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Vastavalt KÜSKi põhikirja punktile 4.12. esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil 

13.10. – 20.10.2015.a. otsustamiseks: 

1. MTÜ Sillamäe Lastekaitseühing taotluse „Ida-Virumaa Sotsiaalse Ettevõtluse Foorum“ 

toetamine (lisatud). 

KÜSKi nõukogu, tutvunud taotluse ja KÜSKi juhatuse arvamusega taotluse kohta, hääletas. 

 

Hääletamise tulemus: poolt 3; vastu 5; ei hääletanud 2, mille tulemusel 

otsustas:  

1. Mitte toetada MTÜ Sillamäe Lastekaitseühing taotlust „Ida-Virumaa Sotsiaalse Ettevõtluse 

Foorum“.  

Põhjendus: 

Taotluses esitatud eesmärgiks on informeerida osalejaid sotsiaalse ettevõtluse olemusest ja neile 

antavatest juhistest, kuidas nende organisatsioon saaks sotsiaalse ettevõtlusega algust teha.   Esitatud 

eesmärgi saavutamine foorumi formaadis toimuva ürituse kaudu ei ole kõige otstarbekam.  

Foorumi tulemustena esitatu samuti ei eelda foorumi korraldamist, kuna Ida-Virumaa 

Kodanikuühiskonna Võrgustiku, mille eesistuja on hetkel Sillamäe Lastekaitseühing, poolt saab neid 

tulemusi saavutada ka foorumit korraldamata. 

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik viib käesoleval ajal ellu KÜSKi koostöö taotlusvooru 

projekti, kus on ette nähtud sotsiaalse ettevõtluse komisjoni moodustamine võrgustikus ja korraldada 

sel teemal üks seminar, mis on avatud kõigile huvitatutele. Mitmete samasisuliste ürituste korraldamine 

ajaliselt lähestikku samale sihtrühmale, kui ei ole analüüsitud ühe ürituse tulemusi, ei ole otstarbekas.  

Taotluses kavandatud info sotsiaalse ettevõtluse kohta on sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku veeblehel 

olemas ka vene keeles. 

Novembris 2015 toimub igas maakonnas vabaühenduste Ühisnädala raames KÜSKi toetatud üritusi, 

mille fookuse ja tegevused otsustasid maakondade vabaühendused. Taotluses esitatud foorumit ei 

peetud Ida-Virumaa Ühisnädala projekti raames vajalikuks korraldada. 

Igas maakonnas töötab MTÜ konsultant, kelle osutatavaks teenuseks on ka MTÜ konsulteerimine 

sotsiaalse ettevõtluse alustamise kohta. Selline konsultatsioon on tulemuslikum, võrreldes taotluses 

esitatud juhiste saamisega foorumil. 



 

Hääletamine    
E-hääletamisel osalesid KÜSKi nõukogu liikmed Kaia Sarnet, Maiu Uus, Madle Lippus, Raido 

Roop, Demis Voss, Külliki Kübarsepp, Arho Tuhkru, Kristiina Tõnnisson.  

Ei osalenud Tanel Talve ja Toomas Trapido. 

 

Nõukogu esinaine: 

Kristiina Tõnnisson   
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