AHE21

KÜSKI 2021. AASTA VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPET
ETTEVALMISTAVA VOORU KOKKUVÕTE
AHE21 vooru esitati

66 taotlust

kogusummas 251 973,79 €

Tehnilises hindamises langes välja

3 taotlust

Lävendi ületanud projekte oli kokku

42

Rahastuse said

37 ühendust

kogusummas 140 902,72 €

Projektid lõpetasid edukalt

37 taotlejat

kogusummas 136 586,40 €

Valmis:
Tegevuskavasid

31*

Äriplaane

4

Tegevuskava ja äriplaan

2

*Tegevuskavadena on loetud ka muid väljundeid, milleks olid:
-

treeningmetoodika
mõju hindamise süsteemid ja raamistikud
kommunikatsiooni- ja turundusplaanid
arengukavad
koolituskavad

Keskmine taotletud summa

3806,95 €

Kõrgeim taotletud summa

4000,79 €

Väikseim taotletud summa

1302,00 €

TEGUTSEMISPIIRKONNAD

Esitatud taotlused

Rahastatud taotlused

2

30

Piirkondlik

1

34

Üleriigiline

Rahvusvaheline

17
19

Piirkondlik

Üleriigiline

Rahvusvaheline

1

Piirkondlikult tegutsevate ühingute poolt esitatud taotlused maakonniti:

Piirkondlikult tegutsevate ühingute poolt esitatud ja rahastatud taotlused maakonniti:
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TEGUTSEMISPIIRKONNAD PROTSENTUAALSELT
Taotluseid

Kandideerisid
Piirkond
30 Üleriigiline
2 Rahvusvaheline
9 Harjumaa
1 Hiiumaa
1 Ida-Virumaa
0 Jõgevamaa
1 Järvamaa
0 Läänemaa
6 Lääne-Virumaa
0 Põlvamaa
2 Pärnumaa
1 Raplamaa
1 Saaremaa
9 Tartumaa
1 Valgamaa
1 Viljandimaa
1 Võrumaa
66 Kokku

45,45%
3,03%
13,64%
1,52%
1,52%
0,00%
1,52%
0,00%
9,09%
0,00%
3,03%
1,52%
1,52%
13,64%
1,52%
1,52%
1,52%

Taotluseid
19
1
4
1
0
0
0
0
2
0
1
1
1
5
1
0
1

Rahastuse sai
Piirkond
Üleriigiline
Rahvusvaheline
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

51,35%
2,70%
10,81%
2,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,41%
0,00%
2,70%
2,70%
2,70%
13,51%
2,70%
0,00%
2,70%

37 Kokku

TAOTLEMINE 2020. JA 2021. AASTA ARENGUHÜPPE VOORUDES
23 AHE21 voorus toetuse saajatest ei ole varem KÜSKi käest rahastust saanud.
18 AHE21 voorus toetust saanutest märkis lõpparuandes, et planeerivad taotluse esitada ka AH21
vooru. AH21-st taotles toetust kokku 13 AHE21 voorus taotlenud ühingust, millest 9 olid AHE21-voorus
rahastuse saanud.
2020. ja 2021. aasta taotlemine nii arenguhüpet ettevalmistavas kui arenguhüppe voorus:
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KÜSKI STATISTIKA MÕJU HINDAMSEKS
Mõju hindamisel on kasutatud KÜSKi mõju hindamise süsteemi alusloogikat, mis on:
1. Arenguvajaduste- ja võimaluste analüüs (tehtud taotleja poolt enne taotluse esitamist):
vabaühendus tahab luua kogukonnas / sihtrühmade seas positiivset mõju (s.o
mõjueesmärgid). Ühendus näeb selle eeldusena vajadust suurendada oma võimekust
organisatsioonina (s.o võimekuste tugevdamise eesmärgid).
2. Taotlus: vabaühendus koostab KÜSKile projektitaotluse, milles põhjendab, milliste
võimekuste tugevdamine ja kuidas aitab tal rohkem mõju luua. Võimekused märgitakse
taotlusvormis, mille kohta KÜSK kogub statistikat.
3. Lõpparuanne (mõju võimekustele): vabaühendus viib projekti ellu ja arendab välja osad või
kõik planeeritud võimekused. Need märgitakse aruandevormis, mille kohta KÜSK kogub
statistikat:
a. Milliseid võimekusi õnnestus vabaühendustel arendada?
b. Millisel määral õnnestus taotluses märgitud võimekusi arendada ehk mitu võimekust
taotlustes taotleja kohta keskmiselt märgiti ning mitu võimekust keskmiselt taotleja
kohta õnnestus välja arendada?
4. Millistesse valdkondadesse vabaühendus projekti toel panustab - märgitakse aruandevormis,
KÜSK kogub statistikat.
5. Millistesse kodanikuühiskonnale oluliste teemade arengusse ühingu võimekuse kasv projekti
abil panustas – märgitakse aruandevormis, KÜSK kogub statistikat.
VALDKONNAD
ESITATUD TAOTLUSTE ALUSEL
66 taotlust esitanud ühingut tegutsevad järgmistel valdkondades (ühel ühingul võis olla märgitud
mitu valdkonda):

