Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkursi 2021.a. (SU21)
kokkuvõte.
Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkursi aluseks on SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes
huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.
Suursündmuste ideekorje konkursiga toetatakse „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“
eesmärkide saavutamise kaudu Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste sündmuste
algatamist ja jätkumist ning valdkonnaüleselt erinevaid vabaühendusi kaasavate ja nende tegevust
edendavate algatuste elluviimist
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja idee kirjelduse ja vajaliku teabe vastavalt KÜSKi ideekorje
vormile.
KÜSKi toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 70% sündmuse kogueelarvest.
Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot.
SU21 vooru esitati 17 taotlust. Kogusummas 302 426 eurot.
Tehnilises hindamises langes välja 1. Põhjuseks, taotleja oli registrisse kantud vähem kui 1 aasta
tagasi.
Lävendi ületanud projekte oli kokku 12. Idee toetuse saamise eelduseks ehk lävendiks on
koondhinne vähemalt 70 punkti 100st.
Hindamistulemuste pingerea alusel teeb KÜSKi juhatus ettepaneku KÜSK nõukogule
suursündmuste ideede kinnitamiseks ning välja valitud ideede esitajatele tehakse ettepanek
sõlmida leping toetuse saamiseks.
Toetuslepingud sõlmiti 6 taotlejaga (5 sündmust said küsitud toetussumma ja 1 sündmus osalisel
toetuse) summas 104442,50 eurot.
Rahastatud taotlused (Tabel 1):
1. Arvamusfestival “Arvamusfestival”
2. SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) “VNEformat ehk Kogemusõppepäevad
venekeelsete vabaühendustele”
3. SA Eestimaa Looduse Fond “Teeme Ära talgupäev 2021”
4. MTÜ Peace Child Eesti “Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäev 2021”
5. Kistler-Ritso Eesti SA “Vabamu demokraatiateemaline rändnäitus ja programm „30 aastat
iseseisvat riiki“”
6. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing “Kodanikuühiskonna Foorum 2021”
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Tabel 1
Suurim toetuse summa oli 38 000 € ja vähim 9042,50 €.
Konkursi eelarve lõppemise tõttu otsustati mitte toetada järgnevaid taotlusi:
1. Vabaühenduste
Liit
„Vabakonna
toetamine
kodanikuühiskonna
järjepideva
kommunikatsiooniga“,
2. Let´s Do It World MTÜ „Maailmakoristuspäev Eestis“,
3. MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant „Eesti külade XIV Maapäev ja Aasta Küla 2021
konkurss“,
4. Peace AcBon Community Estonia MTÜ „Rahufoorum“,
5. MTÜ Loomus „Konverents: Loomade tulevik. Loomaõiguslus akadeemias ja aktivismis.
Animal Futures - Animal rights in Activism and Academia“,
6. MTÜ LC Põlva „Kagu-Eesti heategijate arenguseminar“,
7. MTÜ Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts „Tervishoiusüsteemi ühendav konverents ja
heategevuslik gala“,
8. Vas Consulting MTÜ Noortekonverents „Ökopsühholoogia 2021“,
9. Vas Consulting MTÜ „Psuhholoogia.ee“.
Väljavõte hindajate kommentaaridest toetust mittesaanud taotlustele:
•

Idee esitaja kirjelduses esinevad puudused, puudub selgelt sõnastatud eesmärk, millega ja
kuidas sündmuse kaudu ühingu avalikes huvides seatud eesmärke saavutada ja kuidas neid
mõõta. Taotluses pole selgelt kirjeldatud, kuidas luuakse oma sihtrühmale tõendatud väärtust
ja mõju ning kuidas sündmuse mõju mõõdetakse.
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•
•
•
•
•

Idee vastab konkursi tingimustele osaliselt, sest peamiselt on suunatud ühe ühingu liikmetele.
Toodud väljundid on laialivalguvad, väljundite saavutamist pole võimalik hinnata, kuna pole
esitatud selgelt taset, mida soovitakse saavutada. Korraldusmeeskond on osaliselt kirjeldatud.
Sündmuse korraldamiseks vajalik kompetents ja inimressurss on kirjeldatud ebapiisavalt.
Nimetatud on korraldusmeeskonna liikmed ja vabatahtlikke, kuid puudub nende rollide ja
vajaliku kompetentsi kirjeldus.
Nimetatud ei ole koostööpartnereid ega vabatahtlike kaasamist.

