Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-05
Koosolek peeti seoses eriolukorraga virtuaalselt, zoom.us keskkonnas
Toimumise aeg: 14.05.2020
Algus kell 14:05, lõpp kell 15:20
Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees
Protokollis: Anneli Roosalu
Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed:
Eha Paas, Raivo Küüt, Avo Üprus, Irene Käosaar, Viljam Borissenko, Agu Laius.
Puudus: Külalisena osalesid:
Sirle Domberg (KÜSK), Mariliis Saaret (KÜSK), Tarmo Treimann (KÜSK), Henri Vaikre (KÜSK), Marten
Lauri (Siseministeerium).
PÄEVAKORD:
1. NULA20 starditoetuse tingimuste kinnitamine
2. Info
2.1. KÜSK kontori kolimise arengud.
2.2. Kodanikuühiskonna programm 2021-2024 ja KÜSKi strateegia 2021-2024 koostamise
ettevalmistamine.
2.3 Muu juhatuse info.
2.4 Raivo Küüdi ülevaade ettepanekust eriolukorrast väljumise toetusmeetmete kohta.
3. Järgmise koosoleku küsimuste ja aja otsustamine
Koosoleku avamine.
Aage Õunap avas koosoleku, teavitas nõukogu, et 14.05.2020 hommikul on uueks nõukogu liikmeks nimetatud
Agu Laius, Eesti Linnade- ja Valdade Liidu esindajana. Aage Õunap tegi ettepaneku kinnitada koosoleku
päevakord.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
1. NULA20 starditoetuse tingimuste kinnitamine
Mari-Liis Saaret tutvustas starditoetuse tingimusi. Tingimused on koostatud nõukogu poolt 14.04.2020.a.
koosolekul antud juhiste kohaselt.
Otsustati: kinnitada NULA20 starditoetuse tingimused (lisatud).
2. Info
2.1 KÜSK kontori kolimise ja uue juhataja tööle asumise arengud
Anneli Roosalu informeeris nõukogu Viljandi Vabaduse plats 2, riigimajas asuvate ruumide osas. Saadetud on
täpsustavad küsimused rendilepingu osas Karin Vahar, Riigi Kinnsiavara.

Anneli Roosalu informeeris nõukogu jooksvatest tegevustest esimestel nädalatel, sh personaliküsimustest.
Vabaühenduste konsultantide koordinaatori kohale konkurss käib ja avaldusi laekub. Ülejäänud töökohtade osas
tehakse otsuse vajalike konkursside osas 20. maiks.
Otsustati: 2.1 Võtta info teadmiseks.
2.2. Kodanikuühiskonna
ettevalmistamine

programm

2021-2024

ja

KÜSKi

strateegia

2021-2024

koostamise

Arutati KÜSKi strateegia 2021-2024 ette valmistamise protsessi ja strateegia seotust erinevate dokumentidega,
sh Kodanikuühiskonna programm, Siseministeeriumi asutuste tegevusplaan jne.
Ettepanekud: Läbi rääkida Siseministeeriumiga, millised Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024 tegevused
saab ellu viia KÜSKi kaudu, erinevad tegevusvaldkonnad.
KÜSKi meeskond annab omapoolse, esialgse, sisendi KÜSK strateegia 2021-2024 kohta, mida edasi kootöös
nõukoguga arutada.
Otsustati: 2.2 KÜSKi juhataja koos KÜSKi praeguse meeskonnaga koostab järgmiseks nõukogu
koosolekuks esialgse tegevus- ja ajakava strateegia koostamise protsessi kohta ja esitab selle nõukogule.
2.3 Muu juhatuse info
Anneli tutvustas lühidalt väliseesti ajakirjanduse taotlusvooru teemat, taotlus vooru läbiviimiseks on
ministeeriumile esitatud.
Anneli: KÜSK hindajate konkursi tähtaeg 1.06.2020. a., järgmisel juhatuse koosolekul 16.06.2020.a. KÜSK
hindajate kinnitamine.
Otsustati: 2.3 KÜSKi juhataja koos KÜSKi meeskonnaga teeb oma eelvaliku ära ja esitab nõukogule
kinnitamiseks. Nõukogu vajadusel korrigeerib seda nimekirja.
Muu juhatuse info võtta teadmiseks.
2.4 Raivo Küüdi ülevaade ettepanekust eriolukorrast väljumise toetusmeetmete kohta.
Raivo Küüt tegi ülevaate Siseministeeriumis ette valmistatavast ettepanekust vabaühenduste toetamiseks
eriolukorrast väljumisel. Ettepanek pole veel valitsuses päevakorda jõudnud. Idee sündimise ajendiks oli see, et
erinevad valdkonnad on saanud oma kriisi leevendamise abipaketid. Algselt püüdsime hinnata tekkinud kahju
kodanikuühiskonnale. Eelkõige nende osas, kes on tegelenud ettevõtlusega aga ei mahu praeguste abimeetmete
alla, kohati on MTÜd lihtsalt juriidilise vormi tõttu välistatud või on lävend liiga kõrge. Soov on kahjude
hüvitamise asemel mõelda välja midagi innovaatilisemat. Fookusesse võtta, kuidas muutunud olukorras oma
tegevusi ümber korraldada. Soovime korraldada taotlusvoorud selleks, mida oleks vaja ükskõik mis tasandil
luua uut, et kriisist välja tulla, uue normaalsusega hakkama saada ja kuidas olla uueks kriisiks paremini valmis.
Otsustati: 2.4 Võtta info teadmiseks.
3. Järgmise koosoleku küsimuste ja aja otsustamine
Otsustati: 3.1 Järgmine koosolek on 16.06.2020. a.
Päevakorras uute hindajate valimine, KÜSKi strateegia väljatöötamise teemad ning ülevaade
eriolukorrast väljumise toetusmeetme seisust.

