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KÜSK hakkab haldama Kodanike  
Euroopa kontaktpunkti.

Alustab nõukogu III koosseis.  
Kristiina Tõnnisson jätkab esimehena.

Toimub esimene laiapõhjaline arenguhüppe 
taotlusvoor, kus ühing ise oma arenguvajadusi 

Avame kodulehel andmebaasi KÜSKi 
soovitatud konsultantidest, keda projektidesse 
välispilgu saamiseks kaasata.

Toimub sotsiaalse innovatsiooni konkurss 
koostöös Heateo Sihtasutusega. Konkursi 
võidab Läänemaal toimetav Hoovõtukeskus, 
mis tegeleb noorte koolist välja langemise 
peatamise teemadega.

KÜSK võtab suuna spetsiaalse taotlusvooruga  
Ida-Virumaa ühingute tugevdamisele.

KÜSK alustab oma tegevustest  
teatamist Facebookis.

KÜSKi esimene kogemuspäev toimub Tallinna 
Teletornis, läbivaks teemaks ühingute 
teenuste pakkumine ning vabatahtlike ja 
koostööpartnerite kaasamine.

Üle Eesti toimub esmakordselt KÜSKi toetatud 
Kodanikuühiskonna nädal, hiljem tuntud kui 
Ühisnädal.

Valmib KÜSKi II strateegia aastateks  
2014-2020.

KÜSK saab Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuselt (EAS) haldamiseks ja selgemaks 
muutmiseks  Kohaliku omaalgatuse programmi.

Esimene aasta vabaühenduse stipendium  
läheb Eesti Pimemassööride Ühingule.
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Tagasi Kooli 

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, 
mille eesmärk on tugevdada Eesti  
koolide ja ühiskonna koostööd. 
Tänaseks on läbi viidud ligi 3000 
külalistundi ja külalisõpetajate 
tundides on osalenud enam kui 
83 000 õpilast, kuid kas teadsid, et Tagasi Kooli sai alguse just KÜSKi toel 
2012. aastal? 

MTÜ Eesti LGBT Ühing 

Koos KÜSKiga tähistab oma kümnendat sünnipäeva ka valdkonna huvi-
kaitsega tegelev Eesti LGBT Ühing. Infokeskus, raamatukogu, nõustamine 
ja koolitamine on vaid üksikud näited sellest, kuidas ühing oma sihtrühma 
eest seisab. KÜSKi toel aga on arendatud vabatahtlike kaasamise oskust 
ja inimeste juhtimist-arendamist. Ikka selleks, et veelgi suuremat muutust 
luua.

MTÜ Ökomeedia (Bioneer.ee) 

MTÜ Ökomeedia on aidanud luua muutust, et eestimaalased mõistaksid, 
kuidas nende tänased valikud kujundavad meie tulevikku. Sellest ideest  
innustatuna sai alguse kodanikumeedia portaal Bioneer.ee – mõeldud  
teadlikule tarbijale ja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. KÜSKi roll  
muutuse loomisel on lihtne – oleme aidanud laiendada koostööpartnerite  
võrgustikku ja ehitada vabatahtlikel põhinevat toimetust. 

MTÜ Kolgaküla Selts 

Tallinna külje all toimetav MTÜ 
Kolgaküla Selts on hea näide 
eestvedajast, kes on võtnud ette 
ning teinud teoks Kuusalu valla  
vabaühenduste koostöökogu 
loomise ja eestvedamise. KÜSKi  

toel on aidatud ka parandada valla vabaühenduste suhtluskultuuri ja  
kommunikatsiooni – ikka selleks, et olla parem partner avalikule võimule.

Kodanikuühiskonna konverentsid ja Ühisnädal 

Kas teadsid, et esimene EMSLi korraldatud kodanikuühiskonna  
konverents toimus juba aastal 1999? KÜSKi toel viidi konverentsid aastal 
2009 ka maakondadesse. Algatusest kasvas välja kaks uut ettevõtmist – 
maakondlike arenduskeskuste eestveetav kodanikuühiskonda tutvustav  
Ühisnädal ja Paides toimuv iga-aastane Arvamusfestival. Nii on KÜSK 
kahtlemata andnud panuse kodanikualgatuse väärtustamiseks.

Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus 

Kogukonnaelu ei ole ainult pealinnas - Peipsi Koostöö Keskus hoolitseb 
selle eest, et toetada Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade  
tasakaalustatud arengut. Ühing on hea näide, kuidas oma eesmärgi  
saavutamiseks on hästi kasutatud erinevaid KÜSKi toetusvõimalusi –  
reisitoetustest klassikalise projektitoetuseni, aga eriti Šveitsi  
Vabaühenduste Fondi sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru võimalusi.

Foto: KÜSK

1999. aastal alustasid 
mittetulundusühingud Eesti 
kodanikuühiskonna arengu 
kontseptsiooni ehk EKAKi 
koostamist. MTÜde heakskiidu 
saamiseks loodi Eesti 
Mittetulundusühingute Ümarlaud 
(EMÜ) - kord aastas kogunev 
MTÜde foorum. 

EMÜ valis oma esinduskogusse 30 liiget, 
esimeheks valiti Agu Laius.  

EMÜ esimesel foorumil 2001. a veebruaris 
kiitsid MTÜde esindajad heaks EKAKi ja andsid 
selle üle riigikogule vastuvõtmiseks. Riigikogu 
menetles EKAKi pikalt ja alles järgmise aasta 
detsembris võttis riigikogu EKAKi vastu. 

Enne EKAKi koostamist oli vabaühenduste 
maine madal, ent EKAKi abil hakkas see 
järk-järgult paranema. EKAK sõnastas 
kodanikuühenduste ja avaliku võimu 
partnerluse alused ja raamistiku kodaniku-
aktiivsuse elavdamiseks ja demokraatia 
tugevdamiseks Eestis. Selle dokumendi 
eesmärkidest lähtudes on toimunud kodaniku-
ühiskonna edasine arendamine.

Kui EKAK oli riigikogule üle antud, tegeles EMÜ 
ikkagi rahastamise teemaga ja 2001. a suvel 
esitasid neli EMÜ esinduskogu liiget (Mall 
Hellam, Daimar Liiv, 
Katrin Enno ja Agu 
Laius) ettepaneku 
asutada Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapital 
ning suunata sinna 
hasartmängumaksust 
laekuvad vahendid.

Vajadus vabaühenduste
siseriikliku rahastamise 
suurendamiseks tulenes 
sellest, et 90ndate 

lõpuks olid rahvusvahelised ja välisriikide 
fondid loobunud toetamast Eesti 
vabaühendusi, ning eeldasid, et seda 
tehakse riigieelarve kaudu.

EMÜ 2002. a foorumil kiitsid 
vabaühendused heaks ideeks 
moodustada Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital avalik-õigusliku 
asutusena ja esitasid selle otsuse 
riigikogule ja valitsusele. 

Samal aastal algasid ka EMÜ, riigiasutuste 
ning erakondade vahelised läbirääkimised 
sihtkapitali asutamiseks.

2003. a võitis riigikogu valimised hiljuti 
asutatud erakond Res Publica, kellel oli küll 
huvi käivitada sihtkapital, aga ühe erakonna 
esitatuna sai ettepanek vastuseisu teistelt 
erakondadelt. 

EMÜ jätkas pikalt läbirääkimisi erakondade 
esindajatega ja jõuti teatud valmisolekuni 
asutada Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 
kuid otsus jäi tegemata veel mitu aastat. 

Enne 2007. a riigikogu valimisi 
koostas Eesti Mittetulundusühingute 
ja Sihtasutuste Liit - tänane 
Vabaühenduste Liit - 
vabaühenduste memorandumi 
parlamendivalimisteks, kus oli ühe 
punktina esitatud ka soov asutada 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Selleks pidas EMSL valimiskampaania ajal 
avalikke koosolekuid ja kohtus kõigi parlamenti 

kandideerivate 
erakondadega. 
Valimiskampaania 
ajal lubasid kõik 
erakonnad, et kui 
nad saavad võimule, 
siis asutavad 
Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali. 

