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Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-21 
 
 
 
PROTOKOLL 
          25. oktoober 2012 
 
 
Koht:  Toompuiestee 35, KÜSK büroo 
Toimumise aeg:  25.10.2012 
Algus kell 14.00, lõpp kell 15.55 
Avas ja juhatas:  Kristiina Tõnnisson 
Protokollis:  Agu Laius 
Osalesid:  KÜSK nõukogu liikmed  Kaie Koskaru, Daniel Juhhov, Tiit Riisalo, Rainer Vakra, Maris 
Jõgeva 
Puudusid: Monika Haukanõmm, Paul-Eerik Rummo, Arho Tuhkru, Kaia Sarnet. 
Külalisena osalesid: Agu Laius, Ann Räämet, Mari-Liis Dolenko,  Merlin Sepp,  Diana Talihärm, 
rahandusministeeriumi peaspetsialist. 
 
 
PÄEVAKORD 
 

1. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 
käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetuste otsustamine. 

2. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise 
eeltöö/teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvooru tingimuste 
kinnitamine. 

3. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a.  vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 
käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru tingimuste 
kinnitamine. 

4. Piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise taotlusvooru 
tingimuste kinnitamine. 

5. Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise taotlusvooru tingimuste 
kinnitamine. 

6. Heade ideede konkursi projektide toetamise otsustamine. 
- MTÜ abikäsi projekt „Erivajadusega inimeste töölerakendamise teenus“ 
- MTÜ Zbanski Kino projekt „Vaba Tahe“. 

7. Eesti Naisliidu vaide otsustamine. 
8. KÜSK 2012. a. majandusaasta auditeerimiseks audiitori kinnitamine. 
9. KÜSK tegevusest EL programmi „Europe for Citizens“ läbiviimisel. 
10. Informatsioon tööprotsessis oleva teema osas: Kohaliku Omaalgatuse Programmi 

ületoomisest KÜSK kompetentsi. 
11. Ülevaade Kaasava planeerimise taotlusvooru koondmudeli valmimisest. 
12. Ülevaade Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru ja Vabaühenduste 

annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimisele toetamise 
taotlusvoorude tulemustest. 

13. Ülevaade juhatuse otsustatud reisitoetuste taotluste kohta perioodil 05.07.-24.10.2012. 
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14. Ülevaade KÜSK finantsmajanduslikust tegevusest 2012. aastal. 
15. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine.  

 
      Koosoleku avamine. 
      Otsustati:  Kinnitada päevakord. 

 
 
 
1. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 

käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetuste otsustamine. 
 

Merlin Sepp: Kokku laekus VÜF-SP12 taotlusvooru 37 taotlust. KÜSK VÜF teenuse äriplaani 
koostamise VÜF-VP-11 taotlusvooru 4 toetuse saajat ja VÜF-VP-12 taotlusvooru 17 toetuse saajat 
esitasid projektid ning lisaks esitasid projekti veel 15 oma vahenditega äriplaani koostanud 
taotlejat: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, Eesti Abikeskused MTÜ, Eesti Kirikute Nõukogu, EELK 
Pilistvere kogudus, Olemine MTÜ, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Pala Valla Noored MTÜ, Eesti 
Seksuaaltervise Liit MTÜ (2 taotlust), Ühing Pikakannu Kooli Areng, Eesti Inimõiguste Keskus SA, 
Tallinna Laste Tugikeskus, MTÜ Potsataja, MTÜ Igaühele Midagi, Läänemaa Puuetega Inimeste 
Koda, EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ.  
31 taotlust läbisid tehnilise hindamise ning esitati ekspertidele sisuliseks hindamiseks.  
 
Tehnilist hindamist ei läbinud järgmised 6 taotlust: 

Projekti nr Taotleja Projekti nimi 

VÜF-SP12-01 MTÜ Potsataja MTÜ Potsataja huvitegevus 

VÜF-SP12-11 MTÜ Igaühele Midagi Laste vaba aja sisustamine ja 
huvitegevuse korraldamine Paide 
linnas 

VÜF-SP12-26 MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts Töökogemus aitab ennast ja kaaslast 

VÜF-SP12-31 Läänemaa Puuetega Inimeste Koda Haapsalu Toidupanga tegevuse 
arendamine 

