KÜSK tegevuskava 2022

2021 kasutamata
eelarvest (sh
plaanitud 20212022)

Kokku kasutamata
eelarve ja jäägid
2021

2022 eelarve

ettepanek
varasemate
jääkide
määramiseks
2022

Muud
rahastusallikad
2022

Kogusumma
2022

Tulemus ja tulemuse hindamine

874 000,00

1. Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine
Oodatavad tulemused:
- vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete võimekuse kasv
Eestis tegutsevate vabaühenduste laialdasem rahvusvaheline koostöö
Indikaatorid:
- toetuste jagunemine erinevate valdkondade, piirkondlike ja üle-eestiliste,
eesti - ja muukeelsete ühingute vahel; kodanikuühiskonna horisontaalsete
teemade osas
- kasvab
rahvusvahelistes võrgustikes aktiivselt osalevate vabaühenduste arv
- kasvab edukate rahvusvaheliste koostööprojektide arv
- rahvusvahelisest koostööst tekib Eesti vabakonda lisaressurssi, mis aitab
kasvatada Eesti vabakonna mõju
sh arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor

8367,74

sh arenguhüppe taotlusvoor

29527,61

sh NULA inkubaatori läbiviimine

75000,00

sh investeeringu taotlusvoor avalike teenuste pakkumiseks
vabaühendustele Ida-Virumaal 2021–2022

90 000,00

77527,78

2. Võimekad ja hoolivad kogukonnad
Oodatavad tulemused:
- Kogukondade ja KOV-ide tõusnud teadlikkus kohaliku tasandi ja
kogukondade koostöövõimalustest
- KOV tasandil on kogukonnad kaasatud kohaliku elukeskkonna
kujundamisse
Indikaatorid:
- KÜSKi toetuse ja nõustamise tulemusena suureneb inimeste kaasatus
kogukondlikesse ettevõtmistesse ja kohaliku elu edendamise algatustesse
- elujõuliste kogukondlike võrgustike arv
- suureneb KOVde osakaal, kes kasutavad KÜSKi abi (MAKide
vabaühenduste konsultandid) kogukondliku koostöö edendamisel

464 000,00

80 000,00

90 000,00

sh kodanikuühiskonna suursündmuste toetamine

sh rahvusvahelise suuna konkursid/ vabaühenduste rahvusvahelise koostöö
soodustamine

140 000,00

8 367,74

32 055,39

90 000,00

25 000,00

496 055,39

75 000,00

155 000,00

90 000,00

90 000,00

100 000,00

37065,39

148 367,74

37 065,39

* Ette valmistatud ja avatud (veebruar 2022 ja septemebr 2022) on taotluste vastuvõtmiseks 2
taotlusvooru ning lõpetatud 2019. ja 2020. aastal avatud taotlusvoorude projektide elluviimine
* Teostatud on riigieelarvelisest toetusest rahastatud projektide elluviimise järelevalve ning aruandlus
siseministeeriumile
* Taotlusvoorude tingimuste alusel otsustatud toetused on eraldatud ja toetuslepingud sõlmitud
* Toimib eraldatud toetuste kasutamise aruandlus, jälgimine ja kontrollimine, projektide tulemusi
hinnatakse vastavalt kehtestatud aruandevormidele ning sakendatud on järelaruannete esitamise
süsteem
* Taotlusi hinnatakse lähtudes taotlusvoorude tingimustes sätestatust
* Jätkatakse KÜSKi taotlusvoorude mõju hindamist
* Viiakse ellu NULA konkurss, mis koosneb inkubaatorist 10le ja stardirahastusest kuni kolmele
algatusele. NULA inkubaatori ajakava mai-oktoober 2022, starditoetuse taotluste tähtaeg oktoober
2022. Ligikaudne kalkulatsioon:
Starditoetus projektidele - 75 000,00
Heateo SA leping NULA inkubaatori läbi viimiseks ja konkursi kommunikatsioonitegevusteks - 30
000,00
* Toetuse saajatega on sõlmitud lepingud, toimub toetuse kasutamise järelevalve
* Toimub antud toetuste kasutamise aruandlus, jälgimine ja kontrollimine. Hinnatakse toetatud
projektide elluviimist ja jätkusuutlikkust

100 000,00

Vastavalt KÜSKi nõukogu 04.02.2022 koosoleku nr V-24 punktile 3 toetatakse:
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sündmus „Maapäev 2022 - maapiirkondade vabaühenduste
suurfoorum“ 20 000 €.
MTÜ Lifeskills sündmus „VNEformat ehk Kogemusõppepäevad venekeelsete vabaühendustele“ 18
000 €
MTÜ Arvamusfestival sündmus „Arvamusfestival 10“ 20 000 €
SA
Eestimaa Looduse Fond sündmus „Teeme Ära talgupäev 2022“ 38 000 €
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ sündmus „Sotsiaalse ettevõtluse suursündmus“ 4 000 €