Pärast valimisi pidasid 
erakonnad sõna ja 
kirjutasid valitsuse 

tegevuskavasse vastava punkti. Ülesanne anti 
siseministeeriumile.

Kontseptsiooni väljatöötamine algas 2007. a 
mais EMSLi eestvedamisel. EMSL moodustas 
kontseptsiooni väljatöötamiseks töörühma, 
milles oli projektijuht Agu Laius ja ekspert 
Urmo Kübar. 

Toimus vabaühenduste mitu kaasamisringi 
kontseptsiooni põhimõtete ja 
kontseptsiooni arutamiseks üle kogu Eesti.

Kontseptsiooni väljatöötamise käigus 
korraldatud analüüsid näitasid, et kõige 
olulisem vabaühenduste arenguprobleem 
on ressursside puudus ühingute 
tegevusvõimekuse arendamiseks. Selleks 
ajaks oli Eesti ühinenud Euroopa Liiduga 
ning vabaühendustele olid kättesaadavad 
valdkondlikud struktuuritoetused. 

2007. a septembris andis EMSL 
siseministeeriumile üle sihtkapitali 
kontseptsiooni, mille alusel koostas 
siseministeerium sihtkapitali põhikirja. 

Nii otsustas 2007. a detsembris Vabariigi 
Valitsus sihtkapitali asutamise ning eraldas 
riigieelarvest 20 miljonit krooni (1,3 miljonit €). 

Regionaalminister kuulutas 2007. a 
novembris välja sihtasutuse juhatuse 
liikme konkursi ja nimetas 2008. a 
jaanuaris ametisse sihtasutuse 
nõukogu. Nõukogu valis sihtasutuse 
juhatuse liikmeks Agu Laiuse. 

3. märtsil 2008 kogunes KÜSKi nõukogu 
ning käivitas sihtasutuse töö.

Esimene taotlusvoor avati 
2008. a maikuus.

Kuidas sündis
Kodanikuühiskonna Sihtkapital?

2008

2009

Kümme aastat 
muutuste loomist

Regionaalminister Vallo Reimaa kirjutab alla 
KÜSKi asutamisotsusele ja  20 miljoni Eesti 
krooni eraldamisele esimeseks aastaks. 
Ametisse nimetatakse ka kümme nõukogu 
liiget, keda asub juhtima Tiit Riisalo.

Eesti Rattarikkaks!  
võrgustik ja MTÜ Eesti 
Roheline Liikumine 

Selles, et pea igas suuremas 
Eesti asulas on mõeldud jalg- 
ratturitele, on just MTÜ Eesti 
Rohelise Liikumise teene. Eesti  
Rattarikkaks! võrgustik sai alguse 
KÜSKi toel ja on aktiivne tänaseni.

Vabatahtliku Tegevuse 
Arenduskeskus

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse eestvedamisel sai Eestis hoo 
sisse vabatahtliku tegevuse huvikaitse ja strateegiline partnerlus riigiga. 
Tänaseks on sellest välja kasvanud näiteks portaal Vabatahtlike Värav, 
kust leiad kiiresti vabatahtlikke vajavaid organisatsioone, kus juba homme 
abikäsi ulatada.

Varjupaikade MTÜ

Kodutute loomade varjupaiku seitsmes piirkonnas üle Eesti haldav  
Varjupaikade MTÜ on hea näide ühingust, kes lisaks oma põhitegevusele 
on aidanud arendada ka loomakaitse valdkonda laiemalt.

Teeme Ära talgupäev

Kas teadsid, et KÜSK on Teeme 
Ära talgupäeva suurim rahaline 
toetaja? Talgupäev on õigustanud  
end olulise kodanikuühiskonna  
sündmusena, mida KÜSK koos  
mitme teise sündmusega  
toetab. Igal aastal osaleb sellel 
2008. aastal toimunud koristus- 
aktsioonist alguse saanud  
üle-eestilisel talgupäeval ligi 
50 000 inimest üle Eesti.

