KÜSK tegevuskava ja finantsplaan
1. Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine
Oodatavad tulemused:
- vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete võimekuse kasv
Indikaatorid:
- toetuste jagunemine erinevate valdkondade, piirkondlike ja üle-eestiliste, eesti - ja
muukeelsete ühingute vahel; kodanikuühiskonna horisontaalsete teemade osas
sh arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor
sh arenguhüppe taotlusvoor
sh NULA inkubaatori läbiviimine
sh NULA inkubaatori läbiviimine Ida-Virumaal 2021–2022
sh kodanikuühiskonna suursündmuste toetamine

2021 kasutamata
eelarvest, plaanitud
2021-2022

3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon

2021

784 000,00

994 289,50

140 000,00
464 000,00
80 000,00
100 000,00

141 000,00
478 847,00
180 000,00
90 000,00
104 442,50

25 000,00

330 474,80

90 000,00

2. Võimekad ja hoolivad kogukonnad
Oodatavad tulemused:
- Kogukondade ja KOV-ide tõusnud teadlikkus kohaliku tasandi ja kogukondade
koostöövõimalustest
- KOV tasandil on kogukonnad kaasatud kohaliku elukeskkonna kujundamisse
Indikaatorid:
- KÜSKi toetuse ja nõustamise tulemusena suureneb inimeste kaasatus kogukondlikesse
ettevõtmistesse ja kohaliku elu edendamise algatustesse
- elujõuliste kogukondlike võrgustike arv
- suureneb KOVde osakaal, kes kasutavad KÜSKi abi (MAKide vabaühenduste
konsultandid) kogukondliku koostöö edendamisel
sh kogukondade arendamine (kaasavalt koostatud ja elluviidud tegevuskavad kohaliku elu
parandamiseks)
sh vabaühendustele suunatud arenguprogrammid maakondades

2022

300 000,00

300 000,00
25 000,00

30 474,80

491 500,00

586 557,72

Oodatavad tulemused:
- elanike aktiivne kaasatus kodanikuühiskonda
- Eesti elanike kasvanud teadlikkus kodanikuühiskonnast ja ühiskondlike protsesside
mõjutamise võimalustest
- kodanikuühiskonnast alguse saanud uued koostöö- ja koosloomemudelite arv
Indikaatorid:
- klientide rahulolu nõustamisteenusega
- vabaühenduste laiem koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega
- tugitegevused on aidanud parandada organisatsioonide võimekust (paranenud on
eestvedajate isiklikud pädevused)
sh regionaalne kodanikuühiskonna võimestamine
sh Vabaühenduste tunnustamisüritused maakondades
sh sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine*
sh sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine
sh KÜSKi poolt korraldatavad algatused (kogusumma piires on KÜSKi juhatusel õigus
vahendite kasutamist muuta)
KÜSKi korraldatavad arendus- ja tugitegevused 2021 ligikaudsed arvestused:
Vabatahtlike tunnustamissündmus
Stipendiumid: parim MTÜ ja noorte ideekonkurss "Mina suudan"
KÜSKi kogemuspäev
KÜSKi suminar (KÜSKi meeskond, nõukogu liikmed, hindajad, arengueksperdid,
konsultandid jne)
Taotlusvoorude tugitegevused (ava- ja lõpuseminarid, infopäevad, hindajate ja toetuse
saajate koolitused, juhtide jututoad)
MAK konsultantide koolitus
4. Rahvusvahelisele koostööle toetuv kodanikuühiskond
Oodatavad tulemused:
- Eestis tegutsevate vabaühenduste laialdasem rahvusvaheline koostöö
Indikaatorid:
- kasvab rahvusvahelistes võrgustikes aktiivselt osalevate vabaühenduste arv
- kasvab edukate rahvusvaheliste koostööprojektide arv
- rahvusvahelisest koostööst tekib Eesti vabakonda lisaressurssi, mis aitab kasvatada Eesti
vabakonna mõju

430 000,00
30 000,00

20000

31 500,00

430 000,00
30 000,00
20 000,00
42 335,45
64 222,27

10000
10000

10 000,00
6 500,00
5 000,00
10 000,00
80 000,00

176 000,00

sh väliseesti kogukondade väljaannete voor (rahastusallikas Välisministeerium)
sh rahvusvahelise koostöö soodustamine

80 000,00

45 000,00
131 000,00

Halduskulud

300 335,00

303 058,00

Oodatavad tulemused:
- Eesti elanike kasvanud teadlikkus kodanikuühiskonnast
- KÜSKi toetuse ja nõustamise tulemusena suureneb inimeste kaasatus kogukondlikesse
ettevõtmistesse ja kohaliku elu edendamise algatustesse
- kontaktpunktina tegutsemine tõstab KÜSKi teadmisi rahvusvahelistest fondidest,
kompetentsi koordineerimisest ja nähtavust rahvusvaheliselt
Indikaatorid:
- KÜSKi lai ja kasvav kommunikatsioonitegevus
- KÜSKi tegevussuundade läbiviimisel kasutatakse ja arendatakse koostööd
vabaühenduste ja teiste asutustega
KOKKU EELARVE 2021
KOKKU SISEMINISTEERIUMI EELARVEST 2021 ülekantavad 2022 aastasse

1 680 835,00
430000

2 390 380,02

2021 aasta finantsplaan on seotud eelarve tabeliga samas failis.