127 065,39

Avatud konkursid kuni eelarvet jätkub. * Reisitoetuste konkursi kaudu on eraldatud reisitoetusi
vastavalt konkursi tingimustele ja korrale. * Euroopa Komisjoni või teistelt välisrahastajatelt saadud
toetuse korral on toetatud vabaühendusi omafinantseeringu osalise toetamise konkursi kaudu vastavalt
konkursi tingimustele ja korrale.
* Rahvusvahelises katusorganisatsioonis või võrgustikus osalevatele Eesti vabaühingutele nende
Eestis toimuvate sündmuste korraldamise osaliseks toetamiseks.
*
Konkursside tulemusi hinnatakse esitatud projekti aruannete alusel.

25 000,00

-

-

sh kogukondade arendamine (kaasavalt koostatud ja elluviidud
tegevuskavad kohaliku elu parandamiseks)

300 000,00

sh vabaühendustele suunatud arenguprogrammid maakondades

300 000,00

933,6

25 000,00

300 000,00

300 000,00

933,60

25 933,60

sh Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm

45 000,00

Oodatavad tulemused:
- elanike aktiivne kaasatus kodanikuühiskonda
- Eesti elanike kasvanud teadlikkus kodanikuühiskonnast ja ühiskondlike
protsesside mõjutamise võimalustest
- kodanikuühiskonnast alguse saanud uued koostöö- ja koosloomemudelite
arv

-

Indikaatorid:
- klientide rahulolu nõustamisteenusega
- vabaühenduste laiem koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega
- tugitegevused on aidanud parandada organisatsioonide võimekust
(paranenud on eestvedajate isiklikud pädevused)

-

430 000,00

sh regionaalne kodanikuühiskonna võimestamine

430 000,00

30 000,00

sh Vabaühenduste tunnustamisüritused maakondades
sh sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine*

9511,33

30 000,00

42 335,45

42 335,45

5490,00

5 490,00

sh sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine

* Stipendium "Aasta parim vabaühendus" 5000 €
* Stipendium koolinoorte ideekonkursil
* KÜSKi kogemuspäev
* KÜSKi suminar (KÜSKi meeskond, nõukogu liikmed, hindajad,
arengueksperdid, konsultandid jne)
* Taotlusvoorude tugitegevused (ava- ja lõpuseminarid, infopäevad,
hindajate ja toetuse saajate koolitused, toetuse saajate
kohakülastused, juhtide jututoad)
* MAK konsultantide koolitus

10000

39 790,05

32 230,00

39 790,05

5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
15 730,00
0,00

EL Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi (CERV)
kontaktpunkti tegevus
Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumprogramm
Halduskulud

5 000,00
4 800,00

4 800,00

67871,01

67 871,01

51600,00
289 605,00

Rahvusvahelise projekti tegevused 2022: arendada sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi Eestis ja
rahvusvahelises konsortsiumis, Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele
ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele; partnerriikide võrgustikus oma kogemuste ja parimate
praktikate jagamine (nt sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid) ning partnerriikide sotsiaalse
innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine. Tulemuste
hindamine peale projekti lõpp 2023 aasta I poolaastal.
Sündmus vabaühendustele ja sotsiaalsetele ettevõtetele: „Sotsiaalse innovatsiooni planeerimise ja
elluviimise parimad praktikad vabaühendustes“ Balti-Ameerika Vabaduse Fondi (BAFF)

72 020,05

6 500,00

MAK konsultantide koolitus uussisserändajate kohanemise ja hilisema
lõimumise toetamiseks

* MAKides vabaühendustele konsultatsiooniteenuste pakkumine
Hinnatakse konsultantide infosüsteemi (KISi) sisestatud klientide arvu ja rahuloluküsitluste kaudu ning
mtyabi.ee veebinõu osutamise kvaliteedi kaudu.
* KÜSK korraldab MAK MTÜ konsultantide koolitusi ja koordineerivaid töökoosolekuid. Hinnatakse
MAK MTÜ konsultantide tagasiside kaudu.
* Maakonna vabaühenduste ja kodanikualgatuste tunnustamine. Hinnatakse ürituse sisukuse ja
avalikkuse tähelepanu pälvimise kaudu esitatud aruannete alusel.

9 511,33

9 511,33

sh sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine

sh KÜSKi poolt korraldatavad algatused:

2017 - 2019 MAKidelt tellitavad vabaühingute arenguprogrammid (sh vajadusel konsultandi töötasu).
Hinnatakse arenguprogrammi läbinud vabaühenduste liikmete arvu ja nende rahulolu küsitluse alusel
ning arenguprogrammide koolituste analüüsimise kaudu.
Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkus rahvuskaaslaste kogukondades uudiste
ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri
hoidmisel ja arendamisel. Tähtaeg märts 2022.

