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9. Nõukogu järgmise koosoleku ajast

Koosoleku avamine.
Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
1. Tugitegevuste toetuste otsustamine
Tarmo Treimann andis ülevaate laekunud taotlustest ning taotlusi hinnanud hindajate järeldustest ja
toetamise ettepanekutest taotluste kohta. Samuti tõi välja vahendite nappuse eelarves, mida toetuste
andmise otsustamise puhul silmas peab pidama.
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. MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik "Teenuseid osutavate vabaühenduste
võimekuse tõstmine teenusejuhi arenguprogrammi abil"
Arutelu kokkuvõtet ei avalikustata.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 7.
Alari Rammo taandas end hääletamisest.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik projekti "Teenuseid
osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine teenusejuhi arenguprogrammi abil".
Põhjendus: Ei avalikustata.

1.2. MTÜ Voore "Internetiturundus vabaühendustele toodete ja teenuste paremaks
turundamiseks"

Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Voore projekti "Internetiturundus vabaühendustele
toodete ja teenuste paremaks turundamiseks".
Põhjendus: Ei avalikustata.
1.3. SA Terve Rahvas "Konverentsi "Otsedemokraatia võimalused Eestis: kas ja
kuidas?” korraldamine"
Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada SA Terve Rahvas projekti "Konverentsi "Otsedemokraatia
võimalused Eestis: kas ja kuidas?” korraldamine"
Põhjendus: Ei avalikustata.
1.4. SA Eesti Koostöö Kogu "Kodanikualgatuse mõju kasvatamine ühiskonnas
rahvaalgatusveebi kasutajaskonna suurendamisega"

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati: Toetada SA Eesti Koostöö Kogu projekti "Kodanikualgatuse mõju
kasvatamine ühiskonnas rahvaalgatusveebi kasutajaskonna suurendamisega"
11883,25 euroga.
1.5. MTÜ Väike Jalajälg "„Draakoniunistamine“: tulemuslikud projektid jätkusuutliku
maailma loomiseks"

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 2.
Otsustati:
Toetada MTÜ Väike Jalajälg projekti "„Draakoniunistamine“:
tulemuslikud projektid jätkusuutliku maailma loomiseks" 10 431,60 euroga ning teha
toetuse saajale kohustuseks tagada, et koolitusest saaksid osa laiem hulk ühinguid kui
ainult nende kogukonnast ja valdkonnast.

1.6. MTÜ Õitsev "Käsiraamat psühholoogiliselt ülitundlikele meestele"

Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Õitsev projekti "Käsiraamat psühholoogiliselt
ülitundlikele meestele".
Põhjendus: Ei avalikustata.

1.7. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing "Sotsiaalse Ettevõtluse Edendamine Ida-Virumaal"
Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing projekti "Sotsiaalse
Ettevõtluse Edendamine Ida-Virumaal".
Põhjendus: Ei avalikustata.

Lähtudes, et rahuldatud taotluste järel jäi väheseks tugitegevuste konkursi vahendeid
järgmisel tähtajal konkursi jätkamiseks,
Otsustati: Tõsta Kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise konkursi
järelejäänud vahendid summas 6084,47 eurot üle Nupukate lahenduste konkursi
vahenditesse.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Tulenevalt Kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise konkursi vahendite lõppemisest,
Otsustati: Sulgeda Kodanikuühiskonna tugitegevuste rahastamise konkurss ja
taotluste vastuvõtmine 2016. aasta lõpuni.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

2. Nupukate lahenduste toetuste otsustamine
Mari-Liis Dolenko andis ülevaate konkursi senisest käekäigust ja viiest projektist, mis lõpliku
taotlusena nõukogule esitati.
2.1 MTÜ Tervikring "Topsiringi võimekuse suurendamine"
Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati: Toetada MTÜ Tervikring projekti "Topsiringi võimekuse suurendamine"
25 000 euroga ning soovitada taotlejale koostada põhjalik kolme aasta finantsplaan.

2.2 MTÜ Ethical Links "Tartu Rahvusvahelise maja käivitamine füüsilise
kultuurikeskusena ja kompetentsivõimekuse arendamine"
Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada MTÜ Ethical Links projekti "Tartu Rahvusvahelise maja
käivitamine füüsilise kultuurikeskusena ja kompetentsivõimekuse arendamine"
Põhjendus: Ühiskondlik probleem on taotluses hästi kirjeldatud ning meeskond on
tugev, kuid lahenduse uudsus ei tule lõpuni selgelt välja, ka oleks tahtnud näha juba
terviklikumat lähenemist. Samuti ei ole tegevuskava piisavalt konkreetselt paika pandud
ning oodatavad tulemused ei haaku sellega vajalikul määral.