Sündmuste toimumispiirkond on valdavalt üleriigiline.
Taotlused esitanud vabaühenduste asukohad maakonniti: Harju maakond (3), Ida-Viru maakond,
Järva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond.
Toetuse saanud vabaühenduste asukohad maakonniti: Harju maakond (3), Ida-Viru maakond,
Järva maakond, Tartu maakond.
2021.a. korraldatud suursündmuste sihtrühmad ja osalejate arv:
• Arvamusfestival - vabaühendused, festivali osalejad, noored, poliitikakujundajad, meedia.
Osalejate arv: plan. 10 000, tegelik 5-6000.
• VNEformat ehk Kogemusõppepäevad venekeelsete vabaühendustele - venekeelsed
vabaühendused.
Osalejate arv: plan. 50 (inimest) ning 30 (organisatsiooni), tegelik 59 (in.) ning 38 (organ.)
• Teeme Ära talgupäev 2021– eestimaalased.
Osalejate arv: plan. 25 000 - 30 000, tegelik min 25 000.
• Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäev 2021- 16-26 aastased noored, eakad,
haavatavad grupid (vähemuste esindajad, erivajadustega noored ning vähekindlustatud isikud)
ja vabaühenduste esindajad.
Osalejate arv. plan. 500 inimest, tegelik 1693 inimest.
• Vabamu demokraatiateemaline rändnäitus ja programm „30 aastat
iseseisvat riiki“- Noored vanuses 12-26; Väljaspool Eesti suuremaid linnasid elavad
eestimaalased; Eesti venekeelne elanikkond.
Osalejate arv: plan.10 000, tegelik 15 000.
• Kodanikuühiskonna Foorum 2021- vabaühendused, venekeelse suhtluskeelega
mittetulundusühendused ja sihtasutused 5 piirkonnast (Harjumaa, Läänemaa, Tartumaa,
Länne-Virumaa ja Ida-Virumaa).
Osalejate arv: plan. 300 inimest, tegelik 243 inimest.
Kokkuvõte korraldatud suursündmustest.
•

Arvamusfestival
13-14.08. Paides
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Arvamusfestivali üks eesmärke on inimestes äratada aktiivse, julge, osaleva kodaniku hoiakud ja
tegutsemine.
Olulisim ühiskondlik probleem on arutelukultuuri polariseerumine ja radikaliseerumine: eriti
avalikus arutelus väljenduvad kultuurilised ja väärtuselised konfliktid, mille alged on
ühiskonnagruppide sotsiaalmajanduslikes väga erinevates kogemustes/eluoludes ning laiemalt
üldise muutuste tempo ja tuleviku osas ebakindluse tunde märgatava kasvuga.
Kodanikuühiskonna arengukava mõjuanalüüs (2018) näitab pigem koostöö vähenemist
vabaühenduste endigi vahel, mis vajab samuti tegelemist. Ka pole oluliselt paranenud
vabaühenduste ja kodanike osalemine otsustes.
Arvamusfestival panustab seega tugevamasse osalusdemokraatlikku kultuuri ja suuremasse
kodanikuteadlikkusse, kaasates sadu vabaühendusi, kümneid tuhandeid inimesi ja sadu noori
teadmistepõhisesse ja kultuursesse avalikku arutellu, kujundades üheskoos kaasavalt ja
uuenduslikult poliitikat ning võimestades vabaühendusi ja nendevahelist koostööd.
•