Portaal petitsioon.ee

MTÜ Eesti Omanike Keskliit eestvedamisel käivitatud portaal petitsioon.ee 
võimaldab tavainimesel osaleda ühiskonda puudutavates küsimustes. 
Tore on, et portaal töötab tänaseni ning olnud teatud mõttes eeskujuks 
teistelegi rahvaalgatuse edendamiseks mõeldud keskkondadele nagu  
rahvaalgatus.ee või CitizenOS.

MTÜ Mondo

Kui soovid jõuludeks kasutu nänni asemel annetada Põhja-Ghana lastele, 
pöördu MTÜ Mondo poole ja kingi näiteks põhjaghanalastele annetusena  
kits või kana. Nii said 2009. aastal Eesti elanikud senini puudunud  
praktilise võimaluse arengumaade abistamiseks.

Lillepaviljonis korraldatakse I KÜSKi  
aastakonverents heade toetusnäidetega.

Toimub esimene sotsiaalset ettevõtlust  
toetav taotlusvoor.

KÜSK kantakse äriregistrisse.

Toimub nõukogu esimene koosolek KÜSKi 
käivitamiseks. Tööd alustab juhatuse liige ja 
kolm töötajat.

KÜSK läheb Albaaniasse sealseid 
kolleege innustama teemal, kuidas üht 
kodanikuühenduste toetamise rahastut püsti 
panna.

Samal ajal avab KÜSK esimese taotlusvooru 
“Piirkondlikud koostööprojektid”.

Valmib KÜSKi esimene strateegia aastateks 
2009-2013.

Kuulutatakse välja heade ideede konkurss.

Valmivad esimesed uuringud KÜSKi 
toel: Hasartmängumaksu toetused ja 
uuenduslik mudeli - protsent tulumaksust 
kodanikuühendustele - analüüs.

KÜSKi esimesel tegevusaastal kuulutatakse 
välja kokku kolm taotlusvooru: piirkondlikud 
toetused, üleriigilised toetused ja heade ideede 
konkurss.

Kokku saabub neisse taotlusvoorudesse 71 
taotlust, rahastuse saavad 39.

21. jaanuar

kevad

sügis

18. veebruar

3. märts

suvi

sügis

2008

kevad

Foto: Teeme Ära

Foto: Eesti rattarikkaks! Facebooki grupp

2010

2011

2012

Algavad ettevalmistused Šveitsi Vabaühenduste 
Fondi (VÜF) käivitamiseks - analüüsid 
vajadustest ja üle-eestilised fookusgrupid.

Alustab nõukogu II koosseis. Kristiina 
Tõnnisson saab nõukogu esimeheks.

Käivitub KÜSKi blogi, mis kajastab toetuse 
saajate mõtteid aktuaalsetel teemadel ning 
reisitoetuse saajate rahvusvahelisel areenil.

Valmib Praxise koostatud KÜSKi mõju 
hindamise analüüs. Seal leitakse, et KÜSKist 
toetust saanute koostöö on sagedasem ning 
partnerite arv suurem. Samuti tuuakse välja, 
et välisrahastuse osakaal on toetust saanute 
eelarvetes suurem kui toetust mitte saanutel.

Agu Laius valitakse KÜSKi juhataja tööd jätkama.

KÜSKi kaasabil asutatakse 
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.

Šveits ja Eesti sõlmivad VÜF programmi 
lepingu. Sealt saavad alguse kuni 2015. 
aastani kestnud taotlusvoorud avaliku sektori 
ja vabaühenduste koostöö käivitamiseks 
sotsiaalvaldkonna fookusega.

Avaneb kaasava planeerimise taotlusvoor, 
et soodustada omavalitsuste ja 
vabaühenduste koostööd.

KÜSK toetab esmakordselt 
maakondlike arenduskeskuste 
korraldatud kodanikuühiskonna 
konverentse, millest kasvab hiljem 
välja Ühisnädal.
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Vabatahtliku tegevuse 
väärtustamine 
Vabatahtlikud on lahutamatu 
osa kodanikuühiskonnast. 
Aastate jooksul oleme 
toetanud üleriigilisi ja 
maakondlikke vabaühenduste 
tunnustusüritusi kui ka näiteks telesarja „Vaba tahe“. 
2010. aastal andsime aga panuse, et käivituksid maakondlikud 
vabatahtlike  keskused ning 2012. aastal pakkusime tuge, et aidata 
kodanikuühendustel priitahtlikke paremini oma tegemistesse kaasata. 

