Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-20

PROTOKOLL
05. juuli 2012

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo
Toimumise aeg: 05.07.2012
Algus kell 14.00, lõpp kell
Avas ja juhatas: Kristiina Tõnnisson
Protokollis: Agu Laius
Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Kaia Sarnet, Maris Jõgeva, Rainer Vakra, Arho Tuhkru, Daniel
Juhhov
Puudusid: Monika Haukanõmm, Kaie Koskaru, Paul-Erik Rummo, Tiit Riisalo
Külalisena osalesid: Agu Laius, Ann Räämet, Mari-Liis Dolenko, Merlin Sepp, Sirle Domberg,

PÄEVAKORD
1. KÜSK toetuse otsustamine: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ „Sotsiaalse ettevõtluse
arenguhüpe Eestis“
2. Heade ideede toetamise otsustamine
- Idee lühikirjeldus: MTÜ Abikäsi „Infosüsteem sihtgruppi kuuluva tööotsija töökohale
sobivuse põhjalikuks analüüsiks“
- MTÜ PÖFF projekt „Kodanikupäeva tähistamine laste- ja noortefilmide festival Just Film
raames 15.11-25.11.2012“
3. Õpiringide toetamise avaliku pakkumise toetuste otsustamine
4. KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise lepingu täitmise kokkuvõte ja aruanne
5. KÜSK kaasava planeerimise riigieelarvelise eraldise lepingu projektide elluviimise tulemused
6. 2013 korraldatavate taotlusvoorude teemade otsustamine
7. Arutelu KÜSK eraannetuste kogumise internetipõhise keskkonna käivitamisest
8. KÜSK vaiete korra kinnitamisest
9. KÜSK arendusseminari korraldamisest 16. – 18. augustil 2012 Vormsil
10. Informatsioon:
- MAK konverentside toetuslepingutest
- KÜSK juhataja otsustest reisitoetuste taotluste kohta perioodil 20.04.12-04.07.2012.
Vajadusel arutelu.
- KÜSK nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Koosoleku avamine.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
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1. KÜSK toetuse otsustamine: Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik „Sotsiaalse ettevõtluse
arenguhüpe Eestis“
Agu Laius annab selgitava info, et eelmisel koosolekul nõukogu põhimõtteliselt otsustas toetada
SEV tegevustoetuse taotlust ning peale taotleja poolsete täpsustuste sisseviimist tullakse selle
juurde tagasi. Taotleja on esitanud täpsustatud projekti. KÜSK büroo toetab taotluse rahastamist
arvestades, et KÜSK on algatanud taotlusvoorude kaudu mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid, SEV on
asutanud sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku ning sellealane koostöö sotsiaalsete ettevõtete
vahel on väga vajalik.
Otsustati: Toetada Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku projekti „Sotsiaalse ettevõtluse
arenguhüpe Eestis“ summas 32793.93 eurot KÜSK 2012.a. riigieelarvelise eraldise finantsplaanile
nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavate vahendite arvelt.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

2. Heade ideede toetamise otsustamine
- Idee lühikirjeldus: MTÜ Abikäsi „Infosüsteem sihtgruppi kuuluva tööotsija töökohale
sobivuse põhjalikuks analüüsiks“
Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks, kuna projekti rõhuasetusega portaali
loomisele ei vasta piisavalt KÜSK heade ideede tingimustele.
Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1
- MTÜ PÖFF projekt „Kodanikupäeva tähistamine laste- ja noortefilmide festival Just Film
raames 15.11-25.11.2012“
Otsustati: Toetada projekti mahus 5774,32 eurot.
Hääletamine: Poolt 6 ; Vastu 0

