aruandele:

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ revisjonikomisjon on tutvunud talle esitatud Eesti

Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruandega. Eesti Avatud

Noortekeskuste Ühendus MTÜ raamatupidamine on korraldatud lähtuvalt Eesti heale

raamatupidamistavale ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast.

Lähtudes kogutud informatsioonist ja tutvutud materjalidest, meie hinnangul Eesti Avatud

Noortekeskuste Ühendus MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruanne vigu ega puudusi ei sisalda.

Revisjonikomisjon toetab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ poolt koostatud Eesti

Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamist.

Toimub hääletus.

Otsustati:

2021. aasta majandusaasta aruanne häälte enamusega vastu võetud.
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4. EANK ja HTM-i strateegiline partnerlus 2022-2024

Tegevjuht Kadi Laaneots tutvustab Eesti ANK ja HTM-i strateegilise partnerluse 2022 - 2024

tegevuskava. Peamised tegevussuunad:

1. Avatud noortekeskuste kui tegevuskeskkonna toetamine ja arendamine;

EESMÄRK: Avatud noortekeskused on kvaliteetselt toetatud, sh tegevusperioodi jooksul on

süsteemselt professionaalsed, kvaliteetsed ja mitmekülgsed arendustegevused noortekeskustele

kättesaadavad. Kõik tegevused on ellu viidud oma ala ekspertide poolt sihtrühmapõhist

spetsiifikat arvestades ja seeläbi on toetatud EANK liikmete ja avatud noortekeskuste kvaliteedi

taseme tõusu.

2. Uuenduslike meetodite loomine ja rakendamise toetamine avatud noortekeskustes;

EESMÄRK: Toimub pidev ja jätkusuutlik (teaduspõhine) avatud noorsootöö areng, mitmekülgsed

ja kvaliteetsed meetodi ning  programmid on noortekeskustes rakendamisel.

3. Avatud noorsootöö kvaliteedi tagamine ja arendamine;

EESMÄRK: Avatud noorsootöö kvaliteet on Eestis kõrgel tasemel ning toimunud on pidev

arendustegevus ja rakendamise korraldus ja toetus. Kõik tegevused on välja töötatud ja toetatud

oma ala ekspertide poolt sihtrühmapõhist spetsiifikat arvestades ja seeläbi on toetatud avatu

noorsootöö kvaliteedi taseme tõusu.

4. EANK tegevbüroo kvaliteetse töö tagamine.

EESMÄRK: Avatud noorsootöö katuseorganisatsiooni töö on kvaliteetselt tagatud ning avatud

noortekeskustel on professionaalne huvikaitse; tagatud on süstemaatilise info liikumine EANK-i,

avatud noortekeskuste ja riiklike ning rahvusvaheliste partnerite vahel.

5. Kohtumine haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga

Tegevjuht Kadi Laaneots tervitab haridus- ja teadusminister Liina Kersnat ja Haridus- ja

Teadusministeeriumi noorsootöö valdkonna juhti Kaire Soometsa. Seejärel on sõna ministril.
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Minister kiidab Eesti ANK tööd ja tegevusi, riigi tasandil hinnatakse meie panust kõrgelt. Eesti

ANK-i kaudu koondatud teadmised on olulised näiteks mitteformaalse- ja formaalse õppe

lõimumise teemal ja noorsootöö kvaliteedi hindamisel.

Koroonaviiruse kõrge leviku perioodil oli ministeeriumi jaoks oluline, et ei pandaks

noortekeskuseid ja huvihariduse asutusi kinni. Oluline oli tegevusi jätkata ja vaadata süsteemi

tervikuna; ministeerium võitles selle eest kõvasti.

Minister tõdeb, et avatud noortekeskused on need, kus noored tunnevad ennast turvaliselt ja

noorel on vähemalt üks usalduslik suhe. Noortekeskused on saanud väga hästi hakkama

noorsootöö korraldamisega ka distantsilt.

Ukraina sõja kriis – väärtus, et inimesed on siia jõudnud ja me saame neid toetada. Ministeeriumi

prioriteediks on Ukraina noorte toetamine kõikides haridusastmetes ning noorsootöös ja

huvihariduses. Selleks on KOV-idel võimalus sügisest saada pearahapõhist toetust. Soositakse, et

noored oleks kaasatud noorsootöösse ning saaksid koheselt eesti keele õpet, mis võimaldab neil

kiiresti ja turvaliselt Eesti igapäevaellu sulandada.

Minister julgustab noortekeskuseid KOV-idega suhtlema, et dialoogina selgitada välja, kuidas

Ukraina noori toetada ning millised on rahalised vajadused ja võimalused. Minister kinnitab, et

KOV saab ka muude kanalite kaudu toetust sõjapõgenike toetamiseks.

Ministeeriumi edasised plaanid Ukraina noorte toetamiseks:

- Ukraina noorte järjepidev kaasamine haridusse ja noorsootöösse;

- Keelekümbluse baaskursus (teaduspõhised meetodid) – Juhani kaudu ja HARNO

kodulehel, noorsootöötajad on oodatud liituma;

- Võimalik osaleda seminaril “Ukraina noor läbi andmete prisma”.