Linnaliste asumiseltside innustamine
Kui oled osalenud mõne Tallinna asumi päevadel, on selleks siis 
Kassisaba kevadpäev või Uue Maailma tänavafestival, oled näinud 
oma silmaga, kuidas linnaliste asumiseltside tegevus on viimasel ajal 
aktiivsemaks muutunud. Siin on KÜSKil suur roll, sest lisaks tavapärastele 
toetusvoorudele oleme 2013. aastal korraldanud just sellistele ühingutele 
suunatud taotlusvooru.

SA Keskkonnaõiguse Keskus 
Keskkonnast huvitujate kogukonnaga tegelevast KÕKist on saanud 
kümne aastaga keskkonnaõiguse arendaja, ja aktsepteeritud valdkonna 
ekspert. KÜSKi roll muutuses on tugi, mida ühing sai Šveitsi Vabaühenduste 
Fondist tasulise teenuse ja koolitusprogrammi väljaarendamiseks.

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing 
Kas teadsid, et Eesti Pimemassööride Ühing 
ühendab üle Eesti 89 pimemassööri? Nii 
pakuvad nad nägemispuudega inimestele 
võimalust omandada massööri elukutse ja 
toetavad nii puudega inimeste tööhõivet. 
2011. aastal Šveitsi Vabaühenduste Fondist 
toetust saanuna pakuvad nad teenust 
tänaseni – see ongi tõestus KÜSKi mõjule.

Naiste tugikeskused ning turva- ja kriisikodud 
Peamiselt Šveitsi Vabaühenduste Fondist toetatud naiste tugikeskused 
ning turva- ja kriisikodud – näiteks MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-
Varjupaik ja MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu – on KÜSKi toel parandanud 
perevägivalla all kannatavate naiste ja laste elukvaliteeti. Nii oleme 
andnud panuse jätkusuutliku teenuse toimimisse.

SOS Lasteküla Eesti Ühing 
Kuidas saaksid vanemliku hooleta jäänud lapsed kogeda samasugust 
kindlus- ja kodutunnet nagu nende eakaaslased? SOS Lasteküla 
Eesti Ühing teab! Viis lasteküla, kaks noortekodu ja peretugevdus-
programmi ning haridusprogramm. Nii loob SOS Lasteküla muutust. 
KÜSK on pannud muutuse loomisele õla alla näiteks püsiannetajate klubi 
suurendamisega. Tulemuslikult, sest 2017. aastal kogus ühing 
annetustest ligi 2,5 miljonit eurot.

Foto: Toomas Tatar, VPK

Foto: storiesforimpact.com

Foto: Urmas Luik, Pärnu Postimees
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Tegevust alustab Hooandja kodanikualgatuste 
alaportaal ja Vabatahtlike Värav.

Agu Laius valitakse jätkama tööd 
KÜSKi juhatajana.

KÜSK alustab uue konkursiga koostöös 
Heateo Sihtasutusega - NULA 
(Nupukad lahendused) inkubaator 
ühiskondlikele mõjusatele algatustele.

KÜSK hakkab siseministeeriumiga 
koostöös üle Eesti läbi viima 
kogukondliku turvalisuse 
taotlusvoorusid.

KÜSK annab välja koostöös SEB, Heateo 
Sihtasutusega ja SEViga esimese sotsiaalse 
ettevõtluse eriauhinna Ajujahi konkursil -  
MTÜ-le Pesapuu lapsi arendavate 
mänguasjade Kriidiku nukkude eest.

Algab koostöö Riigikantseleiga EV100 
kingituste vooru osas.

KÜSK hakkab EASi asemel 
koordineerima maakondlike 
arenduskeskuste vabaühenduste 
konsultantide tööd üle Eesti.

Valmib Šveitsi VÜFi mõjuanalüüs, mis näitab, 
et teenuste väljatöötamise ja edu põhjuseks 
on kvaliteetne teenuse arendamise eeltöö koos 
sihtrühmade ja partneritega.