3. Õpiringide toetamise avaliku pakkumise toetuste otsustamine
Avaliku pakkumuse konkursile esitati seitse pakkumust: MTÜ Lahedad Naised Lahedalt, MTÜ
Tartu Erahariduse Edendamise Selts, MTÜ Läbi Tähevärava, MTÜ Innovaatika, MTÜ Virumaa
Koolituskeskus, MTÜ Ratsuritäht, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant.
Hindamiskomisjon hindas kõiki pakkumusi lähteülesandes esitatud kriteeriumite alusel ja arutas
kõik pakkumised läbi ning liikmed tõid välja argumendid ja seisukohad iga pakkumuse osas.
Komisjonipoolne hinnang saadi komisjoni liikmete poolt antud hinnete aritmeetilisest keskmisest
(protokoll lisatud).
Otsustati: Komisjoni hindamistulemuste põhjal tunnistada pakkumuse võitjateks MTÜ Eesti
Külaliikumine Kodukant, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, MTÜ Lahedad Naised
Lahedalt, pakkumused.
Hääletamine: Poolt 6 ; Vastu 0
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4. KÜSK 2011.a. riigieelarvelise eraldise lepingu täitmise kokkuvõte ja aruanne
Agu Laius, Mari-Liis Dolenko ja Sirle Domberg andsid ülevaate KÜSK 2011.a. riigieelarvelise
eraldise lepingu täitmisest ning tutvustasid siseministeeriumile esitatavaid lepingu täitmise
aruandeid. Asjakohane aruanne esitatakse juhatuse poolt siseministeeriumile.
Otsustati: Võtta infomatsioon teadmiseks.
5. KÜSK kaasava planeerimise riigieelarvelise eraldise lepingu projektide elluviimise
tulemused
Merlin Sepp tutvustas kaasava planeerimise taotlusvooru tulemusi, mille käigus toetati 10
projekti. Eesmärgiks oli kaasava planeerimise metoodika välja töötamine. Projektide tulemused
on väga head. Enamusel projektidel on head jätkutegevused. Augustis valmib koondanalüüs,
mille järel korraldatakse asjakohased koolitused erinevates Eesti piirkondades.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. 2013. aastal riigieelarvelisest eraldisest korraldatavate taotlusvoorude teemade
otsustamine
Mari-Liis Dolenko tutvustab KÜSK büroo poolt kavandatud kolme taotlusvooru teemat:
• Ühenduste nähtavuse suurendamiseks turundusliku ja kommunikatsioonialase
kompetentsi tõstmine. Selle vooru toetuse abil koostavad organisatsioonid lähtuvalt
oma organisatsiooni eesmärkidest turundus-, kommunikatsioonistrateegia/plaani, mida
hakkavad juba projekti käigus ka aktiivselt katsetama.
• Ühenduste strateegilise planeerimise ning mõju hindamise suutlikkuse tõstmine. Vooru
toetuse abil õpivad ühendused oma tegevusi teadlikumalt ja süsteemselt vastavalt
eesmärkidele planeerima ning ühingu ühiskondlikku mõju hindama.
• Kogukonnateenuste osutamise tõhustamine. Toetuse kaasabil saavad ühendused
osutada kogukonnateenuseid.
Otsustati:
1. Võtta esitatud kolm taotlusvoorude teemat aluseks ja koostada nende alusel taotlusvooru
tingimuste jaoks eesmärk, toetatavad tegevused, oodatavad tulemused ja tulemusindikaatorid.
Hääletamine: Poolt – 3; Vastu 3. Otsus vastu võetud KÜSK põhikirja p. 4.10 alusel.
2. Nõukogu liikmetel esitada ettepanekud/täiendused KÜSK büroole 10. augustiks 2012.a.

