Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-35
PROTOKOLL
08. august 2013

Koht: Uueda Turismitalu (Nurme, Sauga vald, Pärnumaa)
Toimumise aeg: 08.08.2013
Algus kell 14.00, lõpp kell 16.00
Avas ja juhatas: Kristiina Tõnnisson
Protokollis: Agu Laius
Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Kaia Sarnet, Paul-Eerik Rummo, Maris Jõgeva, Rainer Vakra,
Monika Haukanõmm, Madle Lippus
Puudusid: Kaie Koskaru, Arho Tuhkru, Daniel Juhhov
Külalisena osalesid: Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Katrin Barnabas

PÄEVAKORD
1. MTÜ Spordiaasta hea idee projekti „Eesti Spordivabatahtlike kontseptsiooni väljatöötamine ja
ellurakendamine“ toetamise otsustamine.
2. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru tingimuste
kinnitamine.
3. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorus toetust saanud ühingutele korraldatavate
koolituste koolituspakkumine.
4. KÜSK 2014. a. korraldatavate teemade otsustamine.
5. Eetriüritus OÜ, Artur Talvik, esitatud eeltaotluse arutelu kodanikuühiskonna dokumentaalfilmi ja
selle kogukondades arutelu kaasrahastamisest.
6. Informatsioon:
- Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel;
7. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine.
Koosoleku avamine.
Otsustati: Kinnitada päevakord
1.MTÜ Spordiaasta hea idee projekti „Eesti Spordivabatahtlike kontseptsiooni väljatöötamine ja
ellurakendamine“ toetamise otsustamine.
Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti hetkeseisu. Eksperdid olid projekti osas kriitilised, mõnevõrra on
taotleja neid ettepanekuid arvestanud, eelarve on endiselt üsna üldine. Taotlevad toetust 18 000
eurot, projekti maksumus 20 00 eurot.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Spordiaasta hea idee projekti „Eesti Spordivabatahtlike
kontseptsiooni väljatöötamine ja ellurakendamine“ mahus 18 000 eurot.
Põhjendus:
-

Projektil on oma kandev idee ja vajalikkus Eesti ühiskonnas olemas, kuid projekt ei anna
piisavat kinnitust selles osas, kuivõrd on läbi mõeldud spordi vabatahtlikkuse olemus Eestis.

-

-

-

Kuivõrd on vabatahtlikkus seotud konkreetse spordialaga - selle toetajatega vs universaalsed
spordi vabatahtlikud. Ei selgu milline süsteem on Eestis mõeldav ja kas või kuivõrd seda
proovitakse rakendada erinevate spordialade peal?
Projektist ei selgu, milline on olemasolev olukord spordivabatahtlike süsteemi
väljaarendamise järele, ei ole teada antud, kas suurematel spordiürituste korraldajatel on
reaalne vajadus kavandatud uue mudeli järele.
Esitatud konkreetsed väljundid ja tulemused ei pruugi tagada projektile seatud
ambitsioonikat eesmärki.
Projekti eesmärgid on väga ambitsioonikad, kuid projekt ei anna veendumust, et sellise
eelarvega on neid võimalik sellises mahus saavutada. Pigem on tegemist ühe suurvõistluse
toetamisega.
Eelarves on keskendutud väga palju turunduslikele kuludele, mis tunduvad pigem olema
toetuseks maratoniüritusele, kui et lähtuvad projekti tegelikust eesmärgist.
Projekti väljund ja ulatus on hetkel kontsentreerunud Alutaguse maratonile. Ei ole
konkreetset kokkulepet mudeli testimiseks mõne suurema spordiürituse korraldajaga peale
Alutaguse maratoni.

Hääletamine: Poolt 4; Vastu 3.
2. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru tingimuste
kinnitamine.
Mari-Liis Dolenko tutvustas taotlusvooru tingimusi.
Otsustati: Kinnitada vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru
tingimused (lisatud).
Hääletamine: Poolt 7 ; Vastu 0

3. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorus toetust saanud ühingutele korraldatavate
koolituste koolituspakkumine.
Mari-Liis Dolenko tutvustas koolituspakkumust.
Nõukogu soovitas lisada äriinimese koolitajate hulka ja kinnitas selle täiendusega
koolituspakkumuse.
Hääletamine: Poolt 7, vastu 0
4. KÜSK 2014. a. korraldatavate taotlusvoorude teemade otsustamine.
Mari-Liis Dolenko tutvustas 2014.a taotlusvoorude ideid.
1.voor: Äriplaanide elluviimine.
2. voor Finantsjuhtimise suutlikkus.
Nõukogu soovitas käsitleda antud teemat laiemalt ja kaaluda mõtet siduda sinna juurde koolitusi.
Otsustati: KÜSK juhatusel jätkata tööd antud taotlusvoorude tingimuste väljatöötamisel arvestades
nõukogu koosolekul arutatut ja esitada need nõukogule otsustamiseks järgmisel nõukogu koosolekul
5. Eetriüritus OÜ, Artur Talvik, esitatud eeltaotluse arutelu kodanikuühiskonna dokumentaalfilmi
ja selle kogukondades arutelu kaasrahastamisest.

Nõukogu asus seisukohale anda Eetriüksus OÜ-le võimalus esitada nõukogule toetuse otsustamiseks
ametlik taotlus.
6. Informatsioon:
- Juhatuse otsuste kohta reisitoetuste eraldamisel ajavahemikus 17.04.-05.08.2013
Toetatud
Nele Leosk - osalemine Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni aastafoorumil Pariisis, 28. 29. mail .2013. Toetus - 940,00 eurot.
Vaike Raudava - osalemine rahvusvahelisel teaduskonverentsil „WORK - Continuities and
Disruptions in Modern Life“ Turkus, Soomes 21.-23. augustil 2013. Toetus – 490,00 eurot.
Toivo Aalja - osalemine Euroopa Ökokogukondade Võrgustiku (GEN) peaassambleel ja konverentsil
07. – 14. juulil 2013 Brienzis, Šveitsis. Toetus – 632,00 eurot.
Galina Maljarova – osalemine X Maailma Ukrainlaste Kongressi Foorumil, mis toimub 20.-22.
augustil 2013 Lvivis, Ukrainas ja IV Välisukrainlaste Rahvusvahelisel Kongressil „Ukraina diasporaa kui
Ukraina kinnistumise tegur rahvusvahelisel areenil: tänapäeva meede, projektsioon tulevikku“, mis
toimub 23. -24. Augustil Lvivis, Ukrainas. Toetus - 374,00 eurot.
Toetatud summas: 2436,00 eurot
Mitte rahuldatud
Einar Eiland - osalemine Rahvusvahelisel Euro-Aasia noorte foorumil Kiievis, Ukrainas 22.26.05.2013. Põhjendus: ei vasta konkursi tingimustele, puudub aktiivne roll foorumil.
Georg Kirsberg - osalemine Rahvusvahelisel Euro-Aasia noorte foorumil Kiievis, Ukrainas 22.26.05.2013. Põhjendus: ei vasta konkursi tingimustele, puudub aktiivne roll foorumil.
Einar Eiland - osalemine Rahvusvahelisel Euro-Aasia noorte foorumil Kiievis, Ukrainas 22.26.05.2013. Põhjendus: ei vasta konkursi tingimuste punktile 3.
Georg Kirsberg - osalemine Rahvusvahelisel Euro-Aasia noorte foorumil Kiievis, Ukrainas 22.26.05.2013. Põhjendus: ei vasta konkursi tingimuste punktile 3.
7. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine.
Otsustati: Järgmine nõukogu koosolek toimub 24.septembril (teisipäev) kell 14.00
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