VNEformat ehk Kogemusõppepäevad venekeelsete vabaühendustele
08.-10.10. Toila SPA
VNEformati eesmärk on avalikes huvides tegutsevate venekeelsete vabaühenduste suurenenud
võimalused ja oskused omavahelise efektiivse, loova, tugeva ning usaldusväärse koostöö
arendamisel organisatsiooni tegevusvõimekuse ning mõju tõstmiseks läbi võrgustamise ning
omavahel kogemuste vahetamise.
Korraldajad nimetavad sündmust platvormiks, mis võimaldab motiveerida venekeelseid
vabaühendusi arendama ning suurendama enda mõju ühiskonnas. Laia silmaringiga, innustatud
ning julgustatud MTÜ liikmed on inimressurss, mis aitab kaasa organisatsioonide
tegevusvõimekuse tõstmisele.
•

Teeme Ära talgupäev 2021
1.05. üle Eesti
Teeme Ära talgupäeva eesmärk on panustada Eesti kodanikuühiskonna arengusse, kasvatades
eestimaalaste ettevõtlikkust, tugevdades kohalikke kogukondi ja toetades nende aktiivsuse
suurenemist ning kogukonnaliidrite kujunemist.
Üle-eestilise talgupäeva iga-aastane korraldamine sarnase mahu ja nähtavusega aitab ühiskonnas
hoida ning kasvatada sotsiaalset kapitali, samuti suurendada ühiskonna sidusust ja turvatunnet,
pakkudes ühtlasi kasvulava uutele aktiivsetele kodanikele.
•

Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäev 2021
Tallinnas 24.09. ning vabatahtliku tegevuse päevad üle Eesti: Tallinn, Tartu, Lääne-Virumaa,
Ida-Virumaa 24.09 – 10.10.
Noortefooruumi ja noore vabatahtliku tegevuspäeva üheks eesmärgiks on toetada eesti keelt
mittekõnelevate noorte elanikonna ühiskondlikku aktiivsust ja vabatahtlikku tegevust ning
suurendada noorte teadmisi ja oskuseid, et mõjutada neid tegutsema hooliva, kaasava kodanikuna.
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Taotluses on välja toodud mitu erinevat probleemi.
Eesti elanike kodanikuaktiivsuse peamine probleem on see, et vanemaealiste ja noorte potentsiaali
ühiskondlikus elus osaleda kasutatakse vähe.
Eesti suhtluskeelega inimeste hulgas on vabatahtlikus tegevuses osalemise määr endiselt suurem
kui venekeelsetel (52% vs. 44%)
Uuringu „Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018.a.” kohaselt jääb vene õppekeelega
koolide õpilaste ühiskonnaalaste teadmiste tase alla eesti õppekeelega koolide omale.
Võrreldes eestikeelsete ühingutega on venekeelsed passiivsemad (eriti Ida-Virumaa piirkonnas) –
neil on vähem koostöösuhteid, vähem kogemusi viia ellu ühiskonnale mõeldud tegevusi, nad on
passiivsemad toetuste taotlemisel ja nende seas on vähem omatulu teenijaid.
Kahjuks Eesti ühiskonnas on nähtav ka see mure, et vabaühendustes (s.h. ka noorte
organisatsioonides) tegutsevad eestvedajad väsivad ja uute järelkasv ei ole piisav või kvaliteetne.
Seega tuleb esile piirkondlik vajadus pöörata tähelepanu kahele teemale: kodanikuühiskonna
liidrite väsimine ja vajadus tegeleda järelkasvuga, ja läbi noorliidri järelkasvu ning oskuste ja
teadmiste suurendamise ning motiveerimise (läbi vabatahtliku tegevuse ning kodanikuhariduse
edendamise) saab muuta olukorda.
Suursündmuse korraldamise tulemusena toimub positiivne mõju noorte ning ühiskonna väärtuste
ja hoiakute muutmisele ja nende vähesele teadlikkusele kohaliku tasandi otsustusprotsessidest ja
vabatahtlikust tegevusest ning nende täielik kaasamine ja osalemine ühiskonnaelus ning
demokraatlikes otsustusprotsessides.
Suurendatud on vabaühenduste valmisolekut muukeelsete elanike kaasamiseks vabatahtlikuna.
Projekti tulemused panustavad ka kogukonna tasemele, ehk inimesed hakkavad olema rohkem
aktiivsed, avatud, sallivad ja näevad teineteist kui sõbrad/kogukonna liidrit ning kasutavad oma
töös ja elu multidistsiplinaarsed ja loova meetodit, mis toovad kaasa positiivsed muutused
kohalikul tasemel.
•