Keskkonnakaitse laiemalt

4

Elusloodus, sh loomade heaolu

5

Muu

7

Avalik ruum

7

Tööhõive, ettevõtlus ja majandusareng

11

Füüsiline tervis ja heaolu

14

Sihtrühma eneseareng ja -teostus

15

Vaimne tervis ja heaolu

15

Kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine

17

Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused

17

Haridus ja noorsootöö

21

Piirkondliku/kohaliku elu edendamine

24
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„Muu“ valdkonna all toodi välja:
korruptsiooni ennetamine ja demokraatia edendamine; Kagu-Eesti ja laiemalt Eesti tutvustamine
rahvusvaheliselt (läbi autospordi); kvalitatiivsete uuringute tegemine valdkondade-üleselt ja
poliitikakujundus; eestkoste tervishoiu ja inimõiguste valdkonnas; erinevate valdkondade (sh
liikumiskultuuri ja terviseedenduse) tutvustamine ja arendamine Eestis; lokaalne heategevus ja
osalemine rahvusvahelise katusorganisatsiooni tegevuses; ühel juhul jäeti valdkond täpsustamata.

RAHASTATUD TAOTLUSTE ALUSEL
37 Rahastuse saanud ühingut panustasid järgmistesse ühiskonnaelu valdkondadesse (ühel ühingul
võis olla märgitud mitu valdkonda):
Keskkonnakaitse laiemalt

3

Avalik ruum

4

Elusloodus, sh loomade heaolu

4

Muu

5

Tööhõive, ettevõtlus ja majandusareng

5

Vaimne tervis ja heaolu

6

Sihtrühma eneseareng ja -teostus

7

Füüsiline tervis ja heaolu

9

Haridus ja noorsootöö

10

Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused

11

Kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine

11

Piirkondliku/kohaliku elu edendamine
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2021. aastal panustasid arenguhüpet ettevalmistavast voorust toetust saanud ühingud enim
piirkondliku/kohaliku elu edendamisse; kultuuri, usuelu ja vaba aja sisustamisse ning sotsiaalsesse
kaasatusse ja võrdsetesse võimalustesse. Veidi vähemal määral tegeleti hariduse ja noorsootööga,
füüsilise tervise ja heaoluga, sihtrühma enesearengu- ja teostusega ning vaimse tervie ja heaoluga.
Vähem panustati elusloodusesse, sh loomade heaolusse, avalikku ruumi ja keskkonnakaitsesse
laiemalt. Muu valdkonna tõid välja viis taotlejat ning nendeks olid korruptsiooni ennetamine ja
demokraatia edendamine; Kagu-eesti ja laiemalt Eesti tutvustamine rahvusvaheliselt (läbi autospordi);
kvalitatiivsete uuringute tegemine valdkondade-üleselt ja poliitikakujundus; sotsiaalne kaasatus ja
võrdsed võimalused; ühel juhul jäeti valdkond täpsustamata.
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VÕIMEKUSED - M ILLISTE VÕIMEKUSTE ARENDAMISEKS TOETUST TAOTLETI?
KÕIKIDE ESITATUD TAOTLUSTE ALUSEL
MUU

