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Päevakord:  

1. Eesti ANK-iga seotud hangete hetkeseis

2. “Noorte Heaks Tänu” tunnustuskonkurss

3. Koosolekul püstitatud teemad

Arutelud   ja   otsused: 

1. Eesti ANK-iga seotud hangete hetkeseis

Karoliine Aus ja Kadi Laaneots annavad ülevaate Eesti ANK-iga seotud hetkel käimasolevatest

hangetest. Noorteinfo töötubade juhendmaterjalide hanke osas on toimunud esimene kohtumine

hanke tellijaga ning peamine tööplaan on paigas. Karoliine Aus on alustanud materjalides

leiduvate linkide kontrollimisega, sisu uuendamine ja materjalide disain toimub detsembris.

Võitsime ka noorteseire hanke, mille raames valmib 8 artiklit koos infograafika ja sotsiaalmeedia

visuaalidega, lisaks korraldame ka kaks interaktiivset teaduslõunat, mis salvestatakse. Hanke

eestvedajaks on Kristina Masen, keda toetab Kadi Laaneots.

Arutelu.

Otsus: Noorteinfo töötubade juhendmaterjalide uuendamisel määratakse vastutaja igale töötoa

juhendile. Vastutajateks saavad olema tegevmeeskonna ja juhatuse liikmed, vajadusel kaasatakse

eksperte ka väljastpoolt Eesti ANK-i.



2. “Noorte Heaks Tänu” tunnustuskonkurss

“Noorte Heaks Tänu” tunnustuskonkursile saab esitada kandidaate 11 kategoorias. Liikmetelt

saadud sisendile ja varasematele aruteludele tuginedes teeb Kadi Laaneots ettepaneku esitada 7

kandidaati järgnevates kategooriates:

● Aasta noorsootöötaja - Geter Ehrenpreis, Ave-Liis Kivest;

● Pikaajaline panus noortevaldkonda - Annely Reile;

● Aasta noore tegu - Vaimse tervise podcast "Maailm Läbi Noorte Silmade";

● Aasta noortekeskus - Rõuge Noorsootöö Keskus, Viljandi Avatud Noortetuba VANT;

● Aasta noortesõbralik või nutikas tegu - aktiivgrupp “Terviseviidad”.

Arutelu.

Otsustati:

Kinnitada esitatavate kandidaatide nimekiri ja avaldused. Lisaks on Eesti ANK kaasesitaja Keila

noortekeskuse ja Pärnu MoNo kandidatuuride esitamisel.

3. Koosolekul püstitatud teemad

- Aasta viimane juhatuse koosolek toimub 20.12.2022;

- Eesti ANK meeskonna koostööpäev toimub 19.12.2022 koos pühade tähistamisega;

- Tr@ck-IN projekti raames on Eesti ANK koos teiste valdkondlike partneritega kutsutud

17.11.2022 ülevaatlikule kohtumisele. Eesti ANK-i esindab Triin Põri;

- 17.11.2022 toimub üle-eestiline uudishimupäev, selle raames avaldame kasulikke

noorsootööalaseid linke ja infot meie Instagramis;

- Haridus- ja Noorteamet on loonud miinimumstandardile tugineva küsimustiku, Eesti

ANK-i poolse tagasisidestamise eest vastutab Ege Enok;

- Fridays for Future Eesti tegi ettepaneku kohtumiseks, et arutada võimalike

koostöövõimalusi. Eesti ANK teeb ettepaneku kohtuda 2023 aasta alguses ning peamiselt

“Noortekeskuse Hea Tava” raames;

- 09.-16.12.2022 toimub Tartus rahvusvaheline Erasmus+ noorsootöötajate õpirände

projekt “Prop Up”. Koolitajateks Heidi Paabort ja Kerli Kõiv, tegevmeeskond ja juhatus

aitavad üldise korraldusega ja kaaskoolitajatena;



- Kinnitada Kadi Laaneotsa lähetus Hispaaniasse osalemaks Erasmus+ KA2 projekti

“YCMHYP” lõppkohtumisel 12.12. - 16.12.2022, Kadi Laaneots esitab lähetusavalduse.

Lisaks kinnitada ka ühe meeskonnaliikme lähetus, Kadi Laaneots teavitab juhatust

hiljemalt nädal enne kohtumist, kes projekti meeskonnast kaasa tuleb;

- MTÜ Eesti Talendikeskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner

andekuse defineerimisel ning valdkondlikel partneritel on võimalik protsessis osaleda.

Kadi Laaneots võtab eestvedajaga ühendust ja annab teada Eesti ANK-i soovist olla

protsessi kaasatud;

- Kinnitada Karolina Kuusiku lähetus Itaaliasse osalemaks „Contact Making Seminar on

Volunteering, digital and green” koostöökohtumisel 13.12. - 17.12.2022, Karolina

Kuusik esitab lähetusavalduse.


