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Päevakord:
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital põhikirja muutmine tulenevalt riigivaraseaduse muudatustest
KÜSK 2022 aasta finantsplaani kinnitamine
Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimuste kinnitamine
Rahvusvahelise projekti „Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine“ ülevaade
Taotlusvooru tingimuste arutelu, Investeeringu toetus avalike teenuste pakkumiseks
vabaühendustele Ida-Virumaal
6. Jooksvad küsimused ja info
1.
2.
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Koosoleku avamine.
Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital põhikirja muutmine tulenevalt riigivaraseaduse
muudatustest
Seoses riigivaraseaduse muudatustega, vastavalt § 98 sätestatule peab Siseministeerium asutajaõiguste
teostajana tagama, et riigi asutatud sihtasutuse põhikirjas on sätestatud kohustused vastavalt riigivara
seadusele. Seoses sellega teeb Siseministeerium ettepaneku muuta alljärgnevaid KÜSKi põhikirja punkte:
1.

5.18.6 KÜSKi majandusaasta aruande koostamine ning nõukogule kinnitamiseks esitamine kolme kuu
jooksul majandusaasta lõppemisest;
8.2 Juhatus esitab auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia Rahandusministeeriumile ja
Riigikontrollile kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Koos aruandega esitatakse
ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on KÜSKi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja
järelevalvet teostanud, ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud
tasude summad.

8.4 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande Äriregistrile kolme kuu jooksul majandusaasta
lõpust.
Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0
Otsustati : toetada Siseministeeriumi esitatud põhikirja muudatusettepanekuid.
2.

KÜSK 2022 aasta finantsplaani kinnitamine

KÜSK 2022 aasta finantsplaani lisanduvad summad, mida KÜSK on oma tegevusega kaasanud lisaks
riigieelarvele ja muudele rahastusallikatele.
KÜSK 2022 aasta tegevuskava peatükis 3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon, tegevus
sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine.
KÜSK taotles edukalt toetust Balti-Ameerika Vabaduse Fondist (BAFF) ekspert kogemuse kaasamiseks
ning sündmuse korraldamiseks Eestis. 7.-8. Juunil 2022 seminar “Sotsiaalse innovatsiooni planeerimise
ja elluviimise parimad praktikad”, info KÜSKi kodulehel.
Lisada KÜSK 2022 aasta finantsplaani 5490 €.
KÜSK 2022 aasta tegevuskava peatükis 3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon, tegevus
Euroopa Liidu Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kontaktpunkt. Taotlus
hooajaks 2022/2023 rahastati Euroopa Komisjoni poolt ning sellega seoses lisada 31 724 €. Kokku
2021/2022 aasta kasutamata jäägiga on programmi eelarve 67 871,01 €.
Ettepanek lisade nimetatud tegevused ja summad KÜSK 2022 aasta finantsplaani ning kinnitada KÜSK
2022 aasta finantsplaani kogusummas 2 504 054,96€.
Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0
Otsustati : Kinnitada 2022 aasta finantsplaan (Lisa 1)
3. Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimuste kinnitamine
Ettepanek muuta Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimuste (Lisa 2) punkti 5.18
alljärgnevalt:

5.18 Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb KÜSKi juhatus vastava otsuse, mis sisaldab taotlusele antud
koondhinnet, kohta pingereas ja taotluse rahuldamata jätmise põhjendust. Otsus saadetakse
taotlejale 10 tööpäeva jooksul pärast hindajate koosolekut. Lisaks otsusele, aga mitte selle
põhjendusena, saadab KÜSKi büroo taotlejale teadmiseks hindajate kommentaarid taotluse kohta,
ilma hindajate nimedeta.
Ettepanek muuta Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimusilisades punkt 5.19:
5.19 Taotlust hinnanud hindajate nimesid ega hindajate kaupa antud kriteeriumipõhiseid hindepunkte ei
väljastata.
Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0
Otsustati : Kinnitada Vabaühenduste arenguhüppe 2022 taotlusvooru tingimused (Lisa 2).
4.