3

Füüsiline infrastruktuur sh hooned

4

Praegu ei oska vastata, sest projekt…

4

IT-infrastruktuur sh andmebaasid,…

7

Põhitegevuse laiendamine sh uute inimeste ja…

19

Uute tegevuste algatamine

20

Tuluallikate mitmekesisus ja tulude suurus sh…

21

Inimesed organisatsioonis sh töötajad,…

24

Turundus ja kommunikatsioon

24

Missioon, visioon, strateegia & planeerimine sh…

34

Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet…

36
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40

„Muu“ võimekuse all toodi välja ühel juhul põhitegevuse sisulist arendamist ja laiendamist, ühel
juhul eeskostet ja huvikaitset ning ühel juhul jäeti täpsustamata.
RAHASTUSE SAANUD TAOTLUSTE ALUSEL

Võimekused, mida plaaniti arendada ja mida
õnnetus arendada
25
20
15
10
5
0

Võimekused, mida plaaniti arendada

Võimekused, mida õnnestus arendada

37-l ühendusel õnnestus projekti lõpuks arendada järgmiseid võimekusi:
IT-infrastruktuur sh andmebaasid,…

2

Inimesed organisatsioonis sh töötajad,…

2

Põhitegevuse laiendamine sh uute inimeste ja…

4

Turundus ja kommunikatsioon

4

Uute tegevuste algatamine

6

Tuluallikate mitmekesisus ja tulude suurus sh…

8

Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet…

16

Missioon, visioon, strateegia & planeerimine…
0
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Enim arendati missiooni, visiooni, strateegiat ja planeerimist, sh kõiki plaane nagu äriplaan,
tegevuskava jm. Samaväärselt panustati põhitegevuse sisulisse arendamisse, sh selle kvaliteedi
tõstmisesse. 8 ühingut panustasid ka tuluallikate mitmekesistamisse, tulude suurusesse ja vajalike
koostöösuhete loomisesse ning müügitöösse. Vähemal määral algatati eesmärkide saavutamiseks uusi
tegevusi, tegeleti turunduse ja kommunikatsiooniga ning põhitegevuse laiendamisega, sh uute
inimeste ja piirkondade kaasamisega. Kaks ühingut arendasid inimesi organisatsioonis, sh töötajaid ja
vabatahtlikke, ning kaks ühingut arendasid IT-infrastruktuure, sh andmebaase ja
juhtimisinfosüsteeme.
Kõik taotlejaid olid võimekuste arendamises edukad. Rahastust saanud taotluses märgiti keskmiselt
taotleja kohta 3,14 võimekust, mida projekti raames plaaniti arendada. Taotleja kohta keskmiselt
õnnestus projekti käigus arendada 1,70 võimekust, ehk umbes pooled esialgselt plaanitust.
Neljal juhul arendati võimekust, mida taotluses märgitud ei olnud, milleks kolmel juhul neljast oli
„inimesed organisatsioonis, sh töötajad ja vabatahtlikud“ ja ühel juhul „uute tegevuste algatamine“.
KODANIKUÜHISKONNALE OLULISTE TEEMADE ARENGUSSE PANUSTAMINE
Toetust saanud taotlejad panustasid projekti abil järgmistesse kodanikuühiskonnale olulistesse
teemadesse:
Vabatahtlik töö

2

Rahvusvaheline koostöö

2

Annetamine ja filantroopia

2

Läbipaistev ja kaasav poliitika kujundamine

3

Muu

5

Sektoritevaheline koostöö sh avalik ja…

5

Sotsiaalne ettevõtlus

8

Kodanikuteadlikkus ja -aktiivsus

10

Võimekad ja hoolivad kogukonnad

14
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Kategooria „Muu“ all toodi teemadena välja vaimne tervis ja heaolu, piirkondliku/kohaliku elu
edendamine, toiduraiskamise ja vaesuse vähendamine, teemadeülene panustamine uuringute läbi,
ning sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused.
KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED STATISTIKAST
1.

2.