Vabamu demokraatiateemaline rändnäitus ja programm „30 aastat iseseisvat riiki“
Juuni-september 15 linnas üle Eesti
Projekti eesmärgiks on tõsta Eesti inimeste teadlikkust demokraatiast, arendada nende
ühiskonnaelus osalemise võimekust ja suurendada seeläbi kodanikuaktiivsust.
Rakendusliku Antropoloogia Keskuse uuring parempoolse ja konservatiivse maailmavaate
esindajatega tõi välja, et täiskasvanud elanikkonna seas esineb mitmeid eksiarvamusi demokraatia
toimimisest ning see toob kaasa riigist võõrandumist ning pettumustunnet riigisektori osas. Samuti
on uuringud näidanud, et teatakse vähe, millistel tasanditel (kohalik omavalitsus, riik, Euroopa
Liit) otsuseid tehakse, aga ka seda, kuidas saab inimene neid otsuseid mõjutada või milline on
põhiseaduse, mis on meie seadusandluse vundamendiks, roll ja sisu. Sellega kaasneb inimeste
passiivsus ühiskonnas ning süveneb uskumus, et inimene ja riik on eraldiseisvad. Eelnevast
tulenevalt on näituse põhisõnumiks „demokraatlik ühiskond algab igaühest“: Eesti riik vajab
inimeste aktiivset osalust ja näitus innustab külastajaid huvi tundma riigis toimuva vastu.
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Näitust külastanud inimesed on teadlikumad Eesti kui demokraatliku riigi toimimisest. Nad on
meenutanud Eesti 30 aasta edulugu ning kannavad näituselt kuuldud lugusid edasi oma
tutvuskonnas.
Eesti inimesed on teadlikumad demokraatia arenguks vajalikest oskustest nagu aktiivne
kuulamine, suuline eneseväljendus, erimeelsus, kaasatõmbamine, kompromiss, empaatia, oma
arvamus, aktivism ning oskavad neid igapäevaselt rakendada.
Inimeste huvi riigis toimuva vastu tõuseb, nad muutuvad ühiskonna osas teadlikumaks,
huvitundvamaks ning pikemas perspektiivis nende tegutsemisaktiivsust kodanikühiskonna
valdkonnas tõuseb.
•

Kodanikuühiskonna Foorum 2021
24.11. Jõhvi Kontserdimajas ning seminarid (mai – november)

