Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus korraldas projekti „Eesti ANK eestkoste tagamine“ raames
26.05.2014 laiendatud juhatuse Türi Avatud Noortekeskuses.
Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort tegi ülevaate käsil olevatest projektidest. 30. mail lõpeb NEET
projekt ja 10. juuniks tuleb sellest kokkuvõte. 20 noortekeskuselt on olemas tagasiside, mida saab
edaspidistes projektides sisendina kasutada. Projektil “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste” vahearuanne on esitatud ja 7 noortekeskust on juba alustanud huvitegevusega.
Tegevjuht ja Pille Rokk tegid ülevaate Rootsis toimunud lähetusest, mille raames tutvuti KEKS
logiraamatuga.
Pille Rokk ja Heidi Paabort tegid ülevaate Logiraamatu hetkeolukorrast. Praegu tegeleb Logiraamatuga
tarkvaraarendaja, kes tuleb järgmisele laiendatud juhatusele 17. juunil Tõrvas tutvustama hetkeseisu.
Logiraamatu testperiood algab 1. septembrist valitud noortekeskustes. Esmajärjekorras saavad
süsteemi testida Tartu noortekeskused, kes osalenud logiraamatu loomise töögruppides. Toimus
töötuba gruppides- 10 küsimust, mida tahaksid küsida noortekeskuselt sealse hetkeolukorra
määratlemiseks. Töötoa eesmärgiks oli saada sisendeid noortekeskuste seireküsitluse jaoks.
Marika Markus tegi Noortepäeva ülevaate. Noortepäeva loosungiks „Jää liikuma“ . Toimub 12. august
Jõhvis. 16. mail kohtuti Jõhvi Vallavalitsuses Katrin Tammega. Neil on valmisolek meid vastu võtta
olemas. Arutleti ürituse korralduslike küsimuste üle. Otsustati Noortepäeva avama kutsuda
haridusminister Jevgeni Ossinovski, kellele antakse kutse üle 30. mail.
Natali Käsk tegi ülevaate Hasartmängumaksu Nõukogu projektist „Noorsootöö kvaliteedi
parendamine läbi KOV-ide noorsootööasutuste võimekuse suurendamise“. Jõuti järeldusele, et noor,
kes tuleb otse ülikoolist, ei ole veel piisavalt pädev, et üksinda noortekeskuses töötada. Sai koostatud
Narvas väike juhend, kus kirjas noortekeskuste ootused alternatiivtöötajale, kes läbinud
noortekeskuse praktika ja osalenud vaatlejana noortekeskuses, kus hakkab tööle. Sai koostatud
praktikabaaside nimekiri, kus kirjas need noortekeskused, kes on head praktikabaasid. Tallinna
Ülikooli Pedagoogilises Seminaris said kokku praktikajuhendajad, võeti ette praktikajuhendid ja
vaadati üle. Tehti ettepanekuid, saadeti kõigile kolmele ülikoolile laiali.
Heidi Paabort tegi ülevaate EMP programmi "Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja
korduvrikkumiste ennetamine" sügiseset projektivoorust ja toimus arutelu gruppides. Otsustati
projektitaotlusega ühiselt jätkata.

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.

