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5. KÜSKi nõukogu 22. aprilli 2015.a. otsuse päevakorrapunkti 1„Heateo SA projekti „Social
Impact Bonds“ tulemustest ja KÜSKi võimalikust osalemisest investorina“ kohta protokoll nr
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9.1. AH16 taotlusvooru toetuste andmise tulemustest
9.2. Koostööst EV 100 Riigikantselei korraldustoimkonnaga ideekonkursside ja
taotlusvoorude läbiviimisel
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9.5. Välisrahastatud projektide omafinantseeringu toetamisest
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Täiendavalt päevakorda võetud:
9.8. MAK MTÜ konsultantide infosüsteemi tutvustamine
10. KÜSKi arendamise kavast 2016 – 2020
11. Eesti Juristide Liidu pöördumisest
12. KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast

Koosoleku avamine.
Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
1.

Tugitegevuste konkursi toetuste otsustamine

Tarmo Treimann andis ülevaate laekunud taotlustest ning taotlusi hinnanud hindajate järeldustest ja
toetamise ettepanekutest taotluste kohta.
Nõukogu tugines taotluste mitterahuldamise otsuseid tehes muuhulgas ka hindajate põhjendustele
ning KÜSKi büroo selgitustele. Nõukogu otsuste põhjendus sisaldub koosoleku protokollis, kuid
seda osa ei avalikustata KÜSKi kodulehel. Taotlejatele saadetakse väljavõtte KÜSK nõukogu
protokollist koos põhjendustega nende esitatud taotluse kohta.
1.1 Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis "DD Akadeemia Juhtimiskool:
maailmamuutjad“.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsustati: Toetada Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis projekti "DD Akadeemia
Juhtimiskool: maailmamuutjad“ 3962,45 euroga.
1.2 MTÜ
Etnoweb
arendamine".

"Vabaühenduste

kommunikanitsioonikoostöövõrgustiku

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 7.
Otsustati:
Mitte
toetada
MTÜ
Etnowebi
kommunikanitsioonikoostöövõrgustiku arendamine".

projekti

"Vabaühenduste

Põhjendus: ei avalikustata.
Raivo Küüt liitus pärast seda päevakorrapunkti kl 12.15
1.3 EMSL "Regulaarse venekeelse info tagamine kodanikuühiskonnast"
Demis Voss, Alari Rammo ja Maiu Lauring taandasid end arutamisest ja hääletamisest.
Demis Voss ja Maiu Lauring lahkusid arutamise ajaks ruumist.

Tarmo Treimann tutvustas projekti ja andis teada, et lisaks tavapärase venekeelse info pakkumisega
jätkamisele EMSLi poolt tahetakse antud projekti raames hakata koostööd tegema ka HEAKi ja
IVEKiga. Nõukogu juhtis tähelepanu sellele, et taotlejal tuleks läbi mõelda, kuidas tagada see, et
venekeelne teavitustöö oleks jätkusuutlik. Igal aastal esitada uus taotlus selle tegevuse
perioodiliseks rahastamiseks ei ole kõige otstarbekam.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0.
Otsustati:
Toetada EMSLi projekti
kodanikuühiskonnast" 12 952,20 euroga.
1.4 MTÜ Korruptsioonivaba
vabaühendustele"

Eesti

"Regulaarse

"Huvide

venekeelse

konflikti

info

vältimise

tagamine

käsiraamat

Nõukogu leidis, et projekti toetamine on üldjoontes põhjendatud ja vabaühendustel on vajadus selles
valdkonnas enamate teadmiste järele, kuid projekti formaat ei ole parim - käsiraamatu maht võiks
olla väiksem, käsiraamat praktilisem ja lihtsamini kasutatav ning kindlasti oleks vaja korraldada
sihtrühmale ka info/koolitusüritusi pärast käsiraamatu valmimist.
Hääletati toetamist põhimõtteliselt. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati: Toetada huvide konflikti käsiraamatu koostamist põhimõtteliselt ning anda
KÜSKi juhatusele ülesandeks pidada MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti läbirääkimisi
projekti formaadi muutmiseks ja täpsustatud taotluse esitamiseks.
1.5 MTÜ Koolitus "MTÜ juhtimise juriidika praktikutele"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Koolitus projekti "MTÜ juhtimise juriidika praktikutele".
Põhjendus: Ei avalikustata.

