Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus korraldas projekti „Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames
16.04.2014 laiendatud juhatuse Tartu Lille Majas.
Laiendatud juhatusel tehti ülevaade Eesti ANK-s käimasolevatest projektidest. Valminud on
kokkuvõtted Hasartmängumaksu Nõukogu projekti „Noorsootöö kvaliteedi parendamine läbi KOV-ide
noorsootööasutuste võimekuse suurendamise“ raames toimunud kokkusaamistest, kus osalesid
praktika juhendajad (noortekeskused) ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari esindajad.
Kokkuvõtted edastatakse ka TÜ Narva Kolledžile ja Viljandi KA-le. 7. mail toimub TLÜ Pedagoogilises
Seminaris Mõttehommik, mille raames saadakse kokku praktika läbinud tudengitega et arutada
praktika juhendite, juhendamise ning arenguvõimaluste osas. Eesmärk on viia ühtsemale tasemele
ANK-de, juhandajate ja tudengite arusaamad. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetatava
projekti "Eesti ANK juhtimissuutlikkuse arendamine ühiskondliku mõju nähtavuse suurendamiseks"
raames on valmimas Mõjuhindamise raamistik, juhindutakse kolmest peamisest suunast, et suunata
tegevuse põhirõhk konkreetsele tegevusele ja organisatsioon kasutaks ressursse eesmärkide
saavutamisel optimaalselt.
Projektil “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” on olemas ekspertgrupp ja
olemas nende arvamused. Toimus 2 grupitööd teemade arutlemiseks.
Arutati ühiselt Noortepäev 2014 kontseptsiooni. Noortepäeva tunnuslauseks sai „Jää liikuma“. Jagati
meeskonnale ülesanded edasiseks ürituse korraldamiseks ja arutleti, milliseid organisatsioone võiks
Noortepäeva infotänavale kutsuda.
Anne Õuemaa Tartu Linnavalitsusest tegi ettekande Tartu noortekeskuste logiraamatu ideest.
Logiraamtu loomise idee sai alguse vajadusest kõikidelt noortekeskustelt võrdsetel alustel andmeid
koguda. Oluline oli leida andmete kogumise süsteem avatud olekule lisaks ka mobiilsele
noorsootööle, kinnistele gruppidele. Rootsi näitena KEKS kogub külastuste arvu, Tartu eesmärgiks oli
saada unikaalsete külastuste arv. Tutvuti ühiselt Logiraamatu prototüübiga ja arutleti Logiraamatu
kasutamise vajalikkuse üle noortekeskuses. Pille Rokk jätkab koostööd Tartu LV-ga, et Logiraamatut
edasi arendada.
Eesti ANK ja Eesti Euroopa Liikumine koostöö Noortekaardi teemal. KÜSK-lt on Eesti Euroopa
Liikumine saanud rahastuse äriplaani koostamiseks. Plaanitakse maikuus esitada projektitaotlus KÜSK
sotsiaalse ettevõtluse programmi ja soovitakse projekti kaasata ka Eesti ANK.
Noortekeskuste Hea Tava põhimõtetel toimiv ANK-de enesehindamismudel ehitatakse üles
ümarlaudadel välja tulnud noortekeskuste väärtustele, meetoditele ja arvamustele, kuidas neid
väärtusi mõõta. Noortekeskuste väärtused said jagatud 5 valdkonda: asukoht, võrgustik, noored
tegevusvõimalused, noorsootöötaja. Jätkatakse ümarlaudade kokkuvõtete tegemist. Otsustati, et
enesehindamismudel peaks haakuma mõjuhindamismudeliga.

Laiendatud juhatus toimub Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondi projekti “Eesti ANK
eestkoste tagamine“ raames, mille eesmärgiks on Eesti ANKi eestkoste tegevussuutlikkuse
suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise noorsootöö valdkonna
poliitikakujundamises ning otsusetegemises. Fookuses on noortekeskuste teenuste mõjususe ja
liikmete (sh ka uute) aktiivse osalemise suurendamine, tulemuslikum avalikkuse teavitamine
noortekeskuste mõju olulisusest ja laiemalt Eesti ANKi kvaliteetse eestkoste tagamine.