Küsimused:

Küsimus - Kristina Masen, Põlva Valla Noorsootöö Keskuse juhataja: Kas ja kuidas toimub

noorsootöötajate palkade väärtustamine ja mis sellega seoses tehakse (ühtlustamiseks)? Kuidas

ministeerium ja HARNO teemat käsitlevad?
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Vastus - minister Liina Kersna: Mõistan muret, kuid riik ei ole noorsootöötajate tööandja,

selleks on kohalik omavalitsus (KOV). Kui KOV-id ei kuula oma töötajaid, siis sellega ka areng

ei ühtlustu. Lahendus – panna paika kvaliteeditingimused, kvaliteedistandardid ja ühiselt KOV-e

survestada. Teha KOV-iga kokkulepped, mis on noorsootöötajate palk ja mis on see lävend, mis

on vajalik saavutada. Peame olema KOV-ide suhtes nõudlikumad ja tegema nähtavaks, mida

noorsootöö pakub ja mida praegu tehakse.

Küsimus - Kristi Paas, Saue Noortekeskuse juhataja: Kuidas me jõuame selleni, et see nõue

tekiks ja see ei teeks “laastamistööd”? Et õppivad noorsootöötajad jõuaksid tööle ja kõigil oleks

konkurentsivõimeline palk?

Vastus - minister Liina Kersna: Saab võrrelda probleemi ka õpetajatega ja kindlasti tuleks luua

palkade osas miinimum. Olen nõus, et palga küsimine on keeruline, aga peab leidma ise ka selle

julguse KOV-ilt kõrgemat palka küsida. Oluline on ühtne arusaam, et kuidas noorsootöös

tulemuslikkust mõõta? Näiteks mida näitavad rahuloluküsitluse? Andmete usku otsustajaid saab

mõjutada just läbi andmete. Numbrid on võimalik rahasse mõõta – kui palju on noortekeskused

suutnud noori aidata.

Vastus - Kaire Soomets: Noorsootöötajate töötingimuste uuringu tulemused jõuavad järgmine

aasta meieni. Tulemuste põhjal saame olla nõudlikumad KOV-ide suhtes. Oluline on ka

kaasvastutus ehk noorsootöötaja iseenda panuse väärtustamine oma töösse.

Vastus - minister Liina Kersna: Oluline on siinkohal toonitada, et tuleks väärtustada

õpipädevusi. Ebastabiilsus on uus stabiilsus – see on uus elamisviis. Õppimist ja ümberõppimist

tuleks rohkem ka väärtustada. Koolid ei ole võimelised õpipädevust eraldi toetada.

Küsimus - Gethe Kooli Keila Noortekeskus juhataja, EANK juhatuse liige: Noorte Heaks

projektikonkurss, mis on plaanid ja millised saavad olema võimalused? Kas tuleb?

Vastus - Kaire Soomets: Tuleb, ära ei jää. Lepitakse kokku fookusteemad ja hiljemalt

septembris saab tegevusi ellu viia. Taotlemine toimub suvel.
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Vastus - minister Liina Kersna: Lisaeelarve tuleb ja on hetkel kinnitamisel. Suvel on plaanis

integratsioonilaagrid – üldhariduskool ei pea olema partneriks. Teemadeks integratsioon ja

keeleõpe – kuidas paremini seda korraldada?

Küsimus - Kadi Laaneots: Ukraina noorte pearaha, kuidas see jõuab noorsootöösse?

Vastus - minister Liina Kersna: Käskkiri/avalik kinnitus tuleb pärast riigi lisaeelarve

kinnitamist minu poolt. Hetkel veel protsess käib. Seni on KOV-idele väljastatud infokiri, kus

kirjas, et “Õpilasepõhine pearaha KOV-ide keskmise kulu alusel ühes kalendrikuus on

alushariduses/hoius 465 eurot ja üldhariduses 506 eurot.” Tegevustena on toodud välja ka

“noorsootöö pakkumine”. Soovitan KOV-idele teada anda, et noortekeskuses käivad Ukraina

noored ja osalevad noorsootöös; KOV saab raha ka suvekuude eest. KOV ülesanne on need

lapsed üles leida ja koolidesse ning tegevustesse suunata. Võtke initsiatiiv ja öelge, et minister ka

ütles ja see on teie õigus pearahast osa saada.

Küsimus - Gethe Kooli Keila Noortekeskus juhataja, EANK juhatuse liige: Ida-Virumaa

piirkond, kuidas tugi või tegevused toimuvad venemeelsete kogukondades?

