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PÄEVAKORD
1. Idee Social Impact Bonds käivitamisest Eestis
2. Vabaühenduste 2015. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimuste kinnitamine
3. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital informatsiooni avalikustamise ja asutusesiseseks
kasutamiseks määratlemise kord
4. Vaiete ja kaebuste esitamise kord SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsuste kohta
5. Reisitoetuste konkursi tingimused (täiendamine)
6. KÜSK 2014.a. kogemuspäeva korraldamisest
7. Arutelu MAK MTÜ konsultantide tegevuse koordineerimisest alates 2015.a.
Kodanikuühenduste valdkonna koordineerimise üleandmine EAS-lt KÜSK-ile.
8. Arutelu KÜSK arenguseminaril 7. – 8. augustil esile toodud teemade osas
KÜSKi eraraha kaasamine, omatulu teenimine
Investeeringute, soetuste toetamine
Korduvtaotlejad ja nende ajaloo arvestamine
Tugitegevused taotlejatele, sh eriti KÜSK konsultantide andmebaasi idee.
Piirkondlikud/valdkondlikud eelistused
9. Informatsioon
- juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta;
- KÜSK tellitavate uuringute ideede saamiseks avalike konsultatsioonide läbiviimisest.
10. Nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Koosoleku avamine.
Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson. Tehti ettepanek
arutada 7. päevakorrapunkt enne 6. punkti läbi.
Otsustati: Kinnitada päevakord arvestades tehtud ettepanekut.

1. Idee Social Impact Bonds käivitamisest Eestis
Anna Karolin Heateo SA-st ja Jaan Aps SEV-ist andsid ülevaate Social Impact Bonds ideest
– see on uudne avalike teenuste pakkumise ja rahastamise viis, kus alguses leitakse teenust
läbiviivale vabaühendusele investorid, kes hiljem, pärast teatud perioodi saavad projekti
positiivse kulgemise järel riigilt oma investeeringud tagasi koos intressiga. Selliseid projekte
on praeguseks alustatud mujal maailmas üle 50 ning esimesed kaks on juba ka väga edukalt
lõpuni viidud. KÜSKi sooviti näha selle projekti juures investori rollis.
Hetkel käivad läbirääkimised ministeeriumidega, teiste potentsiaalsete investoritega ning
täpsem plaan kõige kohta valmib varakevadeks. Esialgne investeeringute kasutamise ja
teenuste elluviimise aeg on planeeritud 3-4 aastat.
Märtsiks 2015 soovitakse saada KÜSKi lõppotsust, kas ollakse nõus investeerima või mitte.
Nõukogu võttis saadud info teadmiseks ja jäi ootama edasist täpsemat teavet idee elluviimise
kohta.
2. Vabaühenduste 2015. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimuste kinnitamine
Vabaühenduste toetusprogrammi juht, Mari-Liis Dolenko tutvustas Arenguhüppe
taotlusvooru, selle tingimustes tehtud muudatusi võrreldes eelmise aastaga ja seda, kust
nende jaoks sisendit saadi ja miks neid muudeti. Sel korral peaksid taotlejad põhjalikumalt
arenguvajadusi analüüsima, mõtlema tegevuse mõjude, nende hindamise ja
kommunikeerimise peale. Selle põhjal muudeti vähesel määral ka hindamiskriteeriume.
Veel muudatusi: KÜSKi poolt luuakse soovituslike konsultantide-ekspertide andmebaas,
soetuste tegemine on lubatud, aga ainult hea põhjendusega ning projekti esimeses pooles,
projekti elluviimise perioodi pikendati ja ühe projekti toetussummat tõsteti 10 000 eurolt 12
000 eurole. Lisaks ei ole juba üht arenguhüppe projekti ellu viival ühendusel võimalust
elluviimise ajal uuesti kandideerida.
Otsustati: Kinnitada 2015. aasta arenguhüppe taotlusvooru tingimused. (Lisatud)
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
3. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital informatsiooni avalikustamise ja asutusesiseseks
kasutamiseks määratlemise kord
Agu Laius tutvustas dokumenti ja selle koostamise vajalikkust – on tekkinud vajadus
praktilise töövahendi järele, mis määratleks kindlates olukordades ära, mis on avalik info ja
mis ei ole.
Otsustati: Võtta vastu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali informatsiooni avalikustamise ja
asutusesiseseks kasutamiseks määratlemise kord. (Lisatud)
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
4. Vaiete ja kaebuste esitamise kord SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsuste kohta
Tarmo Treimann tegi ülevaate sellest, mis muudatusi seni kehtivas vaiete ja kaebuste
esitamise korras tehtud on. Taotlejatele on antud teatud olukordades lisavõimalused vaideid
esitada ning dokumenti on paremini struktureeritud ja sihtgrupile arusaadavamaks tehtud.