1.6 MTÜ Puude Taga On Inimene "Koguperefestival “Puude taga on inimene”"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Puude Taga On Inimene projekti "Koguperefestival “Puude
taga on inimene“ "
Põhjendus: Ei avalikustata.
1.7 Sillamäe Lastekaitse Ühing "Üle-eestiline Vabatahtliku Tegevnädal"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.

Otsustati: Mitte toetada Sillamäe Lastekaitse Ühingu projekti "Üle-eestiline Vabatahtliku
Tegevnädal".
Põhjendus: Ei avalikustata.
1.8 Eesti Muinsuskaitse Selts "Vabatahtlik muinsuskaitse – tee tugitegevusest elulaadiks"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada Eesti Muinsuskaitse Seltsi projekti "Vabatahtlik muinsuskaitse –
tee tugitegevusest elulaadiks".
Põhjendus: Ei avalikustata.
1.9 MTÜ Võluvõru "Tugitegevused Lõuna- Eestis- Vabaühenduste Kogemuskool ja Mess
2016"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Võluvõru projekti "Tugitegevused Lõuna- EestisVabaühenduste Kogemuskool ja Mess 2016".
Põhjendus: Ei avalikustata.
2.

Suursündmuste konkursi toetuste otsustamine

Marten Lauri tegi ülevaate viiest laekunud suursündmuse projektist, mille ideed olid
detsembrikuisel nõukogu koosolekul juba heaks kiidetud.
2.1 Eesti Külaliikumine Kodukant "Märka vabatahtlikku 2016!"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati: Toetada Eesti Külaliikumine Kodukant projekti "Märka vabatahtlikku 2016!"
10 000 euroga.
2.2 Eesti Külaliikumine Kodukant "Külaliidrite Suveülikool 2016"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati: Toetada Eesti Külaliikumine Kodukant projekti "Külaliidrite Suveülikool 2016"
13 500 euroga.
2.3 SA Järvamaa Arenduskeskus "Ühisnädala ühisturundus"
Demis Voss taandas end hääletamisest ja lahkus arutamise ajal ruumist.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Otsustati:

1. Toetada SA Järvamaa Arenduskeskus projekti "Ühisnädala ühisturundus" 9 724,99
euroga.
2. Mitte nõuda taotlejalt omafinantseeringu panustamist projekti eelarve täitmisse.
2.4 MTÜ Nõo Päästeselts "XV Priitahtlike Pritsimeeste Foorum 2016"
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati:
1. Toetada MTÜ Nõo Päästeselts projekti "XV Priitahtlike Pritsimeeste Foorum 2016" 9 000
euroga.
2. Juhatusel edastada taotlejale ootused foorumi tulemuste dokumenteerimise ning nendest
johtuvate edasiste tegevuste kirjapanemise osas.
2.5 Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit "Vabakonna suvekool 2016"
Maiu Lauring ja Alari Rammo taandasid end hääletamisest ja Maiu Lauring lahkus
arutamise ajal ruumist.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.
Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu projekti "Vabakonna
suvekool 2016" 7 495,44 euroga.

3.

KÜSKi 2016.a. uuringu tellimise otsustamine

Agu Laius tegi ülevaate asjaoludest, mis olid seni uuringu tellimisega edasiminemise seisma
pannud: Majandus ja kommunikatsiooniministeerium ei telli ikkagi sotsiaalse ettevõtluse teemalist
uuringut, samuti ei tee seda äsja loodud sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm. Vahepeal on aga saadud
sisendit SEVilt (toimus kohtumine Jaan Apsiga), kes tegi ettepanekuid, kuidas algselt laual olnud
ideega - KÜSKilt tuge saanud sotsiaalsete ettevõtete uurimisega – edasi minna.
Tarmo Treimann tegi ülevaate, millised on edasised valikuvõimalused sel aastal KÜSKi poolt
uuringu tellimise osas: 1) Tellida uuring algselt 2015. a. lõpus välja pakutud teemal – KÜSKi
sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorude mõju analüüs; 2) Tellida uuring lähtuvalt SEVi antud sisendist
– „Alustavate sotsiaalsete ettevõtete edutegurite ja kitsaskohtade analüüs KÜSKi sotsiaalse
ettevõtluse taotlusvoorude põhjal“; 3) Tellida hoopis mõnel muul teemal uuring; 4) Sel aastal
uuringu tellimine ära jätta.
Nõukogu leidis, et uuringu fookus on läinud väga kitsaks ja väljendas vajadust hinnata KÜSKi mõju
laiemalt.
Otsustati:
1. 2016. aastal uuringut mitte tellida
2. Teha KÜSKi büroole ülesandeks kavandada 2017. a. eelarves uuringu tellimiseks
vahendid, 40 000 eurot.

