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Vastavalt KÜSK põhikirja punktile 4.12 esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele 
perioodil 10.05. – 15.05.2013.a.   MTÜ Maailm Lastele hea idee projekti „Vanem Vend, 
Vanem Õde - Võrumaa“ toetamise otsustamise. 

Otsuse eelnõu: 

1. Nõustuda projekti hinnanud ekspertide hinnangutega projekti kohta ning arvestades, et 
projekt ei vasta konkursi tingimuste punktis 3.1 sätestatud tingimustele, mitte toetada MTÜ 
Maailm Lastele hea idee projekti „Vanem Vend, Vanem Õde - Võrumaa“, registreerimise 
kood HI13-07. 

Põhjendus: 
Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu 26.04.2012.a. otsusega kinnitatud 
dokumendist “Heade ideede konkursi tingimused“ punkt 3.1: „ Konkursi kaudu toetatakse 
Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid, sotsiaalseid muutusi taotlevaid, uudseid 
lähenemisi ja lahendusi pakkuvaid ning laiaulatuslikku mõju omavaid kodanikualgatusi, mille 
elluviimiseks nende uudsuse või erilisuse tõttu puuduvad arvestatavad toetusmeetmed. 

Kuna programmi on rakendatud varasemalt mitmes teises linnas, siis ei ole tegemist uudse 
lähenemisega antud konkursi mõistes. 

 Kokkuvõte ekspertide hinnangutest: 

 taotleja tegevus on küll vajalik, kuid projekt on nõrgalt ette valmistatud; 

 taotluse kokkuvõte ja projekti kirjeldus ei anna kompaktset, selget ülevaadet projekti 
olemusest; 

 projekti vajalikkust ei ole piisavalt põhjendatud ning ei selgu konkreetselt projekti 
roll probleemide lahendamisel; 

 projektis ei ole esitatud, kuidas leitakse potentsiaalsed osalejad -  kuidas lapsed 
leitakse ja nendega koostööd alustatakse; 

 projektis esitatust ei selgu selle jätkusuutlikkus. Samuti ei ole kindlust tegevuste 
edasise rahastamise osas; 

 taotlusest  ja eelarvest ei selgu piisavalt 3 projekti eelarvest töötasu saavate inimese 
vajadus ja tööülesanded. 

 Hääletamine: 
  Monika Haukanõmm  poolt 
  Daniel Juhhov   poolt   
  Maris Jõgeva   poolt 

   Kaie Koskaru   poolt 
  Madle Lippus   poolt 

Paul-Eerik Rummo  poolt 
Kaia Sarnet   poolt 



Arho Tuhkru   ei hääletanud 
Kristiina Tõnnisson  poolt 
Rainer Vakra   poolt 

 
 
Otsus: 
1. Nõustuda projekti hinnanud ekspertide hinnangutega projekti kohta ning arvestades, et 
projekt ei vasta konkursi tingimuste punktis 3.1 sätestatud tingimustele, mitte toetada MTÜ 
Maailm Lastele hea idee projekti „Vanem Vend, Vanem Õde - Võrumaa“, registreerimise 
kood HI13-07.  
Poolt 9; Vastu 0; Ei hääletanud 1 
 
Põhjendus:   
Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu 26.04.2012.a. otsusega kinnitatud 
dokumendist “Heade ideede konkursi tingimused“ punkt 3.1: „ Konkursi kaudu toetatakse 
Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid, sotsiaalseid muutusi taotlevaid, uudseid 
lähenemisi ja lahendusi pakkuvaid ning laiaulatuslikku mõju omavaid kodanikualgatusi, mille 
elluviimiseks nende uudsuse või erilisuse tõttu puuduvad arvestatavad toetusmeetmed. 

Kuna programmi on rakendatud varasemalt mitmes teises linnas, siis ei ole tegemist uudse 
lähenemisega antud konkursi mõistes. 

 Kokkuvõte ekspertide hinnangutest:   

 taotleja tegevus on küll vajalik, kuid projekt on nõrgalt ette valmistatud; 

 taotluse kokkuvõte ja projekti kirjeldus ei anna kompaktset, selget ülevaadet projekti 
olemusest; 

 projekti vajalikkust ei ole piisavalt põhjendatud ning ei selgu konkreetselt projekti 
roll probleemide lahendamisel; 

 projektis ei ole esitatud, kuidas leitakse potentsiaalsed osalejad -  kuidas lapsed 
leitakse ja nendega koostööd alustatakse; 

 projektis esitatust ei selgu selle jätkusuutlikkus. Samuti ei ole kindlust tegevuste 
edasise rahastamise osas; 

 taotlusest  ja eelarvest ei selgu piisavalt 3 projekti eelarvest töötasu saavate inimese 
vajadus ja tööülesanded. 

 
Nõukogu liikmed:       Protokollis: 
  Monika Haukanõmm      Agu Laius 
  Daniel Juhhov    
  Maris Jõgeva    
  Kaie Koskaru    
  Madle Lippus   

Paul-Eerik Rummo   
Kaia Sarnet    
Arho Tuhkru    
Kristiina Tõnnisson   
Rainer Vakra  

 