Rahvusvahelise projekti „Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine“ ülevaade

Evelyn Valtin andis ülevaate 2021. aasta maikuus alustatud sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse
projektist, selle eesmärkidest, plaanidest ja toimunud tegevustest.
Arutelu: Agu Laius andis teada, et on huvitatud vanemaealiste partnerluste võrgustikuga panustama
visioonidokumendi loomisse. Evelyn täpsustas, et esialgu on planeeritud sidusgruppe kaasata sisendi
andmisse oktoobrist detsembrini, kuid arutame läbi võimalused kaasamiseks.
Küsimus: Mis on sotsiaalne innovatsioon?
Vastus: Anneli ja Evelyn kirjeldasid, et uudsed ja nutikad lahendused ühiskonna probleemide
lahendamiseks on sotsiaalne innovatsioon. Täpset sotsiaalse innovatsiooni definitsiooni ei ole
fikseeritud. Eestis on näiteks sotsiallseks innovatsiooniks NULA inkubaatori läbinute algatuse nagu
näiteks Asendusõpetajate programm, E-lapsehoidja, Topsiring jpt.
Tähtis on visioondokumenti kirjeldada olukord, kuhu me teemaga Eestis jõuda tahame 5-10 aastaga ning
milliseid rahalisi vahendeid selleks vajame.
Otsustati : Võtta projektiga seonduv teadmiseks.
5.

Taotlusvooru tingimuste arutelu, Investeeringu toetus avalike teenuste pakkumiseks
vabaühendustele Ida-Virumaal

Anneli esitas ettepanekud taotlusvooru tingimusteks (Lisa 3) , mis on läbi arutatud koos Ida-Viru
Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultantidega.
Ettepanek vooru pealkirjaks: „Investeeringu toetus vabaühendustele Ida-Virumaal avalike teenuste
pakkumiseks“.
Arutelu: toetust saavad taotleda organisatsioonid, kes tegutsevad Ida-Viru maakonnas ning pakuvad
avalikke teenuseid. Taotluses peab olema kirjeldatud, kuidas ellu viidud projekti (sh investeering) IdaViru maakonna arengusse panustab.
Minimaalseks taotletavaks summaks on 2000 eurot ning maksimaalne 9000 eurot.
Hindamiskriteeriumide osas peab arvesse võtma, kuna summa on 2000-9000 eurot, siis on oluline, et
projekti tegevusel on mõju ühingule ning siis on mõju ka maakonnale.
Küsimus: Kuidas käesolev voor KÜSKi teistest voorudest eristub.
Vastus: Arenguhüppe taotlusvooru projekti käigus näiteks peab organisatsioon enda sisulist tegevust
arendama ning suutma analüüsida oma senist tegevust, lisama taotlusele tulemuse ja mõju kirjelduse.
Kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis tuleb esitada
arenguvajaduste analüüsi. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust
omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.
Käesolevas voorus organisatsiooni arengukavale ja tegevuste analüüsile vmt nii suurt rõhku ei paneks.
Investeeringu toetus on ettenähtud organisatsiooni teatud konkreetse probleemi lahendamiseks ning
taotlusvormis pole vaja pikema ajavahemiku planeerimist kirjeldada.
Sihtgrupiks jääb MTÜ.
Otsustati: Toetust saavad taotleda MTÜd, mis võivad olla registreeritud ka mujal kui Ida-Viru

maakonnas. Toetatud investeering peab jääma Ida-Viru maakonda ning projektis kirjeldatud tegevused,
peavad toimuma Ida-Viru maakonnas.
Ettepanek. Anneli: Lisaks KÜSKi hindajate kogus hindajatele soovin lisada taotlusvooru puhul hindajaks
Ida-Viru maakonnaga hästi kursis oleva inimese.
Otsustati: (Lisa 3)
•
•
•
•
•

Minimaalseks taotletavaks summaks on 2000 eurot ning maksimaalne 9000 eurot.
Omaosalus 5% sisse samas mahus.
Projekteerimisega seonduv ei ole toetatav tegevus.
Toetust saavad taotleda ainult MTÜd.
Taotleja ei pea olema registreeritud Ida-Viru maakonnas, peab tegutsema Ida-Viru maakonnas.