2.3 SA Kogukonnakool "Kogukonnaõppe metoodika kohandamine ja piloteerimine
Eestis"
Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati:
Toetada SA Kogukonnakool projekti "Kogukonnaõppe metoodika
kohandamine ja piloteerimine Eestis" 24 515,86 euroga.
2.4 MTÜ Vaikuseminutid "Vaikuseminutite organisatsioonipõhine rakendusprogramm"
Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati:
Toetada MTÜ Vaikuseminutid projekti
organisatsioonipõhine rakendusprogramm" 24 999,20 euroga.

"Vaikuseminutite

2.5 SA Saagu Valgus "“Saagu Valgus” perekeskuste pilootprojekt"

Nõukogu lähtus otsustamisel hindajate hinnangutes esitatust.
Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 8.
Otsustati: Mitte toetada SA Saagu Valgus projekti "“Saagu Valgus” perekeskuste
pilootprojekt".

Põhjendus: Projekti vajadus on küll hästi põhjendatud, kuid taotlusest ei selgu piisavalt
planeeritava perekeskuse uuenduslikkus ning just sellise kontseptsiooni eripära võrreldes
teiste mõningaid sarnaseid teenuseid osutavate kompetentsikeskustega . Tegevusplaanis
tekitab kohati segadust lahenduse ja käivitusfaasi vaheline lõhe. Eelarves ei ole eksperdi
kulu piisavalt lahti kirjutatud, ka ei selgu, kes on ekspert ning kogu projekti finantsiline
jätkusuutlikkus on ebakindel.
3. Arenguhüppe 2017 taotlusvooru tingimuste otsustamine
Mari-Liis Dolenko andis ülevaate, millised muudatused on arenguhüppe taotlusvooru
tingimustes toimunud, sh et taotlusvoor on kaheks jagatud, millest esimene, inimeste
võimestamise voor toimub sügis-talvel ning teine, majandusliku elujõu arendamise voor
kevad-suvel. Samuti tõi ta välja muutused projekti omafinantseeringu nõuetes, projektide
maksimumtoetuse määras, korduvtaotlemise piirangutes ja hindamiskriteeriumites.
Nõukogu arutelu:
Omaosaluse ainult rahaliseks ja 5% peale langetamise osas tekkis nõukogul eriarvamusi –
5% oleks liiga väike omaosaluse küsimise eesmärgi saavutamiseks, samas võib aga 10%
määr olla nõrgematele ühingutele liiga suur. Tehti ettepanek hääletada tingimustes 5%
omafinantseeringu tõstmist 10%-le
Hääletamine: Poolt 2; Vastu 6.
Otsustati: Jätta omafinantseering 5% peale, nagu on büroo poolt pakutud
tingimustes kirjas.
Arutelu käigus leiti, et taotlejate huvides peaks võimalikult täpselt arenguhüppe vooru välja
kuulutades selgitama, millistes voorudes toetuse saamine välistab järgnevates voorudes
taotlemise.
Otsustai: Kinnitada Arenguhüppe 2017 taotlusvooru tingimused (lisatud).
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
4. 2017. aastal tellitava uuringu lähteülesande arutelu
Kleiri Vest ja Tarmo Treimann tegid ülevaate uuringu tellimise ja arutlusel oleva lähteülesande
koostamise senisest protsessist ning tõid välja, et valminud KÜSKi mõju hindamise
lähteülesande osas peab otsustama, kas minna edasi selles välja pakutud fookusega või mitte.
Ühtlasi tõid nad välja, et 2017. aasta finantsplaani esialgses kavandis vahendeid uuringu
tellimiseks ei ole. Nõukogu soovis infot uuringu võimaliku maksumuse kohta ning büroo tõi
välja, et Šveitsi Vabaühenduste Fondi mõjuanalüüs 2015. aastal läks maksma ca 25 000 eurot ja
oli võrdlemisi kitsa eelarvega. Kuivõrd lähteülesande aluseks olev uuringu maht oleks suurem,
tuleks seda arvesse võtta ka uuringu maksumuses. Samuti anti teada KÜSKi büroo huvist uurida
võimalusi saada uuringu tegemiseks eraldi rahastus Siseministeeriumilt.
Nõukogu arutelu:

Leiti, et kui KÜSK soovib olla tark rahastaja siis oleks vajalik leida vahendeid ka KÜSKi mõju
uurimiseks, kas siis väljapoolt KÜSKi või KÜSKi sees vahendeid ümber paigutades. Selle abil
on muuhulgas võimalik tõendada KÜSKi olulisust ja väärtust ka teistele. Pakuti, et rahastuse
võimalusi võiks uurida ka Siseministeeriumi strateegiaosakonnaga, kes KODARA raames
samuti mõju teemadega tegelevad. Siiski soovitas nõukogu esialgses lähteülesande kavandis
toodud fookust laiendada ning leida ikkagi võimalus, kuidas KÜSKi mõju laiemalt uurida. See
eeldab ühtlasi ka uuringu eesmärgi uut läbimõtestamist. Nõukogu otsustas uuringu tellimise osas
sellel koosolekul otsust mitte teha.
Büroole tehti ettepanek:
1. Alustada uuesti KÜSKi mõju uurimise eesmärgi sõnastamist ja planeerimist ning otsida
sisendi kogumiseks teisi partnereid.
2. Uurida võimalusi KÜSKi mõju
strateegiaosakonna auditite vahenditest.

