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PROTOKOLL
Algus: kell 11:00
Lõpp: kell 15:00
Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Stiina Kütt

Osalejad: Kristi Kruus, Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Margit Tõnisson, Marek Mekk, Merlis
Pajustik, Margit Udam, Anne Õuemaa, Stiina Kütt, Grete Landson, Ivika Uslov
PÄEVAKORD:
1. Eesti ANK koduleht. G.Landson
2. Eesti ANK 15 tegevused. Noorsootöönädal ja noortepäev. Arvamusfestival.
S.Kütt, K.Kõiv
3. Ülevaade lõppevatest, käimasolevatest ja uutest projektidest ning programmidest:
- Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste - H.Paabort
- Murdepunkt - A.Õuemaa
- Erasmus + EVS - S.Kütt
- Erasmus+ RISE - S.Kütt
- Erasmus+ Boost your possibilities- S.Kütt
- Noorte Tugila - H.Paabort, K.Kõiv
- Coachi mind - I.Uslov
- Kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimise toetamine
- M.Udam
4. Liikmelisus S.Kütt
5. Muud küsimused K.Kõiv
1. Eesti ANK koduleht
Kodulehe veebirakendused on vananenud, tuleb alustada uue kodulehe loomist. Kodulehe
praegune lahendus on ajutine. Kolisime Eenetist üle Veebimajutusse, kuhu saame sellisel kujul
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jääda maksimaalselt 13. oktoobrini. Rahastajatele peab projektide info kodulehel nähtav olema,
seega praegusel kujul on leht üleval seni, kuni uus valmib. Tuleb kaardistada vajalikud
menüüd, sisustrateegia, funktsioonid uue kodulehe jaoks, sh. kindlasti lõppenud ja
käimasolevad projektid, organisatsiooni info ja kontaktid, liikmeks astumise info, liikme
eelised, Google kalendri, Facebooki lehe ja blogi link. Üle vaadata ka noortekeskuste kontaktid
ning eristada liikmed ja mitte-liikmed. Ivika uurib, kas liikmete info saaks edaspidi siduda
logiraamatuga. Heidi laeb arhiivi alla hetkel olemasolevad tekstid ja vaatab üle nende sisu,
Grete ja kristi tegelevad teemaga edasi arendades Kristi loodud Wordpress mootorit.
2. EANK 15 tegevused
Noortepäev ja noorsootöö nädal 2016 leping on allkirjastatud ning ideede teostamiseks on
eraldatud 10 000 eurot.
Noortepäev 2016 toimub 12.08.2016 Paides Arvamusfestivali noortealal, seda veab eest
Järvamaa noortekogu. Noortepäev koosneb kolmest blokist: tänavakunst, arutelud ning töötoad
ja eneseareng. Osalevad 35 erinevat noorsootöö- ja noorteorganisatsiooni ning erinevates
tegevustes ~500 osalejat.
13.08.2016 on Eesti ANK partneriks arvamusfestivali noorteala aruteludel.
Juhatus otsustas, et Paides toimub ka järgmine üldkogu: 12. augustil kell 10.00 Paide
noortekeskuses. Igal osalejal palume kaasa tuua mõned noored noortepäevale. Üldkogu
teemad: uute liikmete vastu võtmine, noorsootöö nädal, sünnipäevapeo info, RISE logiraamatu
ja Boost rahvusvahelise noorsootöö tutvustamise töötoad, kaasame Eesti ANK EVT
vabatahtlikud.
Noorsootöönädal: 7.-13.11.2016 Noorsootöö nädalal jooksul toimub noorsootöö
kogemuslugude (35 lugu) levitamine sotsiaalmeedias, noorsootöölugude Elav Raamatukogu
igas maakonnas (15 sündmust, ~300 osalejat, eestvedajateks meie liikmed) ning
noorsootöönädala Pidula (~160 osalejat) noorsootöötajatele.