Kodanikuühiskonna Foorum 2021 eesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt
suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja
parandada nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil, kaasates Harjumaa, Länne-Virumaa ja
Ida-Virumaa piirkondi.
Uuringus „Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas 20112012“ ilmnes väga tugev seos respondendi suhtluskeelega. Eesti keelt peamise suhtluskeelena
rääkivate vastajate hulgas on organisatsiooni kuulumise näit kodanikualgatuse tasandil peaaegu
kaks korda kõrgem kui venekeelsete rühmas. Aktiivsus väheneb keeleoskuse vähenedes: nende
seas, kes räägivad vabalt ja saavad hästi aru eesti keelest, on aktiivseid 12%, samas kui nende seas,
kes ei valda üldse eesti keelt, on see osakaal vaid 5%. Kuigi nende näitajate põhjuseid võib välja
tuua einevaid, on üks selge – venekeelse elanikkonna kaasatus Eesti kodanikuühiskonda on
probleem, mis nõuab suunatud lähenemist, sealhulgas konkreetsete tegevuste väljatöötamist, mis
vastab just nende vajadustele.
Üheski Eestimaa nurgas pole probleem nii terav kui Ida-Virumaal. Ida-Viru maakondlik
arengukava 2014-2020 mainib vajadust suurendada ühenduste võimekust ja koostöövõimet aga
väga lühidalt vaid ühe paragrahvi lõikes. Seetõttu on ürituse läbi viimise kohaks valitud IdaVirumaa.
Foorumi üks olulisimaid tulemusi on erinevate taustade ja kodukeelega organisatsioonide
esindajate kokku toomine ühel eesmärgil. Foorum pakkus neile võimalust ühiselt arutleda
kodanikuühiskonna valupunktide üle ja koostöös pakkuda neile lahendusi. Praktiliste seminaride
ja foorumi töögruppide raames välja toodud peamised probleemid/väljakutsed ja lahendused
koguti kokku ühte dokumenti.
Taasloodi Kodanikuühiskonna Võrgustik osalenud organisatsioonidest ning hiljem soovi
avaldatud isikutest. Võrgustiku eesmärk on huvigruppide omavaheline koostöö ja
kodanikuühiskonna arengu edendamine (nii eesti kui vene keelt kõnelevaid vabaühenduste vahel)
ja vabaühenduste huvide eest seismine ja nende kaitsmine riiklikul tasandil.
KÜSKi statistika kogumine mõju hindamiseks.
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Taotleja toetusressursside kasutamise valdkondadest, tulemuslikkusest ja jätkusuutlikkusest
ülevaate saamiseks on KÜSK taotlusvormi ja aruande vormi lisanud küsimustikud.
Taotlusvormis on kaks küsimust:
• Millise kodanikuühiskonnale olulise teema arengusse suursündmuse toimumine peamiselt
panustab/s? (Tabel 2)
• Millistesse ühiskonnaelu valdkondade arengusse suursündmuse toimumine panustab? (Tabel
3)
Aruandevormis on lisaks küsimus:
• Milliseid teie ühingu võimekusi suursündmuse korraldamine arendas? (Tabel 4)

Millise kodanikuühiskonnale olulise teema
arengusse suursündmuse toimumine peamiselt
panustab/s?
Muu
Sotsiaalne ettevõtlus
Võimekad ja hoolivad kogukonnad
Vabatahtlik töö

Rahvusvaheline koostöö
Läbipaistev ja kaasav poliitika kujundamine
Annetamine ja filantroopia
Sektoritevaheline koostöö sh avalik ja…
Kodanikuteadlikkus ja -aktiivsus

0
aruanded

1

toetatud taotlused

2

3

4

5

6

7

kõik taotlused

Tabel 2
Kodanikuühiskonnale oluliseks teemaks, mille arengusse taotleja korraldatav suursündmus
peamiselt panustab, nimetas 6 taotlejat 17st Kodanikuteadlikkuse ja aktiivsuse ning võimekad ja
hoolivad kogukonnad. Ka toetatud suursündmuste peamisteks teemadeks olid samad teemad.
Peale aruande esitamist on kõik toetuse saajad lisanud tabelis teemasid juurde võrreldes taotlusega.
Taotluses ei ole välja toodud, kui aruandes on: sotsiaalne ettevõtlus; rahvusvaheline koostöö;
läbipaistev ja kaasav poliitika kujundamine; annetamine ja filantrooppia ning sektoritevaheline
koostöö. Taotluses ei ole „muu“ välja toodud, kuid aruandes on.
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Millistesse ühiskonnaelu valdkondade arengusse
suursündmuse toimumine panustab ?
Muu
Eneseareng ja -teostus