uuring

läbiviimiseks

Siseministeeriumi

5. Suursündmuste toetamise otsustamine
Marten Lauri andis ülevaate muutunud suursündmuste toetamise korrast, mille järgi ei pea iga
suursündmuse läbiviimist igal aastal uuesti otsustama, vaid mille järgi saavad ühel korral juba
otsustatud toetused vastavalt KODARa rakenduskavale ja kestvusele aastani 2020 rahastuse.
Samuti tehti nõukogule ülevaade käesolevaks ajaks laekunud taotlustest ja varasemalt toetatud
suursündmustest. Lisaks toodi välja, et kahe seni toetust saanud suursündmuse, Ühisnädala ja
Vabakonna Suvekooli läbiviijatega on räägitud ning neile on tehtud ettepanek, et nende
sündmusi ei toetataks enam suursündmuste konkursi alt, kuna nende laiaulatuslikkus ja
vastavus konkursi eesmärkidele on viimastel aastatel langenud.
Nõukogu võttis info teadmiseks ja oli nõus Ühisnädala ja Vabakonna suvekooli
väljaarvamisega suursündmuste konkursil toetatavatest projektidest.
Otsustati:
1. Kinnitada uus Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste kord (lisatud).
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
2.

Kinnitada suursündmusteks, lähtudes „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“
aastate 2016-2019 rakendusplaani punktist 3.1.12, sellel perioodil

2.1 ajakirja Hea Kodanik väljaandmine, mida korraldab Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit;
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.
Alari Rammo ja Maiu Lauring taandasid end otsustamisest ja lahkusid ruumist.
2.2 Arvamusfestival, mida korraldab MTÜ Arvamusfestival;
Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.
Alari Rammo ja Maiu Lauring taandasid end otsustamisest ja lahkusid ruumist.

2.3 Teeme ära talgupäev, mida korraldab Eestimaa Looduse Fond;
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Toomas Trapido taandas end otsustamisest ja lahkus ruumist.
2.4 üleriigiline vabatahtlike tunnustusüritus, mida korraldab Eesti Külaliikumine
Kodukant;
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
2.5 Eesti külade Maapäev, mida korraldab igal teisel aastal Eesti Külaliikumine Kodukant;
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
2.6 maakonna vabakonna tunnustamine, mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused
vastavalt KÜSKi tellimusele.
Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.
Demis Voss taandas end otsustamisest ja lahkus ruumist

6. Reisitoetuste korra muutmise otsustamine
Kadri Sikk tutvustas muudatust tingimustes, mis puudutas maksetaotluste esitamist.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.
Otsustati: Kinnitada reisitoetuste tingimused muudetud kujul (lisatud).
7. Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti samas mahus jätkamise vajaduse
otsustamine
Mari-Liis Dolenko selgitas siseministeeriumist tulnud palve tagamaid, millega soovitakse, et
nõukogu arutaks Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti samas mahus jätkamise vajadust.
Büroo tõi aga välja, et rahastust ei saa vähendada, sest siis ei saaks tegeleda praegu olemas
olevate probleemidega Kontaktipunkti töös. Samuti kaoks ära üks osa tegevustest, mis panustab
KÜSKi strateegilise eesmärgi – rahvusvahelise koostöö tegemist arendada ning praegune
25 000 suurune omaosalus siseministeeriumi poolt on niikuinii miinimum, mida Kodanike
Euroopa kontaktpunkti koordineerimise kriteeriumid lubavad.
Otsustati: Taotleda siseministeeriumilt Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti
koordineerimise jätkamist samas finantsilises mahus.
Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

8. Informatsioon
8.1. Juhatuse otsused reisitoetuste eraldamisest 12.04. – 12.09.2016

Kadri Sikk andis ülevaate antud reisitoetustest ning andis nõukogule teada, et reisitoetuste
vahendid on peatselt otsa saamas.
Nõukogu võttis info teadmiseks.
8.2. Juhatuse otsused välisprojektide omafinantseeringu toetuste eraldamisest 12.04. –
12.09.2016
Kadri Sikk andis ülevaate antud omafinantseeringu toetustest.
Nõukogu võttis info teadmiseks
9.

KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast
Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 13. detsember 2016 kell 15.00.
Toimumiskoht jäeti veel täpsustamata.
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