Pidula on pidu meile kõigile. Kindlasti kohal fotonäitused, tutvustame Eesti ANK ajalugu, lipu
teekonna erilisemaid hetki, täname koostööpartnereid ja liikmeid.Valmistada liikmete tänamise
märgid. Marek ja Margit mõtlevad peo plaani läbi. Valmib 5 videoklippi, Kerli arutleb sel
teemal Grete ja teistega. Marek tegutseb ajaloominutite teemal.
Aasta jooksul reisivad Eesti eri paigus ringi Eesti ANK ränd-fotonäitused: Noorsootöö nädal
2014 ja 2015 fotod kokku neljas osas (aasta jooksul ~35 erinevat näitusepaika). 22. juulil
toimub Kagu-Eesti eelarvamusfestival, Marek toimetab fotonäituse ka sinna. Veel on vabu
aegu suvisel perioodil.
Eesti ANK ja noorte Tugila info ilmub Büroodisaini noortepäevikus.
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3. Ülevaade lõppevatest, käimasolevatest ja uutest projektidest ning programmidest:
Riskilapsed projekt lõppeb 29. aprillil. Projekti kaasati u 20 000 noort, kellest 3500 on uued
noored noorsootöös, kõige rohkem läbi mono ja huvitegevuse. 250 noorsootöötajat said
koolitusi. Kaasati eksperte väljaspoolt valdkonda huvitegevusse. Projekt lõi eeldused Tugilale,
toetas Murdepunkti teostamist. ENTK väljendanud seni rahulolu tehtud tööga. 99% raha
kasutatud. Käsiraamat kujunduses.
Murdepunkt 20 tandemit üle eesti olemas, kes oskavad metoodikat kasutada. Suur osa neist
lubab jätkata või on valmis jätkama metoodika kasutamist. Otsitakse lisaressursse, et selle
kasutamist jätkata- vaja rakendajaid, uute läbiviijate koolitamist (koostöö ülikoolidega käib),
rahastajat ja programmijuhti. Valminud on käsiraamat eesti (paberil 100 eksemplari) ja vene
keeles (paberil 25). Mõju uuring 214 noore andmetega, kes programmis osalesid. Ligi 200
lapsevanemat vastas. Aruanne ja kokkuvõtted on veel teha.
Euroopa Vabatahtlik Teenistus Eesti ANK esimese koordineeritud EVT projekti “Create Your
World” raames viibivad 6 välisvabatahtlikku hetkel Paide, Vastseliina, Keila, Saku, Kiisa ja
Saue noortekeskustes. Projekti peamiseks eesmärgiks on rahvusvahelise noorsootöö
arendamine Eesti noortekeskustes ning sallivuse suurenemine kohalikes kogukondades.
Rahastuse sai ka järgmine projekt ”People Power Quality”, mille raames saabuvad järgmised
4 vabatahtlikku 1. septembril Haljala, Rakvere ja Paide noortekeskustesse.
Vastavalt akrediteeringule saab Eesti ANK: saata korraga maksimaalselt 5 vabatahtlikku; vastu
võtta korraga maksimaalselt 1 pikaajalise vabatahtliku; koordineerida organisatsioonina
maksimaalselt korraga 10 vabatahtlikku.
Arutluse all võbatahtliku võtmine Eesti ANKi juurde.
RISE projekt. Projekti kohtumine toimus aprillis Tallinnas, järgmine ühine kohtumine toimub
augusti lõpus Rumeenias, viimane novembris ainult projektijuhtide grupile aruandluse
koostamiseks. Hetkel käib logiraamatu süsteemi testimine ja arendamine. Noore profiil on
riigiti erinev, juurde tekib koht noorele sisse logimiseks. Aasta teises pooles toimuvad igas
riigis levitamise sündmused, vähemalt kolm sündmust igas riigis. Oktoobris korraldavad kõik
riigid samal päeval ametliku süsteemi avamise päeva- launch day. Järmisest aastast on uus
logiraamat kasutajapõhiselt tasuline, esialgse hinnangu kohaselt maksab kasutaja kohta 60
eurot. Lisaks on igas riigis vaja üldhaldajat. Rootsi KEKS maksab logiraamatu kasutamise ise
oma liikmete jaoks kinni. Täna on nii Eesti logiraamat kui rahvusvaheline KEKSi oma võrdselt
sama head ja kasutajasõbralikud süsteemid. Kui rahvusvahelist logiraamatut Eestis edaspidi
kasutama hakata, on sellele vaja riigi tuge.
