
 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsib uuringu konsultanti 

Vabariigi Valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames 2010. aastal 

käivitatav „Šveitsi Vabaühenduste Fond“ lähtub koostööprogrammi üldeesmärgist „suurendada 

kodanikuühiskonna panust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kui arengu ja osaluse olulise aspekti 

arendamisse“ ning SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu 2010-2015 rakendatava fondi 
alaeesmärkideks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd erinevates 

valdkondades, sh lepinguline delegeerimine ja teenuste arendamine kohalikele elanikele tervist soosiva 

elukeskkonna loomisel. Vabaühenduste Fondi juhib ja viib ellu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
koostöös Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga. Šveitsi Vabaühenduste Fondi lõpptaotluse 

kirjutamise sisendiks saab olema uuring, mis hõlmab detailset ning kõikehõlmavat olukorra analüüsi Eesti 

mittetulundussektorist, peamiste probleemide ning vajaduste kaardistust, mittetulundussektori ning 
avaliku sektori koostöö kontekstis; soovitusi Šveitsi Vabaühenduste Fondi loomiseks (sh taotlusvoorude 

suunad ning läbiviimine, toetatavad tegevused, taotlejad, toetuste suurus). 

Uuringu konsultandi tööülesanneteks on:  

      uuringu ettevalmistus (olemasolevate Eesti mittetulundussektori uuringute analüüs, hetkeolukorra 

kaardistus; uurimismeetodi – fookusgrupid –  täpsema raamistiku loomine; sihtrühma kaardistamine 

ning valimi koostamine; fookusgruppide ettevalmistus) 

 fookusgruppide läbiviimine 
 andmete analüüs, järelduste tegemine, soovitused ning ettepanekud Šveitsi Vabaühenduste Fondile, 

uuringu koostamine 

 
 Sobivalt kandidaadilt eeldame:  

 kõrgharidust (soovitatavalt sotsiaalteadustes) 

 mittetulundussektori ja kodanikuühiskonna toimimise ja arengute tundmist, mittetulundussektori      

ning avaliku sektori vahelise koostöö võimaluste (sh lepingulise delegeerimise) tundmist  
 andmekogumise ja -analüüsi tundmist ning kogemust (sh kvalitatiivsed meetodid, fookusgrupid) 

 uuringute läbiviimise kompetentsi ning kogemust 

 võimet mõelda ja tegutseda innovaatiliselt ning praktiliselt 
 eesti ja inglise keele head valdamist nii kõnes kui kirjas  

 

Kasuks tuleb:  
 väga hea suhtlemisoskus, väga hea väljendusoskus nii kirjas kui kõnes 

 korrektsus ja teadmised asjaajamise põhialustest  

 algatusvõime ja suutlikkus nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks 

 
Töö periood: mai – juuli 2010.a. (uuringu ettevalmistus, fookusgruppide läbiviimine, analüüs, uuringu 

koostamine) 

Töötasu:  konkurentsivõimeline tasu 
 

Kandideerimiseks ootame sooviavaldust, CV-d ja motivatsioonikirja aadressil SA Kodanikuühiskonna 

Sihtkapital, Toompuiestee 35, Tallinn 10133 või digiallkirjastatuna e-posti aadressil kysk@kysk.ee. 

Kandideerimistähtaeg on 03. mai 2010.a.  
 

Lisainfo: Merlin Sepp;  tel: 6 556 245; mob: 5301 6866; e-kiri: merlin.sepp@kysk.ee 
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