VÜF-SP12-36 Tartu Rahvaülikool SA Uuesti õppima 

VÜF-SP12-37 EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ Vältimatu sotsiaalabiteenus + Pärnu 
Toidupank 

 
Peamisteks põhjusteks: taotleja kodulehel ei ole avalikustatud põhikiri, majandusaasta aruanded, 
juhatuse koosseis, eetilise tegevuse põhimõtted; taotlus või eelarve ebakorrektselt või puudulikult 
täidetud. 
 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 

Merlin Sepp andis ülevaate sisulise hindamise ning ekspertide koosoleku tulemustest (lisatud). 
Eksperdid soovitavad rahastada kokku 18 projekti, nendest 8 taotlust taotleja poolt küsitud mahus 
ja 10 taotlust vähendatud mahus. 2 projekti (MTÜ Eesti Abikeskused; SA Eesti-Hollandi 
Heategevusfond) rahastamise osas ei jõutud ekspertide koosolekul üksmeelele ning edastati 
nõukogule otsustamiseks. 11 taotlust soovitasid eksperdid jätta rahastamata.  
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Vähendatud mahuga projektide puhul polnud kõik kulud piisavalt põhjendatud või kulud 
abikõlbmatud. Ekspertide ettepanekud vähendatud eelarvete osas on taotlejatele edastatud ja 
nad on saatnud korrigeeritud taotlused, eelarved. Erilise tähelepanuga arutati MTÜ Lastekaitse Liit 
(VÜF-SP12-06) taotlust ning selgitusi, kuna taotleja korrigeeritud eelarve ei vastanud täielikult 
ekspertide ettepanekutele. 
 
Otsustati:  

1. Toetada Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 
käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru (VÜF-SP12) 
esitatud taotlustest 18 taotleja projekti rahastamist kogusummas 652 853,21 eurot 
alljärgnevalt: 

VÜF-SP12-08 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutus 

Projekt: Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe 
Loodusmaja baasil 
Toetus:  37 568,86 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0.      

VÜF-SP12-04 
MTÜ RuaCrew 

Projekt: MNT kui kompleksne lähenemine: Märkame noori – 
tänaval, kodus, koolis! 
Toetus:  37 920,00 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-09 
Tallinna Puuetega Inimeste 
Koda 

Projekt: Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele. 
 
Toetus: 18 045,86 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-06 
MTÜ Lastekaitse Liit 

Projekt: Interdistsiplinaarne ööpäevahoid puudega lapsele. 
Toetus: 39 917,00 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0     

VÜF-SP12-29 
MTÜ Motoklubi K&K 

Projekt: Valgamaa Noorte Tehnikakeskus. 
Toetus: 39 960,81 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-18 
MTÜ Sänna Kultuurimõis 

Projekt: Teenuskeskuse arendamine Sänna Kultuurimõisas –II 
etapp, äriplaani elluviimine. 
Toetus: 39 938,08 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0  

VÜF-SP12-33 
Johannes Mihkelsoni Keskus 

Projekt: Tugiisikuteenuse arendamine Tartu linnas ja maakonnas 
sotsiaalselt vähekaitstud inimestele ja riskirühmadele. 
Toetus: 28 823,79 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-34 
Kinobuss MTÜ 

Projekt: Kodanikukinode võrgustiku käivitamine sotsiaalse 
kaasamise kaudu. 
Toetus: 40 000,00 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-28 
MTÜ Rapla Lastekaitse Ühing 

Projekt: Erinoorsootöö tugiteenuste arendamine Märjamaa ja 
Kehtna vallas. 
Toetus: 40 000,00 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0     

VÜF-SP12-16 
SA Väärtustades Elu 

Projekt: Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö 
arendamine ning tugevdamine läbi PREP – paarisuhte 
koolitusteenuse käivitamise, mis aitab muuta peredele 
kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele 
täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut 
võimaldavat avalikku teenust. 
Toetus: 36 749,16 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-23 
Johanna MTÜ 

Projekt: Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine ja arendamine. 
Toetus: 39 999,96 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP-12-32 
Hea Algus MTÜ 

Projekt: MTÜ Hea Alguse Avatud Perekeskus. 
Toetus: 34 397,23 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-07 Projekt: Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse 
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Eesti Kirikute Nõukogu käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis. 
Toetus: 39 976,58 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-24 
EELK Pilistvere kogudus 