Otsustati : Võtta teadmiseks ettepanekud tingimuste (Lisa 3) ja taotlusvormi ettevalmistamisel.
6.

Jooksvad küsimused ja info

6.1 Kulude tegemine kogunenud jäägi arvelt: WBS-Muud ca 100 000 eurot, akumuleeritud tulem.
Pusade tellimine, ca 60 euri pusa ost+logo ja sõnumi tikkimine. KÜSKi partneritele, KÜSKI nähtavuse
suurendamiseks, tellida 50 juurde, kokku ca 3000 - 3500 €.
6.2. Juriidilise nõuande saamine läbi rääkimised Siseministeeriumiga.
6.3. Kultuuriministeeriumi uus-sisserändajate projekti (ESF) eelarvest rahastatud konsultantide inglise
keele koolitused ja infomaterjalide ettevalmistamine (digitaalne info) ja tõlkimine. Inglise keele
koolitus vabaühenduse konsultantidele on toimunud, kuna eelarves oli planeeritud koolitusele
suurem summa, saame pakkuda vene keele koolitust vabaühenduse konsultantidele.
6.4. KÜSKi 2022. aasta Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi (VEAJAL22)
tulemused
Kokku laekus VEAJAL22 toetusprogrammi 6 taotlust kogusummas 32 701,67 eurot. Kõik taotlused
läbisid tehnilise hindamise. Toetusprogrammi toetuste eelarve on 45 000 eurot. Hindamiskoosolekul
tegid hindajad ettepaneku rahastada kõiki taotluseid:
Taotleja

Projekti nimi/väljaanne

Väljaande leviku piirkond

Eesti
Elu
sisuloome Kanada, USA, Eesti, väliseesti kogukonnad
rikastamine
üle maailma
Belgia
eestlaste Belgia Kuningriik, elektrooniliselt üle ilma
Eesti Selts Belgias
kogukonnaleht
„Euroopa
Südames“
Rahvuslik Kontakt/Ajakiri Rootsi + Eesti
Rootsi Eestlaste Liit (REL)
„Rahvuslik Kontakt“
The Nordic Press / Vaba
Ajalehe “Vaba Eesti Sõna” Ameerika Ühendriigid ja Kanada, mõned
Eesti Sõna
veebilehe uuendamine
tellijad ka Euroopas
Saksamaa eestlaste ajalehe Saksamaa, lugejaid ka Eestis, USAs, Rootsis
Eesti Ühiskond Saksamaa
Eesti Rada väljaandmine koos
Liitvabariigis (EÜSL)
lastele suunatud lisalehega
Eesti Elu / Tartu College

Šveitsi Eesti Selts

Šveitsi Eesti Seltsi Jõululeht
2022

Šveits, interneti avaruste kaudu

6.5. Marten teavitab, et Ukraina põgenike kaasamiseks vabatahtliku tegevuse juurde on ette nähtud
100 000 eurot. Kasutamiseks 2022 aasta jooksul ja aruannetega kaetud. Šveitsi fondiga on
läbirääkimised käimas, et saada tuge sotsiaalse innovatsiooni arendamiseks ja kompetentsikeskuse
tegevusteks. Summa perioodiks 2023-2027 on 1 000 000 eurot , lisaks riiklik kaasfinantseering
300 000 eurot, ning KÜSK omafinantseering 100 000 eurot. 1 400 000 eurot., inkubaatorid,
taotlusvoorud reaalselt praktikseerimiseks.
6.6. Otsustati, et järgmised nõukogu koosolekud toimuvad:
• 24. august kell 11.00 Suminari raames
• 06. oktoober
• 24. november
Lisa 1. KÜSK Finantsplaan 2022
Lisa 2. Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tingimused 2022
Lisa 3. Ettepanekud investeeringu taotlusvooruks Ida-Virumaal
Juhatas:

Protokollis:

Aage Õunap

Anneli Roosalu

Nõukogu liikmed:
Aage Õunap
Agu Laius
Irene Käosaar
Kaur Siruli
Viljam Borissenko