KÜSK liitub organisatsioonina mitmekesisuse 
kokkuleppega. Tähistame iga-aastaselt 
mitmekesisuse päeva ja lähtume oma töös 
võrdse kohtlemise põhimõtetest.
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MTÜ Haapsalu 
Käsitööselts

Kui mõte, et käsitööringist 
võiks kujuneda professionaalne 
käsitöökeskus, tundub esma-
pilgul ootamatu, siis usu – 
MTÜ Haapsalu Käsitööselts on sellega KÜSKi toel hakkama saanud. 
Nad korraldavad õpitubasid, näitusi ja palju muudki. Nii on kasvanud 
traditsioonilise käsitöö väärtustamine ja kogukonnaelu Haapsalus. 

Abimaterjalid vabaühenduste arendamiseks

Kümne aastaga on KÜSK panustanud tublisti toetusi ka vabaühenduste 
arendamise abimaterjalidesse. Näiteks võib välja tuua hiljutised digi-
töötoad vabaühenduste digioskuste arendamiseks, veebipõhise mõju 
hindamise tööriista valmimise, vabaühendustes huvide konflikti 
vältimiseks loodud juhendmaterjali või organisatsiooni arendamise 
käsiraamatu avaldamise. Kas oled mõnda neist kasutanud?

MTÜ Veriora Tsunft 

MTÜ Veriora Tsunft koondab Põlvamaa käsitööhuvilisi ja –tegijaid. Nii 
harrastatakse koos erinevat liiki käsitööd, aga mitte ainult – lisaks 
pakutakse rehabiliteerimisteenust töötutele ja vähenenud töövõimega 
inimestele. Nii on tsunftist saanud KÜSKi ühekordse toetuse abiga heade 
töötingimustega iseseisvalt majandav sotsiaalne ettevõte. Ühingut on 
märgatud - 2017. aastal kutsuti eestvedajad vabariigi presidendi vastuvõtule. 

MTÜ Hiirekese 
Mängutuba

Head asjad saavad alguse ideest. 
Nii toetas KÜSK MTÜ-d Hiirekese 
Mängutuba esmalt äriplaani 
koostamisel ja seejärel ka selle 
elluviimisel. Täna on Hiirekese 

Perekeskus Keila piirkonna koostööpartner ja sealsete perede seas 
populaarne külastuskoht. Nad võõrustavad laste sünnipäevi, korraldavad 
huviringe ja levitavad ka videokoolitusi.

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Mõttekoda Praxis võib vabalt olla KÜSKi ajaloo kõige professionaalsem 
vabaühendus, keda toetanud oleme. Olgugi, et mitte iga suure teo taga 
ei ole KÜSKi otsene tugi, peame siiski oma panust siin vääriliseks. KÜSKi 
toel on mõttekoda mõelnud läbi näiteks omatulu teenimise võimalusi ning 
arendanud organisatsiooni juhtimisvõimekust.

MTÜ Vaikuse Lapsed

Vaikses Harju-Risti kirikuaias asub üks eriline rahupaik. See on 
pühendatud vaikuse lastele ehk lastele, kes on meie seast vara lahkunud 
emaüsas või vahetult pärast oma sündi. KÜSK on üks mitmest õla alla 
panijast, toetades lapsevanematele tugivõrgustiku loomist. Nii on Vaikuse 
Lapsed loonud muutust, mis aitab lapsevanematel leinast üle saada.
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Alustab nõukogu IV koosseis, mille  
esimeheks saab Maiu Lauring.

KÜSK avab ingliskeelse nõustamisportaali 
vabaühendustele - nii on MAKIS kättesaadav 
nüüd nii eesti, vene kui inglise keeles.

Tähistame KÜSKi 10. sünnipäeva. Lugesime 
kokku, et KÜSK on toetanud kokku 650 
vabaühendust 13,5 miljoni euro eest.

KÜSK jätkab oma tulemuslikku tööd 
kodanikuühiskonna arendajana.