3. Teha KÜSKi büroole ülesandeks koostada detsembriks lähteülesanne KÜSKi mõju
hindamise analüüsi tellimiseks ning ühtlasi viia läbi 2016 sügisel kaasamisprotsess
lähteülesande sisustamiseks.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
4.

Heade ideede konkursi projekt HI14-01 „Strateegilise filantroopia fondi
asutamise ettevalmistamine Eestis“

Urmo Kübar tutvustas strateegilise filantroopia valdkonda ja Eestis asutatava fondi
ettevalmistamiseks tehtud tegevusi ning tulevikuplaane. Fondi eesmärgiks on toetada juba toimivaid
ja end tõestanud ühiskondlike probleemidega tegelevaid lahendusi. Toetusi kogutaks Saksamaal
hästi toimiva mikroannetamise süsteemi eeskujul, millega antakse inimestele poes oste tehes
võimalus ümardada oma ostu summa üles lähima täiskümne sendini ning ümardamisel tekkinud
vahe automaatselt fondile annetada.
Projekt KÜSKi toel on praeguseks lõppenud ning fondist toetust saama hakkavate lahenduste
valdkondade valik on tehtud, kuid ärikoalitsiooni moodustamine on olnud oodatust raskem ning töö
poekettide liituma saamiseks kestab. Suve lõpuks on teada need poeketid, kes fondiga liituvad ning
Urmo Kübar jätkab fondi käivitamisega aktiivset tööd.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
5.

KÜSKi nõukogu 22. aprilli 2015.a. otsuse päevakorrapunkti 1„Heateo SA projekti
„Social Impact Bonds“ tulemustest ja KÜSKi võimalikust osalemisest
investorina“ kohta protokoll nr III-17 kehtetuks tunnistamine

Agu Laius andis teada, et Heateo SA algatus „Social Impact Bonds“ (ei ole käivitatud KÜSKi
finantside toel) ei ole planeeritud ajaraamistikus jõudnud soovitud tulemuseni. Heateo SA on
andnud teada, et KÜSKi nõukogu otsus nõustuda projekti „Social Impact Bonds“ idee elluviimisel
osalemisega ning kavandada KÜSKi finantsplaanis 30 000 euro investeerimine esimesse sellisel
meetodil käivitatavasse ühiskondliku probleemi lahendamise projekti, ei realiseeru lähimas
tulevikus. Sellest tuleneb vajadus vabastada nõukogu poolt KÜSKi eelarvest projekti
investeerimiseks planeeritud 30 000 eurot võetud kohustusest.
Otsustati: Tunnistada kehtetuks KÜSKi nõukogu 22. aprilli 2015.a. koosoleku 1.
päevakorrapunkti otsus protokollis nr III-17.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
6.

KÜSKi 2015. majandusaasta aruande kinnitamine

Sirle Domberg tutvustas KÜSKi 2015. a. majandusaasta aruannet ja informeeris, et audiitor on
selle üle vaadanud ning andnud arvamuse, mille kohaselt kajastab raamatupidamise aastaaruanne
kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital finantsseisundit seisuga
31.12.2015
Otsustati: Kinnitada KÜSKi 2015. majandusaasta aruanne.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

7.

Arendia Elita von Wolsky FF MTÜ vaie KÜSKi juhatuse otsuse kohta
Mari-Liis Dolenko tutvustas Arendia Elita von Wolsky FF MTÜ vaiet ja selgitas
taotluste menetlemise ja hindamise läbiviimist vastavalt taotlusvooru tingimustele.
Vaides punktis 3 esile toodud vastuväited hindajate tähelepanekute kohta esitab KÜSKi
juhatus taotlejale täiendavaks teadmiseks lisaks juhatuse otsusele ja need ei ole juhatuse
otsuse osaks ega saa olla vaide objektiks.
Nõukogu tutvunud vaidega (lisatud), KÜSKi juhatuse otsusega AH16-01YR_ArendiaElitavonWolsky_JO_070416 (lisatud), Arendia Elita von Wolsky FF MTÜ
taotlusega, taotlusvooru AH16 tingimustega, hindajate hinnete koondtabeliga ja
hindajate töökoosoleku protokolliga, arutas KÜSKi büroo ja juhatuse tegevust
taotlusvooru taotluste ja Arendia Elita von Wolsky FF MTÜ taotluse menetlemisel ja
järeldas, et kõiki taotlusi, nende hulgas Arendia Elita von Wolsky FF MTÜ taotlust, on
menetletud vastavalt taotlusvooru tingimustes sätestatule ning ei tuvastanud Arendia
Elita von Wolsky FF MTÜ projekti menetlemisel, hindamisel ja taotluse kohta otsuse
tegemisel kõrvalekaldeid taotlusvooru tingimustest.
Otsustati: Mitte rahuldada Arendia Elita von Wolsky FF MTÜ vaiet.
Põhjendus: Taotluse menetlemisel, hindamisel ja otsustamisel on KÜSKi juhatus
järginud kõiki taotlusvooru tingimustes kehtestatud nõudeid.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

8.