Otsustati: Kinnitada vaiete ja kaebuste esitamise kord büroo poolt tehtud muudatustega.
(Lisatud)
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
5. Reisitoetuste konkursi tingimused (täiendamine)
Agu Laius selgitas tehtud muudatusi ja nende tegemise vajadust. On ära täpsustatud
rahvusvahelise ürituse definitsioon, nõuetes taotlusele lisandus toetuse andmise aluseid.
Otsustati: Kinnitada büroo poolt tehtud täiendused reisitoetuste konkursi tingimustes.
(Lisatud dokumendi täistekst)
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 2.
6. Arutelu MAK MTÜ konsultantide tegevuse koordineerimisest alates 2015.a.
Kodanikuühenduste valdkonna koordineerimise üleandmine EAS-lt KÜSK-ile.
Agu Laius teavitas, et käivitunud on protsess, mille tulemusena MAKide MTÜ konsultantide
koordineerimine antakse EASilt üle KÜSKi 2015.a. aasta 1. juunist. Üleminekut on arutatud
Siseministeeriumi, MAKide, MTÜ konsultantide ja EASiga ning kõik osapooled peavad seda
otstarbekaks.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
Agu Laius teavitas nõukogu ja küsis nõukogu seisukohta ka KÜSKi võimaliku koostöö kohta
sotsiaalministeeriumiga ESF vahenditest rahastatava kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste
konsulteerimise, koolitamise ja nõustamise läbiviimiseks koostöös MAKidega avalike teenuste
käivitamise ja nende vabaühendustele delegeerimise edendamiseks valmsitamaks neid ette
taotlemaks sellesisulisi toetusi ESF meetme vahenditest.
Nõukogu võttis info teadmiseks ja nõustus läbirääkimiste jätkamisega antud koostöö osas.
Lahkus Demis Voss.
7. KÜSKi 2014.a. kogemuspäeva korraldamisest
Mari-Liis tutvustas KÜSKi Kogemustepäeva, selle ideed, toimumisaega ja eelarvet.
Otsustati: Kinnitada 2014. aasta Kogemustepäeva eelarve mahus 4850 eurot tugitegevuste
konkursi vahenditest.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
8. Arutelu KÜSKi arenguseminaril 7. – 8. augustil esiletoodud teemade osas
Agu Laius selgitas KÜSKi suveseminaril käsitletud teemade arutelu jätkamise vajadust,
et KÜSKi büroo suudaks nõukogu suunistest lähtuvalt oma tööd planeerida.
- KÜSKi eraraha kaasamine, omatulu teenimine

KÜSKi nõukogu jäi oma varasemale seisukohale, et ei keskendu eraraha ulatuslikule
kaasamisele KÜSKi tegevusse, kuna see eeldab esialgu selle töö käivitamiseks märgatava
ressursi eraldamist ning sellega võivad kaasneda ka mitmed ebasoovitavad tulemused
(konkurents vabaühendustega selles valdkonnas, võimalikud huvide konflikti olukorrad
jt).
- Investeeringute, soetuste toetamine
KÜSKi nõukogu asus seisukohale, et KÜSKi toetustest võib rahastada projektides ka
suuremahulisi investeeringuid, kui need on tõesti vajalikud ja kasulikud ning aitavad
saavutada taotlusvooru või konkursi eesmärke.
- Korduvtaotlejad ja nende ajaloo arvestamine
KÜSKi nõukogu asus seisukohale:
- taotlemise korral ei pea KÜSKi büroo hindajatele esitama informatsiooni taotlejale seni
antud KÜSKi toetuste kohta. Seda võib käsitleda hindajate töökoosolekul vajadusel
täiendava argumendiga, mis võimaldab hindajatel oma otsust kujundada.
- taotluste hindamise korral ei ole vaja kuidagi eristada ja erinevat suhtumist kujundada
kaheliikmeliste vabaühingute suhtes, oluline on projekti eesmärk ja selle tulemuste
saavutamine.
- Tugitegevused taotlejatele, sh eriti KÜSK konsultantide andmebaasi idee.
Mari-Liis Dolenko tutvustas, et KÜSKi bürool on kavas hakata looma vabaühenduste
tegevusvõimekuse ekspertide, nõustajate ja konsultantide andmebaasi ning soovitama
nende kaasamist KÜSKi toetatud projektide elluviimisse. Vastav andmebaas tehakse
avalikuks KÜSKi kodulehel.
Nõukogu toetas seda algatust.
Madle Lippus lahkus.
Piirkondlikud/valdkondlikud eelistused
Nõukogu arutas kuidas KÜSK võiks olla tulemuslikum vene suhtluskeelega
vabaühenduste suunas. Arutati koostöövõimaluste üle kultuuriministeeriumi ja MISAga.
Peeti otstarbekaks selle teema juurde tagasi tulla, kui KÜSKi büroo on teemaga
põhjalikumalt tegelenud ning on toimunud Jõhvis Kodanikuühiskonna foorum ja on
selgunud selle tulemused.

9. Informatsioon
- Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta.
Info laekunud 15 reisitoetuste taotluse kohta võeti teadmiseks.
- KÜSKi tellitavate uuringute ideede saamiseks avalike konsultatsioonide läbiviimisest.

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate uuest uuringute tellimise süsteemist ning kinnitas, et ideede
väljavalimisse saavad olema kindlasti kaasatud inimesed, kes on kodanikuühiskonna arengu
ja seniste uuringutega kursis.
10. Nõukogu järgmise koosoleku ajast.
Nõukogu leppis kokku, et edaspidi seatakse koosolekutele 2,5 tunnine aja piir ning
konkreetsemad otsuse tegemist nõudvad punktid hakkavad päevakorras olema enne
arutelupunkte.
Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 10.12.2014 kl 15.00, millele järgneb ka KÜSKi aastat
kokku võttev õhtupoolik.
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