Vaimne tervis ja heaolu
Avalik ruum
Piirkondliku/kohaliku elu edendamine
Kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine
Füüsiline tervis ja heaolu
Keskkonnakaitse laiemalt
Tööhõive, ettevõtlus ja majandusareng
Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused
Haridus ja noorsootöö
Elusloodus, sh loomade heaolu
0
aruanded

1

toetatud taotlused

2

3

4

5

6

7

8

kõik taotlused

Tabel 3
Peamisteks ühiskonnaelu valdkondadeks, millesse suursündmuste toimumine panustab, on
Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused ning Piirkondliku/kohaliku elu edendamine.
Kaks toetuse saajat on „Muu“ all välja toodud: piirkondliku elu edendamine, osalusdemokraatia,
sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused ning vabatahtliku tegevuse, osalusdemokraatia ja
kodanikuaktiivsuse edendamine.
Aruandes lisas peamiselt ainult üks suursündmuse korraldaja (SA Eestimaa Looduse Fond)
valdkondi juurde.
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Milliseid teie ühingu võimekusi suursündmuse korraldamine
arendas?
6
5
4
3
2
1

0

Arvamusfestival MTÜ

HEAK

Kistler-Ritso Eesti SA

MTÜ Peace Child Eesti

SA ELF

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing

Tabel 4
Peamiselt toodi välja aruandes, et suursündmuse korraldamine arendas 2 võimekust: Põhitegevuse
sisuline arendamine ja Põhitegevuse laiendamine (sh uute inimeste ja piirkondade kaasamne).

•Projektijuht
•Projektijuhi assistent
•Vabaühenduste esindajad
•Teavitustöö juht
•Meeleolu juht
(interaktiivse programmi
juht
•Esinejate kuraator

SA Eestimaa Looduse Fond

•Eestvedaja, programm
•Festivali ala ja melu
•Kommunikatsioon
•Turundus
•Kultuuriprogrammi juht
•Vabatahtlike kaasamine ja
heaolu

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

MTÜ Arvamusfestival

Suursündmuste korraldajate meeskonnad

•Projektijuht,
partnersuhted
•Maakondlike
koordinaatorite võrgustik
•Kommunikatsioonijuht
•Disain, turundus, reklaam
•Projektitegevuste
assisteerimine, veebileht
•Venekeelne
kommunikatsioon
•Projektitegevuste
assisteerimine,
sotsiaalmeedia
•ELFi sekretär
•Finantsjuht
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MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing

Kistler-Ritso Eesti SA

MTÜ Peace Child Eesti

•Projektijuht
•Projekti koordinaator
•Kommunikatsiooni juht
•Noorsootöö ja
haridusvaldkonna tipp
ekspert
•Partnerite esindajad

•Näituse kuraatoriks on
projektijuht
•Näituste juht
•Näituse projektijuht
•Vabamu haridustiim
•Haridusprogrammide
väljatöötamist juhib
Vabamu
programmijuht
•Näituse kohapealset
püstitust ning
läbiviimist toetavad
külastusjuhid
•Factory Advertising OÜ
(näituse produtseerija)

•Projektijuht
•Projekti koordinaator
•Kommunikatsiooni juht
•Noorsootöö ja
haridusvaldkonna tipp
ekspert
•Partnerite esindajad

Suursündmuste eelarvete kasutamine
Kõik 6 rahastust saanud taotlust esitasid sisuaruande, nendest 3 esitasid lisaks finantsaruande.
Juhatuse otsusega pidid organisatsioonid, mille toetuse summa oli suurem kui 18 000 €, esitama
ka finantsaruande. Nendeks olid Arvamusfestival MTÜ, HEAK ja SA Eestimaa Looduse Fond.