Projekt: Heakorra arendus Pilistvere kihelkonnas: esteetika on 
eetika 
Toetus: 38 050,64 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-35 
MTÜ Räpina Avatud 
Noortekeskus 

Projekt: Keskkonnateadlik seikluskasvatuse teenuse NOORTE 
VEEVÄRK – arendamine. 
Toetus: 25 131,57 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-17 
MTÜ Tähe Noorteklubi 

Projekt: Noortekeskused toimima! 
Toetus: 40 000,00 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0 

VÜF-SP12-27 
MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus 
USALDUS 

Projekt: Äriplaani realiseerimine: Vajadusele vastavad, 
kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele 
sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja 
Kohtla-Järve näitel. 
Toetus: 39 879,99 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0. 

VÜF-SP12-14   
Sotsiaalrehabilitatsioonikeskus 
Loksa  MTÜ 

Projekt: Elavate linnad. 
 
Toetus. 36 493,68 EUR     Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0. 

 
 
2.  Toetada SA Eesti-Hollandi Heategevusfond projekti „Toiduabi Harjumaa vaesuses elavatele 
inimestele“ (VÜF-SP12-15) tingimusel, et taotleja esitab vastavalt ekspertide ettepanekutele 
korrigeeritud, täiendatud taotluse, eelarve, äriplaani, finantsplaani ning esitab teenuse osutamise 
ning finantseerimise jätkusuutlikkuse kinnitamiseks koostööpartnerite kinnituskirjad, kus on 
selgelt näha Tallinna ja Maardu linna valmisolek teenuse osutamisse finantsiliselt panustama ning 
jätkata seda ka pärast projekti elluviimist. 
Hääletamine:  Poolt   5;  Vastu  1 
 
 
3.  Mitte rahastada alljärgnevaid taotlusi (kokku 12): 
 
Taotluse nr; Taotleja; 
        Projekti nimi 

Mitte rahastamise põhjendused, kommentaarid. Hääletamine 

VÜF-SP12-30 
Säästva Renoveerimise 
Infokeskuse Paide 
Ühendus 
 
 
Projekt:   
Arhitektuuripärandi 
säästev arendamine 
väärtelukeskkonnaks 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele. Äriplaani teenuse vajalikkuse põhjendus, 
SWOT analüüsi riskide maandamine ning ennetamine, 
partnerite kirjeldus, rollid, koostöösüsteem ei ole 
piisavalt lahti kirjutatud. Arendatava teenuse otsene 
sihtgrupp on väike ning täpsemad vajadused teenuse 
järele taotlusest ei selgu.  
Ei ole selge avaliku võimu partnerite valmisolek teenust 
finantseerida. Finantsplaan ei ole piisavalt lahti 
kirjutatud, ei selgu teenuse finantsiline jätkusuutlikkus, 
omahind, müügiprognoosi alused. Projekti eelarve ei ole 
selgelt seostatav tegevuskavaga. Eelarve seletuskirjas 
kulude kalkulatsioon ja põhjendus ebapiisav. 
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-22 
NIRK MTÜ 
 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele. Projekt on suunatud teenuse käivitamise-
osutamise ettevalmistavatele tegevustele, mitte teenuse 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 
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Projekt: 
Põlvkondade maja 

käivitamisele-osutamisele. Äriplaani rakendumine ja 
teenuse osutamise käivitumine on ebaselged. Projekti 
eesmärgid, tegevused ja tulemused ei ole omavahel 
kooskõlas, tegevuskava ning äriplaani finantsplaan on 
vastuolus.  
Eelarve kuludes suur osakaal on turundusüritustel ning 
personali koolitamisel, ei selgu raamatupidamise, side- ja 
transpordikulude, õppevisiidi vajadus ja kulude 
põhjendus. 
 