BOOST projekt. Juuni lõpus toimub projektikohtumine Sloveenias. Avanemas on küsimustik
rahvusvahelises noorsootöös osalenutele, mille abil uuritakse noorte kogemusi rahvusvahelise
noorsootööga. Eestis tegeleb uurimuse läbiviimisega Merle Linno Tartu Ülikoolist.
Oktoobris toimub koolitus Soomes noorsootöötajatele, jaanuaris lõpukonverents Helsingis.
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Projekti lõpuks valmib igas riigis lisaks publikatsioon “Stairs to internationality” kuhu
koondatakse head rahvusvahelise noorsootöö praktikad. Eesti partneriteks on Lille Maja
noortekeskus ja Rõuge noorteklubi.
Tugila Tekkinud sidusvaldkondade huvi koostööks (rajaleidja, töötukassa, kutsekoolid,
ettevõtjad, täiskasvanute gümnaasiumid). Hetkel on 34 keskust programme teostamas, tänase
seisuga 524 juhtumit töös. Üks koolitusperiood lõppeb, järgmine algab sügisel. Idee: Tugila
juhtumikaardi abil mõõta noorsootöö mõju. Sotsiaalsõnumina on perekool.ee kodulehel,
ostukeskuste ekraanidel, PPA ekraanidel nähtavad meie videoklipid, lisaks alates juulist ETV
ja ETV+ kanalis.
Coachi mind Kandideerimine avati märtsikuus, kandideeris 29 huvilist, kohti 22 keskuse
juhile. Osalejad on välja valitud ja ülejäänud huvilised coachide panga coachide hoole all,
isiklikud kontaktid saadetud. Esimene koolitus ”Mina kui juht” maikuus Tallinnas. Kohtumine
toimunud ENÜ-ga, alates 10.maist on coachide pank nende kodulehel üleval.
Eesti ANK pakkumust kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimise
toetamiseks
Riin Luks hakkab mais ette valmistama kodulehte ja info edastamise teemat, avapauk
noortepäeval 12. augustil. Noored vastavad neljale küsimusele, sealt edasi suhtleb nõustaja
noortega, misjärel läheb idee plakatile või video vormi. See tähendab, et plakati või video
valmimiseks on juba läbi mõeldud kogu projekti protsess.Taotlused lähevad postri ja video
kujul hindamisele eraldi leheüljele, kus sarnaselt Facebookiga on võimalus meeldimisi koguda,
ent vanusepiirang puudub. Aruanne esitatakse blogipostitusena. Küsida võib kuni 2000 eurot.
Fondi kogusuurus 330 000. Noore taga on organisatsioon. 9. mail toimub kohtumine ENTKga, kelle soov on, et noor saaks raha, et konkurss algaks juba mais ja et iga kord oleks komisjon
otsustamisega seotud.
4. Liikmelisus
Saabunud on dokumendid Abja vallavalitsuselt Abja noortekeskuse liitumiseks Eesti ANKiga.
Üle on vaadatud liikmete osaluse tabel ning pöördutud Keila vallavalitsuse poole Laulasmaa
noortekeskuse tegevuse asjus. Keskus osales üldkogul viimati 2013 ning enam tegutse.
Otsustati: Laulasmaa noortekeskus liikmete nimekirjast välja arvatud. Sünnipäeva-aasta
liitumise infot levitada pildi kujul Facebookis.
5. Muu
Vajadus enne augustikuu üldkogu üle vaadata arengukavade ettepanekud. Järgmise juhatuse
koosoleku teemad: veebileht, arengukavad, noorte omaalgatusprojektid. Ekspertiisarvamuse
andmine hankes logiraamatu teemal.
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