Kogukulu võrdlus taotluses ja aruandes
180000
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40000
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Arvamusfestival
KÜSK toetus

HEAK

Taotluses sündmuse kogukulu

SA ELF
Aruandes sündmuse kogukulu

Tabel 5
Kõigi 3 sündmuse kogukulu tõusis, võrreldes taotlustes toodud sündmuse kogukulu aruandes
toodud kogukuluga. KÜSKi toetus kasutati täies mahus.
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Kaasatud ressursid ja koostööpartnerid
Kaasrahastajad ja rahastuse suurus:
Kodurahu programm (6500), osalejate osalustasud, Aktiivsete Kodanike Fond (10 750 eurot),
Sigrid Rausing Trust (12 335 eurot), INSA (3205,5), Tallinna Haridusamet (1000), Avatud Eesti
Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga, Riigikantselei ja Kultuurkapital (üle 70 000), Briti
Nõukogu (2000).
Koostööpartnerid:
Rohetiiger, MTÜ Peaasjad, Apotheka, Bauhof, LHV Noortepank, Vizeum, Eesti Noorteühenduste
Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Lastekaitse Liit,
Hariduse-ja Noorteamet, Tallinna Spordi ja Noorsooamet, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti
Üliõpilaskondade Liit, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Changemakers Academy, Vabaühenduste
Liit, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, Tallinna Ülikool, Vabariigi Valimiskomisjon, Eesti
Töötukassa, Integratsiooni Sihtasutus, EPIKoja, Eesti haridusasutused, Eesti Külaliikumine
Kodukant, Põhjarannik, Virumaa teataja, Delfi, Raadio 4, ETV, ETV+, kohalikud ajalehed,
Õiguskantsleri büroo, Riigikantselei, Inimõiguste keskus, Euroopa Komisjon, Eesti Väitlusselts,
Arvamusfestival, Kultuuriministeerium, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA, Ida-Viru
Ettevõtluskeskus SA , Sotsiaalsete Ettevõttete Võrgustik, Harju Omavalitsuste Liit, Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liit, vabatahtlikud.
Kaasrahastuse kasutamise näiteid:
•
•
•
•
•

Kodurahuprogrammist - majutus- ning toitlustuskuluD Tallinna linna elanike kulude katteks.
Kaasrahastajate ja koostööpartnerite peamine tugi oli niidulillede seemnepakk, ehituspoe
kinkekaart ja desinfitseerimisvahend. Meediaplaneerimisel partner Vizeum.
Kaasrahastajad - ekspertide tasu, ruumide rent ja osalised toitlustuskulud ja osalejate transport,
osaline toitlustamine, seminari ruumide rent, materjalide trükk
Briti Nõukogu - ekspertide teenustasud, osalejate transport, otseülekande teenus
Omafinantseering - tööjõukulud, administratiivsed kulud, eelürituste ja foorumi materjalid.

Näited KÜSKi toetuse kasutamisest, mis on välja toodud sisuaruannetes:
Üldiselt ei ole finantsaruannetes eraldi välja toodud KÜSKi toetuse kasutamist.
Kahel juhul toodi sisuaruandes välja, mille jaoks kasutati KÜSKi toetust.
KÜSK - seminaride ning suures osas kodanikuühiskonna foorumi korralduslike kulude katmine:
heli ja valgustehnika, ekraani rent, heli-ja valgustehnikute teenus, tõlketehnika rent ja tõlketeenus,
ekspertide tasu, osaliselt projektijuhtimise kulud.
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KÜSK - tööjõukulud ja administratiivsed kulud, suurem osa ürituste korralduslikud
kulud/otsekulud, eskpertide töötasud, teavitus ja kommunikatsiooni kulud. Üks kolmandik
toetusest - vabatahtliku tegevuspäeva korraldamine - projekti konkurss.