Arenguhüpet ettevalmistav voor täidab oma eesmärki, milleks on oma arengut analüüsivad ja
kavandavad vabaühendused – enamus võimekustest, mille arendamiseks toetust küsiti, olid suunatud
põhitegevuse sisulisele arendamisele, sh kvaliteedile ja mõjule, ning missiooni, visiooni ja strateegia
arendamisele. Ühendused, kes said rahastatud, arendasid enim just missiooni, visiooni, strateegiat ja
mõju, ning seejärel sisuliselt põhitegevust.
Arenguhüpet ettevalmistav voor on funktsioonilt jätkuvalt ettevalmistav tegevus arenguhüppe voorus
taotlemiseks – viiendik ettevalmistavas voorus taotlenutest ning veerand toetust saanutest taotles
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toetust ka arenguhüppe voorust. Kuid võrreldes eelmise aastaga on protsentuaalselt vähem neid
ühinguid, kes pärast ettevalmistavat vooru ka arenguhüppe voorus taotlesid.

KOLM KOKKUVÕTLIKKU NÄIDET PROJEKTIDEST
KODAVERE PÄRIMUSKESKUSE PROJEKT „KODAVERE PÄRIMUSKESKUSE ARENGUHÜPPE
ETTEVALMISTAMINE“, AHE21-38

Piirkond: Tartumaa
Valdkond: Haridus ja noorsootöö, Kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine, Piirkondliku/kohaliku elu
edendamine
Projekti eesmärk ja lühikokkuvõte:
Valmistada ette Kodavere Pärimuskeskuse tegevuskava järgnevaks kolmeks aastaks, mille alusel saab
endisest Pala vallamajast välja arendada atraktiivse külastuskeskuse, teadmisi vahendava
kompetentsikeskuse ning ainulaadse teemamuuseumi oma eripäraste toodete ja teenustega.
Tulemus: Projekti raames analüüsis arenguekspert Kodavere Pärimuskeskuse senist tegevust ning
andis omapoolsed soovitused edasiseks organisatsiooni arendamiseks. Soovituste põhjal sõnastas
Pärimuskeskuse juhatus organisatsiooni missiooni, visiooni ja väärtused ning ühenduse ambitsioonid
järgnevaks kolmeks aastaks.
Kogukonna liikmeid kaasates viidi läbi keskuse tulevikku puudutav inspiratsioonipäev, mille raames
visandati kolm keskuse ambitsioonidega haakuvat toote/teenuse ideed (pärimusmatkad, pajatuste
kaardid, metsaandide töötoad). Eelneva põhjal sõnastati projekti lõpuks Kodavere Pärimuskeskuse
arengukava aastateks 2021–2024.
Taotluses märgitud võimekused, mida plaaniti arendada / aruandes märgitud võimekused, mida
õnnestus arendada: Missioon, visioon, strateegia & planeerimine sh kõik plaanid nagu äriplaan;
Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet ja mõju – mõlemaid võimekusi õnnestus arendada.
Võimekuste arendamine panustas projekti tulemusse, millena valmis Kodavere Pärimuskeskuse
arengukava aastateks 2021-2024. Projekti kaasati arenguekspert, ühingu juhatus, MTÜ liikmed ja
esindajad teistest piirkonna organisatsioonidest (Alatskivi kool, Assikvere Haridusselts, Liivi Muuseum,
MTÜ Sibulatee jt).
Kodanikuühiskonnale olulise teema areng, millesse ühingu võimekuse kasv projekti abil panustas:
Võimekad ja hoolivad kogukonnad.
Ühingu panus teemasse projekti abil seisneb kohaliku pärimuse väärtustamises ning selle uute
kasutusvaldkondade leidmises, toetades seeläbi põlvkondade vahelist sidusust ning tugevdades
kogukonna identiteeti.
Järgmised sammud:
Kodavere murraku avalikku ruumi toomine läbi sotsiaalmeedia ja vallalehe. Projektitoetuste toel (Eesti
Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus jt) tehtavad tegevused: Koostatakse väljapanek vallakirjutada
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Eduart Sildverist ning pannakse kokku fotonäitus Oskar Tõrva fotodest. Viiakse läbi Kodavere
keelekooli uus hooaeg ja kujundatakse Pala bussipeatus pärimusmatkade algus- ja lõpp-punktiks.
MTÜ EESTI PUUETEGA NAISTE KODA PROJEKT „EAKATE DIGIÕPE ÜHISKONDLIKU ELU ELAMISEL“,
AHE21-63