492 230,00

492 230,00

3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon

45 000,00

Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursi korraldamine, infopäevade ja seminaride korraldamine,
taotluste hindamine ja konkursi analüüsi koostamine. Konkursi tähtaeg jaanuar 2022.

51 600,00
289 605,00

KÜSKi korraldatavad arendus- ja tugitegevused.
Sealhulgas: KÜSKi kogemuspäev, KÜSKi suminar, taotlusvoorude tugitegevused (ava- ja
lõpuseminarid, infopäevad, koolitused, juhtide jututoad), KÜSKi aasta kokkuvõte, KÜSKi juhatuse
tellitavad tugitegevused, KÜSKi strateegia 2021-2024 analüüs.
Kogusumma piires on KÜSKi juhatusel õigus vahendite kasutamist muuta.
Tulemusi hinnatakse: KÜSK on tellinud või korraldanud asjakohased tugi- ja arendustegevused.
Jätkub aasta parimale MTÜle stipendiumi andmine summas 5000 eurot.
Aasta parima vabaühenduse konkursi korraldab Vabaühenduste Liidu nõukogu, KÜSKi esindaja
osaleb hindamisel. Koolinoorte ideekonkursi korraldab Siseministeerium, KÜSKi esindaja osaleb
hindamisel.Jooksvalt koolituste korraldamine MAK vabaühenduste korraldamiseks.
MAK konsultantide inglise keele koolitus. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine meetme „Võimaluste
loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku
aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“
(Partnerlusleping KultMiniga)
Euroopa Komisjoni Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kontaktpunkt töötab
tegevuskava alusel, mis on esitatud taotluses Euroopa Komisjonile ja mida rahastatakse Euroopa
Komisjoni poolt.
Välismaal elavate rahvuskaaslastest noorte lõimumine Eesti ühiskondlikku ellu. Hinnatakse praktika
tulemusi; toimunud praktikate arv, tagasiside stipendiaatidelt.

Oodatavad tulemused:
- Eesti elanike kasvanud teadlikkus kodanikuühiskonnast
- KÜSKi toetuse ja nõustamise tulemusena suureneb inimeste kaasatus
kogukondlikesse ettevõtmistesse ja kohaliku elu edendamise algatustesse
- kontaktpunktina tegutsemine tõstab KÜSKi teadmisi rahvusvahelistest
fondidest, kompetentsi koordineerimisest ja nähtavust rahvusvaheliselt

Indikaatorid:
- KÜSKi lai ja kasvav kommunikatsioonitegevus
- KÜSKi tegevussuundade läbiviimisel kasutatakse ja arendatakse
koostööd vabaühenduste ja teiste asutustega
KÜSK

-

* KÜSK on Kodanikuühiskonna programmist 2021-2024 ja KÜSKi strateegiast lähtudes ning
käesoleva tegevuskava alusel korraldanud kavandatud taotlusvoorud ja konkursid ning eraldanud
stipendiumid ning taganud eraldatud vahendite kasutamise järelevalve, kontrollimise ja aruandluse
* Analüüsitud ja täiendatud on toetuste eraldamise ja menetlemise korrad ja tingimused
* Toetuse aruandlus on koostatud ja esitatud
* KÜSKi esindajad on osalenud siseministeeriumi ja teiste ministeeriumite kodanikuühiskonna alastes
töörühmades

-

* Toimub koostöö maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide töö koordineerimine,
korraldatud töökoosolekud teenuse ühtse kvaliteedi tagamiseks
* Toimuvad koolitused kvalifikatsiooni parandamiseks ning toimib konsultantide töö tulemuspõhise
hindamise mudel
* Toimub koostöö MAK võrgustikuga kodanikuühiskonna valdkonnas
* MTÜ veebipõhise konsulteerimise veebileht mtyabi.ee on klientide poolt kasutatav tööriist

261 000,00

261 000,00

35 000,00
MAK vabaühenduste konsultantide koordineerimine
Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi
halduskulu
Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumprogrammi halduskulu
KOKKU EELARVE 2021

35 000,00
5 000,00
1 680 835,00

592 723,50

8 400,00
230 496,46

5 000,00
8 400,00
2 504 054,96

KÜSK on ellu toetusprogrammi, korraldanud infopäevi, seminare ning teostanud taotluste hindamise.
KÜSK on ellu viinud stipendiumiprogrammi, korraldanud infopäevi, seminare ning teostanud taotluste
hindamise. Peale programmi lõppu koostanud analüüsi aruannete ja praktika tagasiside alusel.

