Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus korraldas projekti „Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames
17.06.2014 laiendatud juhatuse Tõrva Avatud Noortekeskuses.
Marika Markus tegi ülevaate Eesti ANK Suvekooli ja Noortepäeva organiseerimisest. Suvekooli ja

Noortepäevale on oodatud kõik noortekeskused, ka mitte Eesti ANK liikmed. Toimub 10-12.08.14, 12.08
Noortepäev. Noortepäev algab 12.08 pärastlõunal. Kell 16.00 tuleb kõiki loodetavasti tervitama haridusja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Noortepäeval olemas infotänav. Heade näidete seminaril
toimuvad praktilised tegevused, kus noored ja noorsootöötajad käsikäes osalevad.
Andres Kalle, tarkvaraarendaja, tegi ülevaate Logiraamatu protsessist. Tekkis arutelu, millist infot küsida
noortekeskust külastavalt noorelt. On olemas võimalus, et iga keskus paneb ise enda paketi kokku,
mida ta noortelt küsib. Ühte huvitab keel, teist vanus. Otsustati uurida lisainfot alaealiste andmete
kogumine ilma lapsevanema nõusolekuta kohta ja vaadata üle andmekaitseseadus. Tehti ettepanek, et
statistika võiks olla nii kuu kui ka nädala kohta.
Pille Rokk tegi ülevaate noortekeskuste enesehindamismudeli kohta. Kontseptsioon on tänaseks
excelis. Ümarlauad on toimunud kõikides maakondades peale Valgamaa. Eesmärgiks nendel oli, et
noorsootöötajad tuleksid kokku ja pakuksid välja, mis on olulised näitajad ning kuidas neid mõõta. Tehti
ettepanek, et võiks olla veel eraldi lehena toodud kõik näitajad kokku. Võiks olla kokkuvõtlik piirkondlik
statistika, nii on lihtsam endale ülevaadet koondada. Kui enesehindamismudelis on sellised viis
valdkonda, siis võiks olla nende viie kohta – et täidan, vahepeal näen võrdlust keskmisega. Lõpuks
võiks olla koondleht, et saab ennast paigutada skaalale ja seal on selgitavad tekstid, et millisele
tasemele kuulud, mis on need väljakutsed seal juures. Siis on näha, kus need teemad arengus on ja
saab mõtiskleda, kas ja kuhu vaja jõuda. Töö enesehindamismudeliga jätkub.
Pille Rokk tegi ülevaate EANK liikmelisusest ja koostöövõimalustest. Toimus ühine arutelu liikmelisuse
kohta.

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.