Piirkond: Üleriigiline
Valdkond: Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused
Projekti eesmärk ja lühikokkuvõte: Projekti tulemusena on valminud EPNÜLi liikmetele individuaalsed
koolituskavad, mis suurendavad nende digipädevust ühiskonnaelust osavõtmisel.
Probleem: koroona-aeg on tekitanud selge vajaduse EPNÜLi liikmete suurema digipädevuse järgi, sest
vanemaelistel liikmetel jääb puudu oskustest ja julgusest kasutada digilahendusi. Erivajadusega
inimestel on raske, aga vanemaealistel erivajadusega inimestel, kes ei ole omandanud tööelus
digioskusi, on lisaraskused.
Projekti raames sooviti tõsta vanemaealiste võimekust kasutada uusi digilahendusi põlvkonnapõhise
õppe läbi, sh oskust kasutada alternatiivseid viise nn isikliku elu teenuste saamiseks, nt toidukoti ja
ravimite kojutoomine. Sooviti tõsta vanemaealiste võimekust küsida kogukonnast abi läbi info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia. Oskuste edasiandmiseks vanemaealistele sooviti kaasata
vabatahtlikke.
Tulemus: Projekti tulemusena said vanemaealised naised võimaluse rääkida oma muredest ja
probleemkohtadest seoses digioskuste puudumisega ühes või teises aspektis. Probleemide jagamine
üks ühele kohtumiste käigus ja vanemaealiste ärakuulamine toetas põlvkondade vahelist paremat
arusaamist, hoolivust ja austust. Digiteemade kõrval segunesid vestlustesse ka argipäevamured.
Projekti tulemusena valmis EPNÜLi liikmetele koolituskava.
Taotluses märgitud võimekused, mida plaaniti arendada / aruandes märgitud võimekused, mida
õnnestus arendada: Inimesed organisatsioonis sh töötajad, vabatahtlikud; Uute tegevuste algatamine
/ Uute tegevuste algatamine
Kodanikuühiskonnale olulise teema areng, millesse ühingu võimekuse kasv projekti abil panustas:
Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused.
Ühingu panus teemasse seisneb selles, et eakate digioskuste arendamine suurendab sotsiaalset
kaasatust ja loob võrdsemad võimalused ühiskonnaelust osavõtmiseks.
Järgmised sammud: Arenguhüpet digipädevuse valdkonnas aitab suurendada järjepidev suhtlus
vanemaealiste liikmete ja noorte vabatahtlike vahel, kes abistavaid eakaid arvuti- ja digiküsimustes.
Jätkatakse digipädevuse alase tugistruktuuri loomist ja pakutakse vanemaealistele arvutialast nõu,
millele lisandub emotsionaalne tugi meeldiva vestluse näol.
MITTETULUNDUSÜHING SUUREMÕISA LOSS PROJEKT „MITT ETULUNDUSÜHINGU SUUREMÕISA
LOSS SELGE VISIOONI JA MISSIOONI LOOMINE JA ÄRIPLAANI KOOSTAMINE“, AHE21 -27