KÜSKi vaiete korra kinnitamine

Tarmo Treimann tutvustas vaiete korras tehtud muudatusi ja põhjendas, et need on vajalikud, kuna
KÜSKil on lisandunud palju uusi taotlusvoorusid ja konkursse, mida vaiete korras arvestama peaks.
Nõukogu leidis, et vaiete kord eraldi dokumendina ei ole tingimata vajalik, vaide esitamise
üldpõhimõtted tulenevad haldusmenetluse seadusest ja lubatud erisused saab alati sätestada
konkreetse taotlusvooru või konkurssi tingimustes. Nõukogu otsustas hääletada, kas kinnitada uus
vaiete esitamise kord või tühistada vaiete esitamise kord ja lisada vaide esitamisega seotud punktid
taotlusvoorude ja konkursside tingimustesse.
1) Ettepanek: tunnistada kehtetuks vaiete esitamise kord eraldi dokumendina ja reguleerida
vaiete esitamine vastava konkurssi või taotlusvooru tingimustes.
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 1.
2) Ettepanek: kinnitada büroo poolt esitatud uuendatud vaiete esitamise kord.
Hääletamine: Poolt 1; Vastu 6.
Otsustati:
1. Tühistada eraldi dokumendina vaiete ja kaebuste esitamise kord KÜSKi otsuste kohta.
2. Volitada KÜSKi juhatust lisama juba kinnitatud konkursside ja taotlusvoorude tingimuste
hulka vajalikud punktid vaiete esitamise korra kohta.

Külliki Kübarsepp lahkus selle päevakorrapunkti arutamise ajal kl 13.43.
Informatsioonid ja ülevaated

9.

9.1 AH16 taotlusvooru toetuste andmise tulemustest
Mari-Liis Dolenko tegi ülevaate taotlusvoorust: vooru esitati 73 piirkondlikku ja 74 üleriigilist
projekti, neist said toetust 18 piirkondlikku ja 10 üleriigilist. Juhtis nõukogu tähelepanu asjaolule,
et olukord on taotlejate jaoks toetuste andmisel üsna kriitiliseks läinud – projektid on aina
tugevamad ja toetust väärivaid taotlusi on üha enam, aga vahendeid neile toetuse jagamiseks on
vähe.
Nõukogu avaldas soovi jagada rohkematele taotlejatele arenguhüppe projekti elluviimiseks toetust,
sest tegemist on KÜSKi missiooniga kõige rohkem haakuva tegevusega.
Nõukogu arutas vajadust nõukogu koosolekul tehtud otsuste (punktid 3 ja 5) tulemusel vabanenud
rahalised vahendid summas 50 000 eurot kasutada rohkemate taotlejate toetamiseks 2016.a
arenguhüppe taotlusvoorus.
Otsustati:
1. Nõukogu koosolekul päevakorrapunktide 3 ja 5 osas tehtud otsuste tulemusel vabanenud
rahalised vahendid kokku summas 50 000 eurot kasutada täiendavalt taotlusvooru AH16 taotluste
toetamiseks.
2. Juhatusel analüüsida taotlusvooru AH16 hindajatega täiendavate taotluste toetamist,
konsulteerida taotlejatega nende huvist võimalikku toetust kasutada ja otsustada lähtudes otsuse
punktist 1 taotluste toetamine.
Hääletamine: Poolt 7; vastu 0.
9.2 Koostööst EV 100 Riigikantselei
taotlusvoorude läbiviimisel