Vastus - minister Liina Kersna: Noori pole suunatud Ida-Virumaale, oleme proovinud suunata

mujale. Teeb murelikuks, et Tallinnas ja Ida-Virumaal pannakse noori venekeelsetesse koolidesse

ning on suurem risk rahvusvaheliste konfliktide tekkimiseks. Sarnane mure on ka eestikeelsetes

koolides. Sellistest juhtumitest tahab riik teada saada ning nendele ka reageeritakse – info saata

HARNO-le/HTM-ile.

Küsimus - minister Liina Kersna: Millised on noorsootöötajate senised kogemused Ukraina

noortega?

Vastus - Kristi Paas, Saue Noortekeskuse juhataja: Saue Noortekeskuses ukrainlaste

päevakool, osaleb 18 noort. Päevakool toimub 09:00 - 16:00. Noorsootöötajad ja

administraatorid oskavad vene keelt, murekoht, et inglise keelt ukraina noored ei räägi.

Noorsootöötajad on ülekoormatud, soovitus vabatahtlike kaasata. Plaanis huvitegevuse rahadega

teha integreeritud matkasid noortele. EANK kaudu ESK Ukraina vabatahtlik – jäi Eestisse elama

ning on päevakoolis muusikaõpetaja nüüd.
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Vastus - minister Liina Kersna: Arusaadav, et keelebarjäär on murekoht ja esmakontakti

loomiseks on oluline rääkida ukrainlastega neile arusaadavas keeles, aga julgustan siiski rääkima

ka eesti keeles. Osalege keelekümbluse koolitustel ja saage see kogemus, kaasake noori eesti

keele õppesse.

Täname ministrit panustatud aja eest!

6. Euroopa Noorteaasta

Euroopa Noorteaasta programmi eestvedaja Eestis Kadri Koort tutvustab Euroopa Noorteaasta

olemust ja selle raames elluviidavaid tegevusi. Euroopa Noorteaasta eesmärk on tuua tagasi

noored ühiskonda, pakkuda osalemise võimalusi ja olla kaasatud. Rääkida noortega ja noortele

huvipakkuvatest teemadest. Peamine idee on kaasata noori!

Kadri Koort teeb üleskutse siduda Noorteaasta teemad oma noortekeskuste tegevustega ja

kutsuda noori kaasa rääkima, osalema – olemaks ühiskonna osa. Kõik sündmused saab

registreerida kaardirakendusel – kõik formaadid sobivad, mida tuua noorte aastal esile.

7. Juhatuse liikmete valimine

Ege Enok tutvustas avaldusi, mis laekusid juhatusse kandideerimise üleskutse peale. Enda

kandidatuuri esitasid Karoliine Aus ja Margit Vellend. Kandidaatidel on võimalus ennast

tutvustada üldkoosoleku osalejatele.

Toimub salajane hääletus.

- Karoliine Aus - 24 poolt häält
- Margit Vellend - 15 poolt häält
- Erapooletu - 6 häält

Otsustati:

Karoliine Aus valitud häälte enamusega Eesti ANK juhatusse aastateks 2022 - 2024.

8. Kohtumine valdkonna partneritega: Eesti Väitlusselts, Triumf Health

Eesti Väitlusselts: Eesti Väitlusseltsi missioon on toetada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis

saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.
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Rohkem infot on võimalik saada nende kodulehelt: argument.ee. Teevad noortekeskustele

koolitusi – kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse (kuidas olla tark valija, kuidas

kriitiliselt hinnata valimisdebatte, poliitikute väljaütlemisi jne…)

Noortekeskuste arenev suund:

- Soov teha noortekeskustega rohkem koostööd (individuaalsed võimalused, uued

projektid, eesti-inglise-vene keeles);

- Hetkel kõnekad teemad riigikogu valimised, rahvusvahelised projektid, Ukraina

toetamine.

Triumf Health: Triumf Health meeskonna nimel tutvustas noorte vaimse tervise toetamise

teemasid Triin Lokk. Huvilistel on võimalik võtta kaasa materjale, mis on kättesaadavad ka

Triumf Health kodulehel www.triumf.health.

9. Info jagamine ja jooksvad küsimused

- Kadi Laaneots tutvustab Eesti ANK juubeli tähistamist, mis toimub Kloogaranna

noortelaagri aladel 19.-20. mai 2022. Päeva esimeses pooles toimub avatud noorsootöö

konverents ja teises pooles juubelipidu koos bändi ja tunnustuste ning tordisöömisega.

Osalejate arvule piirangut ei ole, kõik EANK liikmete keskuste noorsootöötajad ja meie

partnerite esindajad on oodatud.

- Kadi Laaneots tuletab meelde võimalust saada EANK kaudu SOS sessioone, mis on

mõeldud kõigi meie liikmekeskuste töötajatele ja on tasuta. SOS sessioonile saab ennast

kirja panna EANK kodulehel ank.ee/sos-sessioonid/;

- Järgmine “Avatud noorsootöö ABC” koolitus toimub sügisel, töötame selle nimel, et

selleks ajaks oleks valmis ka Avatud noorsootöö käsiraamat;

Ege Enok kuulutab üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja Protokollija

Ege Enok Helen Siska
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