7. Arutelu KÜSK eraannetuste kogumise internetipõhise keskkonna käivitamisest
Agu Laius teeb ülevaate. KÜSK strateegias on kirjas ka eravahendite kaasamise vajadus ning
selleks oleme asutanud annetus-toetusfondid korruptsioonivastase tegevuse toetamiseks ning
Teeme ära tegevuse toetamiseks.
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Esimese osas oli algatajaks korruptsioonivastane ühing, kellel oli teadmine, et on olemas ärimehi,
kes on huvitatud teotama seda tegevust Eestis. See allfond ei ole tööle hakanud.
Teise osas oleme olnud aktiivsed ja see rakendus parimalt nn mündikampaania (annan
kroonisendid eurole üleminekul annetuseks) käigus. See oli ette nähtud Toidupanga toetamiseks
vahendite soetamisel. Töötas hästi, aga uusi ideid ei ole kerkinud.
Annetamine ja annetuste kogumine levib maailmas jõudsalt ning kasutusele on võetud uued
inimsõbralikud ja atraktiivsed tänapäevased lahendused. Olen konsulteerinud Henri Laupmaaga
meeskonnaga. Nemad käivitasid Hooandja: http://www.hooandja.ee/
Maailmas on analoogilised näited olemas: http://www.kickstarter.com/
Või ka KÜSK jaoks sobivam lahendus: http://www.betterplace.org/en
Hooandja platvormi on võimalik kasutada ka KÜSK jaoks sobiva annetuskeskkonna loomiseks ja
rakendamiseks, mis tähendab eelkõige vabaühenduste (nende projektide) toetamist.
KÜSK omab teatud mainet ja peab selle tagama ka sellise toetusskeemi puhul. St KÜSK hindab nii
valdkondi/projekte, millele annetusi võimaldab, kui ka kontrollib, kas toetusraha kasutatakse
sihipäraselt ja otstarbekalt ning vastavalt seadustele. Peab teavitama annetajaid, kui hästi nende
annetusi on kasutatud. See eeldab teatud administreerimiskulusid. (Hooandja puhul on see 3%,
välismaiste analoogide puhul 7?%). KÜSK peab ka seda arutama, kui selles suunas edasi liigume.
Nõukogu positiivse suhtumise korral saab edasi liikuda KÜSK annetuskeskkonna kontseptsiooni
lähteülesande ja kontseptsiooni koostamisega.
Otsustati: Jätkata tööd KÜSK eraannetuste kogumise internetipõhise keskkonna kontseptsiooni
koostamisega.

8. KÜSK vaiete korra kinnitamisest
Arutati KÜSK vaiete korra eelnõu.
Otsustati: Kinnitada SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsuste vaide ja kaebuste esitamise kord
(lisatud).
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