Kas suursündmuse elluviimine toimus vastavalt taotluses esitatule? Kas tekkis probleeme?
Milliseid? Mida tuleks järgmisel aastal teisiti teha?
Suursündmuse elluviimine toimus väheste muudatustega võrreldes taotluses esitatule. Sündmused
viidi läbi üsna tavapärases mahus, mõned pidid muutma toimumise kuupäevi, mõned vähendama
osalejate arvu. Lisaks muutustele kuupäevades või osalejate arvus toodi mitmes aruandes välja
ootamatude kulude teke. Ootamatuid kulusid põhjustasid kiirtestide ostmise vajadus ning
planeeritud kulude hinnatõus.
Korraldajad tõid välja muudatused, mida peaks järgmisel aastal suursündmuse korraldamisel
arvestama. Muudatused on seotud meeskonna laiendamisega, sündmuse formaadi hübriidvormiks
arendamisega,
sündmuse
korraldamise
ettevalmistamisaja
pikendamisega,
kommunikatsiooniplaani muutmisega, uute vabaühendustega kontaktide loomisega.
Tagasiside kogumise meetodid
Kuuest korraldajast viis kogus tagasisidet. Tagaisiside küsiti veebis, kus paluti täita küsimustik.
Ühel sündmusel küsiti tagasisidet igal õhtul koha peal, lisaks 2 nädalat pärast sündmust veebis.
Kõik suursündmuse korraldajad on välja toonud, et tagasiside on positiivne.
1.
Vaadeldi 19 arutelu, kohapeal ja veebis läbiviidud küsitlusele vastas 270 inimest. Kogu
raporti
leiab
https://drive.google.com/file/d/1-qCIxSXEjOmYwpf0F1UcobRoFSaQX6S/view?usp=sharing
2.
Projekti edukuse hindamiseks küsiti osalejatelt igapäevaselt tagasisidet (õhtused
reflekteerimised väiksemates grupides) + kirjalik tagasiside 2 nädalat peale sündmust.
3.
Talgulistelt
koguti
tagasisidet
veebivormi
kaudu:
talgupaev/tagasiside. Tagasisidet saadi ligi 100 talgupaigalt.
4.

https://teemeara.ee/2-2-

Korraldati küsitlus, mis oli nii veebis kui paberkandjal täidetav.

5.
Pakuti võimalust nii suuliseks kui vabas vormis kirjalikuks arvamuse avaldamiseks.
Näiteks ankeetküsitlused, loomingulised vastamised seminaride ajal, mis andsid korraldajale hea
selgituse üritusele ja tehtule, määratles selgepiirilisemalt õnnestumised, ebaõnnestumised ja
arengukohad erinevates aspektides. Küsimustiku leiab siit: https://foorum.sscw.ee/vabauhendustekusimustik/
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Mõtted järgmisteks voorudeks:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkurss – vaadata üle sõnastus ja
ümber mõtestada konkursi idee ja eesmärk?
Taotluseid esitati 17 ja ainult 5 maakonnast. Kas on vajadus laiemalt reklaamida konkurssi?
Korraldada infoseminar konkursi välja kuulutamisel ?
Ideekorje vs tradtsiooniline sündmus
Idee, sündmuse mahu ja summa proportsionaalsus?
Tingimustesse lisada abikõlblikud kulud?
Kas rakendada samasugust põhimõtet suursündmuste puhul nagu rahvusvaheliste
suursündmuste puhul, kus on max summa ette öeldud? Rahvusvahelistel sündmustel on ka
KÜSKi toetuse % kogumaksumusest paika pandud.
Kas võiks olla uutele ideedel suurem toetussumma, kuna vajavad alguses rohkem toetust?
Kas saab küsida sama ürituse jaoks toetust nii suursündmuste konkursilt kui ka rahvusvaheliste
katusorganisatsioonide suursündmuste konkursilt?
Sisu-ja finantsaruande esitamine. Suursündmuste eelarved on suured, kuid aruanded üldisemad
teiste taotlusvoorudega võrreldes.
Hindamisprotsessi läbipaistvamaks muutmine?
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