korraldustoimkonnaga

ideekonkursside

ja

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate EV100 korraldusmeeskonnaga koostöös toimuvatest
taotlusvoorudest. EV100 sünnipäevakingituste taotlusvooru laekus 39 ideed, mis on praegu
hindamisel ja mille seast valitakse kuni 25 parimat, mille osas lubatakse edasi projekt vormistada.
Laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvooru laekus 19 projekti,
mis on praegu samuti hindamisel.
Lõpliku toetamise otsuse teeb EV100 juhtkond kingituste vooru puhul juuni lõpus, laste vooru puhul
3. mail.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
9.3 Šveitsi VÜFi programmi lõpparuandest
Kleiri Vest tõi välja, et 5 aastat kestnud Šveitsi Vabaühenduste Fondi audit on valmis saanud ja
ühtegi pretensiooni ei esitatud. Programm on edukalt oma eesmärgi saavutanud ning seda kinnitas
ka varasem Balti Uuringute Instituudilt tellitud mõjuanalüüs. Kleiri lisas ka, et programmi rahadest
peab Šveitsile tagasi andma 27 000 eurot, mis on viimasest taotlusvoorust ja odavamaks kujunenud
auditist üle jäänud.

Nõukogu võttis info teadmiseks.
9.4 Antud reisitoetustest
Agu Laius tegi ülevaate antud reisitoetustest.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
9.5 Välisrahastatud projektide omafinantseeringu toetamisest
Agu Laius tegi ülevaate antud toetustest ja andis teada, et konkurss on populaarsemaks muutunud
ning sellele aastale planeeritud vahendid on juba otsa saanud.
Nõukogu võttis info teadmiseks.

9.6 EV100 rahvusvaheliste konverentside toetamisest
Agu Laius andis ülevaate esimesest sellel konkursil toetuse saanud üritusest.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
9.7 KÜSKi arendusseminari ajast ja kohast: toimub 9. – 10. august 2016, Vanaõue
Puhkekeskuses
Agu Laius teavitas, et büroo on kavandanud korraldada KÜSKi 2016.a arendusseminar 9. –
10. augustil.
Nõukogu võttis info teadmiseks

9.8

Päevakorra väliselt anti nõukogule ülevaade MAK MTÜ konsultantidele loodud
konsulteerimise infosüsteemist (KIS).
Marten Lauri tutvustas valminud
Nõukogu võttis info teadmiseks.

10.

MAK

MTÜ

konsultantide

infosüsteemi.

KÜSKi arendamise kavast 2016 – 2020

Agu Laius tegi valminud kava sisust ülevaate ja põhjendas, et selle koostamise ülesanne tuli
Kristiina Tõnnissoniga toimunud arenguvestlusest.
Nõukogu käis ülevaatlikult läbi kavas tõstatatud teemad:
-

Kas KÜSK peaks keskenduma pigem nõrgemate ühingute järele aitamisele või tugevamate
ühingute veel tugevamaks muutmisele (sh mis peaks olema KOPi eesmärk)?

-

Kas taotlejate välistamisel või aktsepteerimisel lähtuda ühingust endast või pigem
tegevustest, sh kas lubada erialaliitudel taotleda või mitte.

-

Kuivõrd peaks KÜSK võtma üha laiemaid sihte vabakonna arendamisel (sh võtma uusi
kohustusi ja sellega uusi töötajaid juurde) või peaks fookust hoopis kokku tõmbama, ehk kas

KÜSK peaks laienema kompetentsikeskuseks või pigem püüdlema selle poole, et olla kõige
eeskujulikum rahastaja?
Samuti käsitleti KÜSKi võimalikkust saada ESFi või mõne muu fondi rakendusüksuseks. Sellel aga
suurt tulevikku ei nähtud, kuna anti teada, et valitsuse tasandil on rakendusüksuste koha pealt
niikuinii soov tulevikus kõik ühe organisatsiooni alla saada.
Nõukogu nägi ka vajadust tuleviku suundade valimise juures hinnata paremini KÜSKi reaalset
mõju. Siis saaks ka ülevaate, millistel tegevustel on ja oleks mõju.
Nõukogu pidas vajalikus arutada neid ja teisigi KÜSKi arendamise kavas toodud teemasid KÜSKi
arendusseminaril ning enne seda kutsuda juunikuu lõpus kokku seminari sisu ettevalmistamise
koosolek.
Toomas Trapido lahkus selle päevakorrapunkti arutamise ajal kl 14:37
11.

Eesti Juristide Liidu pöördumisest

Nõukogu võttis info teadmiseks ja arutas pöördumises välja toodud teemat eelmise punkti raames.

12.

KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 29. juunil 2016 kell 12.00 KÜSKi büroos,
Toompuiestee 33a. Koosolek saab toimuma kahes osas: 1) päevakajalised nõukogu otsused ja
arupidamine 2) ettevalmistus suveseminariks seoses KÜSKi arendamise kavaga.
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