Piirkond: Hiiumaa
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Valdkond: Piirkondliku/kohaliku elu edendamine
Projekti eesmärk ja lühikokkuvõte: Projekti tulemusena on mittetulundusühingul Suuremõisa Loss
selge visioon, missioon ja tegevuskava ning äriplaan, et kaasa aidata mõisakompleksi arendamisele
kogukonna- ja turismikeskusena.
Mittetulundusühing Suuremõisa Loss loodi 2009. aastal. Loomisest saadik on tal olnud keskmiselt 18
liiget, taotlemise hetkel 16 liiget. Suuremõisa mõisakompleks on piirkonna kultuurisüda. Ühing pakub
aastaringselt loenguid, koolitusi ja kultuuriüritusi koostöös mõisa peahoone haldaja Hiiumaa
Ametikooliga. Ühingu eesmärk on kohaliku kogukonna liikmeid kaasates tugevdada nende identiteeti
ning anda neile teadmine, et nad on osa ühise kultuuripärandi säilitamisest ja väärtustamisest.
Turismihooajal panustab ühing vabatahtliku tööga mõisakompleksi tutvustamisel ja turismiteenuste
pakkumisel.
Mittetulundusühingul Suuremõisa Loss puudub selgelt sõnastatud ja motiveeriv visioon, missioon ja
tegevuskava. Projekti raames keskendutakse äriplaani koostamisele. Äriplaan sisaldab visiooni ja
missiooni, tegevuskava ja kolme aasta finantsprognoose.
Tulemus: Sõnastati missioon ja visioon, valmis tegevuskava ja äriplaan.
Taotluses märgitud võimekused, mida plaaniti arendada / aruandes märgitud võimekused, mida
õnnestus arendada: Missioon, visioon, strateegia & planeerimine sh kõik plaanid nagu äriplaan /
Missioon, visioon, strateegia & planeerimine sh kõik plaanid nagu äriplaan
Kodanikuühiskonnale olulise teema areng, millesse ühingu võimekuse kasv projekti abil panustas:
Piirkondliku/kohaliku elu edendamine.
Järgmised sammud: Aruande esitamise hetkeks on mittetulundusühingul Suuremõisa Loss koostatud
tegevuskava perioodiks 2021-2024, moodustatud on seitsmeliikmeline meeskond tegevuste
juhtimiseks ja elluviimiseks. Sõlmitud on kokkulepped tegevusteks nagu mõisa kohalugude
vestlusõhtu, 1. oktoobri muusikapäev, giidide õpitunnid, lossikontsent, suveakadeemiaks jm.
Meeskonnaga kohtutakse kord nädalas äriplaani eesmärkide täitmiseks. Plaanis on esitada taotlused
regionaalse kultuuritegevuse taotlusvooru, Kultuurkapitalile ja KÜSKi 2021. a. arenguhüppe
taotlusvooru.
TOETUSE (OSALINE) TAGASTAMINE
Taotluses planeeritud väiksemate kuludega viisid projektid läbi 7 taotlejat, millest kolme taotleja
eelarveülejääk oli väiksem kui 10 eurot. Tagasimaksenõue on tingimuste kohaselt esitatud neljale
taotlejale kogusummas 3583,45 eurot.
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STATISTIKA LEGEND
VALDKONNAD

VÕIMEKUSED

Elusloodus, sh loomade heaolu

Missioon, visioon, strateegia & planeerimine sh
kõik plaanid nagu äriplaan

Haridus ja noorsootöö

Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet
ja mõju

Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused

Turundus ja kommunikatsioon

Tööhõive, ettevõtlus ja majandusareng

Praegu ei oska vastata, sest projekt
keskendubki arendamist vajavate võimekuste
välja selgitamisele

Keskkonnakaitse laiemalt

IT-infrastruktuur sh andmebaasid,
juhtimisinfosüsteemid

Füüsiline tervis ja heaolu

Põhitegevuse laiendamine sh uute inimeste ja
piirkondade kaasamine

Kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine

Füüsiline infrastruktuur sh hooned

Piirkondliku/kohaliku elu edendamine

Tuluallikate mitmekesisus ja tulude suurus sh
vajalike koostöösuhete loomine, müügitöö

Avalik ruum

Uute tegevuste algatamine

Vaimne tervis ja heaolu

Inimesed organisatsioonis sh töötajad,
vabatahtlikud

Sihtrühma eneseareng ja -teostus

Muu

Muu

KODANIKUÜHISKONNALE OLULISED TEEMAD
Kodanikuteadlikkus ja -aktiivsus
Sektorite vaheline koostöö sh avalik ja erasektor
Annetamine ja filantroopia
Läbipaistev ja kaasav poliitika kujundamine
Rahvusvaheline koostöö
Vabatahtlik töö
Võimekad ja hoolivad kogukonnad
Sotsiaalne ettevõtlus
Muu
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