9. KÜSK arendusseminari korraldamisest 16. – 18. augustil 2012 Vormsil
Agu Laius teavitas, et on kavandatud KÜSK traditsiooniline arendusseminari korraldamine
Vormsil, kus keskendutakse KÜSK strateegia uuendamisele. KÜSK finantsplaani kohaselt oli
kavandatud korraldada KÜSK aastakonverents aprillis summas 5000 eurot. Aprillikuu oli töiselt
väga pingeline ja konverentsi korraldamine sellel ajal oleks kuhjanud palju kodanikuühiskonna
alaseid üritusi väga lühikesele ajavahemikule. KÜSK juhatus taotleb eraldatud rahast 3500 euro
eraldamist KÜSK arendusseminari läbiviimiseks.
Otsustati: Nõustuda KÜSK juhatuse ettepanekuga ja eraldada 3500 eurot KÜSK arendusseminari
korraldamiseks 16.-18. augustil 2012 Vormsil.
Hääletamine: Poolt 6, Vastu 0
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10. Informatsioon:
KÜSK juhatus informeeris:
- Lähtudes KÜSK nõukogu 13.12.2011.a. otsusest on sõlmitud MAK kodanikuühiskonna
konverentside korraldamise toetuslepingud:
Taotlused rahuldati toetuse saamiseks abikõlblikul perioodil 01.07.2012 kuni 31.12.2012
kogusummas 27 999,93 eurot ja lepingud sõlmiti alljärgnevalt:
- Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-01 projektile
„Jõgevamaa kodanikeühenduste konverents 2012“ summas 1950,00 eurot.
- Sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-02 projektile „Lääne-Virumaa
kodanikeühenduste konverents“ summas 1950,00 eurot.
- SA Läänemaa Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-03 projektile „Läänemaa
Kodanikeühenduste Konverents 2012“ summas 1950,00 eurot.
- Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-04 projektile „Raplamaa
Kodanikeühenduste Konverents“ summas 1950,00 eurot.
- Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-05 projektile „Saaremaa ja
Hiiumaa MTÜ-d „Tegutseme koos““ summas 2527,93 eurot.
- SA Valgamaa Arenguagentuuri taotlus nr KÜ-MAK-2012-06 projektile „Kodanikeühenduste
konverentsi korraldamine Valgamaal“ summas 1950,00 eurot.
- SA Võrumaa Arenguagentuuri taotlus nr KÜ-MAK-2012-07 projektile „ Võrumaa MTÜ-de
sügiskonverents 2012“ summas 1950,00 eurot.
- SA Järvamaa Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-08 projektile „Järvamaa
Kodanikuühiskonna konverents 2012“ summas 1950,00 eurot.
- Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-09 projektile „ Pärnumaa VII
Kodanikuühenduste konverents ja Pärnumaa Kodanikuühiskonna tänupäev“ summas 1950,00
eurot.
- SA Põlvamaa Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-10 projektile „Põlvamaa
kodanikeühenduste konverents 2012“ summas 1950,00 eurot.
- Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-11 projektile „Harjumaa
kodanikeühenduste konverents 2012“ summas 2250,00 eurot.
- SA Tartu Ärinõuandla taotlus nr KÜ-MAK-2012-12 projektile „Motivatsioonisüst Tartumaa
kodanikeühendustele“ summas 2250,00 eurot.
- SA Järvamaa Arenduskeskuse taotlus nr KÜ-MAK-2012-13 projektile „Maakondlike
konverentside ühisturundus“ summas 3422,00 eurot.
- KÜSK juhataja otsustest reisitoetuste taotluste kohta perioodil 20.04.201204.07.2012. Vajadusel arutelu.
Toetatud taotlused:
1. Maiu Uus – toetada osavõttu konverentsil „Democratization, Marketization and the
Third Sector“ 10.-13. Juulil 2012 Sienas, Itaalias. Taotletud summas 909,00 eurot.
2. Jaanus Kangur – toetada osavõttu Euroopa Taastava Õiguse Foorumi 7. Rahvusvahelisel
konverentsil „Connecting people. Victims, Offenders and Community in Restorative
Justice“ 14.-16. Juunil 2012 Helsingis, Soomes. Taotletud summas 410,00 eurot.
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3. Marina Tee – toetada osavõttu II Rahvusvahelisel teaduslik-praktilisel liikuval seminaril
„Identiteet nüüdisaegses kultuuris. Folkloor nüüdisaegses kultuuris“ 03.07.-09.07.2012
Nižni-Novgorodis, Semenovis, Gorodetsis, Polhovski Maidanis ja Sergiyev Posadis.
Taotletud summas 698,00 eurot.
4. Kristina Mänd – toetada osavõttu 11th CIVICUS World Assembly kokkusaamisel
Montrealis, Kanadas, 03.09-08.09.2012. Taotletud summas 1 680,00 eurot.
Kokku eraldatud toetusi:

3697,00 eurot

Mitte toetatud taotlused:
1. Marion Soostar – mitte toetada taotlust, kus ürituseks on kaks kuud vabatahtlikku tööd
Togo Vabariigi orbudekodus programmi Rural Life raames. Taotletud summas 1615 eurot.

- KÜSK nõukogu järgmise koosoleku ajast.
Otsustati: KÜSK nõukogu järgmine koosolek toimub 25. oktoobril 2012 kell 14.00 KÜSK
büroos.

Juhatas:
Kristiina Tõnnisson

Protokollis:
Agu Laius

Nõukogu liikmed:
Monika Haukanõmm
Daniel Juhhov
Maris Jõgeva
Kaie Koskaru
Tiit Riisalo
Paul-Eerik Rummo
Kaia Sarnet
Arho Tuhkru
Rainer Vakra
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