21. märtsil antakse KÜSKile ja 16-le teisele 
Eesti ettevõttele ja organisatsioonile üle 
mitmekesisuse märgis “Austame erinevusi”.

Nõukogu uuendab arenguhüppe taotlusvooru 
põhimõtteid aastaks 2019, et suunata rohkem 
tähelepanu ühingute eneseanalüüsile ja 
arenguhüpete ettevalmistusele.

KÜSK korraldab Lillepaviljonis oma kuuenda 
kogemuspäeva teemal “Jalad alla!”

Alustame koostööd Riigikantseleiga Eesti 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames, 
toetamaks vabaühenduste rahvusvaheliste 
arutelusündmuste korraldamist.

Uueneb vabaühenduste  
nõustamisportaal MAKIS.

KOP viiakse KÜSKi haldamisest tagasi 
rahandusministeeriumisse, KÜSKi roll  
jätkub nõustajana-koolitajana.

kevad

talv

talv

18. veebruar

kevad

sügis

MTÜ Topsiring

KÜSKi nupukate lahenduste ehk 
NULA inkubaatorist hoo sisse 
saanud MTÜ Topsiring asendab 
festivalidel ühekordsed topsid 
vastupidavate pestavatega. Nii 
väheneb jäätmemaht ja edeneb 
korduvkasutus. Kuna Tallinnas keelatakse 2019. a maist avalikel üritustel 
ühekordsete plastnõude kasutamine, tundub ühing olevat läbimurde äärel. Ka 
KÜSK on sel teekonnal kaasas - meiegi loobume 2018. a lõpuks plastnõudest.

MTÜ Urvaste Külade Selts 

Me arvame, et MTÜ Urvaste Külade Selts on oma ala teenäitaja. Julguse 
ja pealehakkamisega on nad töötanud välja kohalikust toorainest tooted, 
mis tõstavad Urvaste tuntust, edendavad kogukonnaettevõtlust ja sellega 
sealsete vabaühenduste tegutsemisvõimekust. Mõelda vaid, et KÜSK on 
osaline selles suures eduloos. 

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Perevägivalla ohvriks langenud naistele ja võimalikele ohvritele mõeldud  
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on aidanud muutust luua ka rahvus- 

abiga loonud võrgustiku kaheksas Euroopa Liidu riigis, et aidata naistel 
end vägivalla vastu kaitsta ja toetada neid vägivallatsüklist väljumisel.

Ajakiri Hea Kodanik

Vabaühenduste Liit annab juba 
1994. aastast välja kodaniku-
ühiskonna ajakirja Hea Kodanik, 
et kajastada vabakonna arengut 
puudutavaid uudiseid, arvamusi  
ja analüüse. Sisukaid ja alati  
oodatud numbreid pannakse  

kokku ja levitatakse KÜSKi toel. Nii luuakse muutust mõtteviisis. Muide, 
ajakirja omanäolistest esikaantest saaks kokku lausa näituse!

MTÜ Eriline Maailm

Peamiselt venekeelseid elanikke kaasav, kuid ka eestikeelsetega tihedalt  
seotud MTÜ Eriline Maailm seisab muutuse loomise eest, et ka eri-
vajadusega lapsi kasvatavad pered saaksid infot ja lapsed ise  
kvaliteetse elu. 2017. aastal märgati neid Vabaühenduste Liidu aasta  
tegijate konkursil, kus nad pälvisid aasta vabaühenduse tunnustuse ja  
ühtlasi KÜSKilt stipendiumi. Täna ühendab Eriline Maailm üle 300 pere Eestis.

EV100 ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 

KÜSKile on usaldatud muutuste loomisele kaasa aitamine kahe suure  
ettevõtmise juures – Eesti Vabariigi 100. sünnipäev ja Eesti Euroopa Liidu  
Nõukogu eesistumine. EV100 raames oleme koos Riigikantseleiga  
toetanud sadu omanäolisi meie elu paremaks tegevaid kingitusi ja algatusi.  
Eesistumise raames andsime hoogu juurde kaheksale vabaühenduse  
korraldatavale sündmusele ja rikastasime eesistumise programmi.
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