VÜF-SP12-03 
SA Pärnu 
Vabahariduskeskus 
 
 
Projekt: 
„ÕPSID“ – 
Õppimisvõimaluste 
Pakkumine Sihtkohtadel 
Innustava Dessandiga 

Valitud tegevustega ei ole võimalik saavutada väga 
üldsõnaliselt kirjeldatud eesmärke. Teenuse vajalikkuse 
põhjendus ja sihtgruppide vajadused ei ole piisavalt 
analüüsitud. Puudub kindlus tarbijate soovis ja 
suutlikkuses teenust tarbida. Ei ole selge avaliku võimu 
partnerite valmisolek teenust finantseerida. Ei selgu 
tahvelarvuti ning kaamerate soetamise kulude 
põhjendus.  
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-25 
MTÜ Olemine 
 
 
Projekt: 
Viljandimaa lastele ja 
peredele suunatud 
teenuste ja koostöö 
jõustamine 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele. Sisulist taotlusvooru tingimustega seotud 
avaliku teenuse arendamist ja osutamist ei toimu. 
Teenuse sisukirjeldus ja vajadus ei ole piisavalt lahti 
kirjutatud. Äriplaani teenuse vajalikkuse põhjendus, 
SWOT analüüsi riskide maandamine ning ennetamine ei 
ole piisavalt lahti kirjutatud 
Ei ole selge avaliku võimu partnerite valmisolek teenust 
finantseerida. Finantsplaan ei ole piisavalt lahti 
kirjutatud, ei selgu teenuse finantsiline jätkusuutlikkus, 
omahind. Ei selgu projektijuhi tööjõukulude põhjendus. 
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-02 
Ühendus Sport Kõigile 
 
 
Projekt: 
Liikumisharrastus 
elustiiliks 

Taotlus ja eelarve on kohati puudulikult täidetud. Taotlus 
ei sisalda vaid teenuse arendamiseks vajalikke tegevusi, 
küsitav on teenuse prioriteetsus. Jääb arusaamatuks, kas 
sporditegevuse edendamisel on arendatavad teenused 
kõige asjakohasemad. Lõppkasusaajate tegelikke vajadusi 
ei ole uuritud, pole selge, kuidas pakutud tegevuste 
tulemusena saavutatakse eesmärkides ja tulemustes 
kirjeldatu, segane on teenuse otsene sihtgrupp.  
Teenuse finantseerimise jätkusuutlikkus on ebaselge, 
välja on kalkuleeritud mõlema teenuse ühikuhind 
projektiperioodil, kuid ei selgu teenuse hind ega 
osutamise maht edasistel aastatel, samuti KOVide soov ja 
võimekus teenust rahastada.  
Ei selgu raamatu väljaandmise vajalikkus väljapakutud 
tiraažiga 600 tk antud teenuse arendamisel, ei selgu 
mängude läbiviimise lisakulude põhjendus. 
Spordiinventari soetamine KOVidele ei ole antud 
taotlusvoorus abikõlblik. 
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 
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VÜF-SP12-20 
MTÜ Pala Valla Noored 

Projekti tegevused ja eelarve ei vasta osaliselt eesmärgile 
ja soovitud tulemustele ega moodusta ühtset tervikut. 
Puudu on projekti tulemuste hindamiseks objektiivsed 
indikaatorid. On küsitav, kas huviringide läbiviimine 
vabatahtlikkuse baasil tagab teenuse kvaliteedi ja 
jätkusuutlikkuse. Finantsplaan ei ole piisavalt lahti 
kirjutatud, pole tagatud ja puudub veendumus, et 
teenuse osutamine jätkub pärast projekti lõppu. Ei selgu 
projekti kirjutamise ning koostöökoolituse vajadus ja kulu 
põhjendus.  
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-13 
MTÜ Eesti Seksuaaltervise 
Liit 
 
 
Projekt: 
Kvaliteetse 
seksuaaltervisealase 
internetinõustamisteenuse 
kättesaadavuse tagamine 
Eestis elavatele noortele 

Äriplaani teenuse hindamise ja arendamise süsteem, 
SWOT analüüsi riskide maandamine ning ennetamine, 
konkuretsi analüüs, partnerite kirjeldus, rollid, 
koostöösüsteem ei ole piisavalt lahti kirjutatud. Projekti 
jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik avaliku võimu 
partneritega koostööd edasi arendada. Ei ole selge 
avaliku võimu partnerite valmisolek teenust 
finantseerida. Finantsplaan ei ole piisavalt lahti 
kirjutatud, ei selgu teenuse finantsiline jätkusuutlikkus ja 
omahind. Puudu on projekti tulemuste hindamiseks 
objektiivsed indikaatorid.  
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-10 
MTÜ Seksuaaltervise Liit 
 
 
Projekt: 
ESTL-i koolitusosakonna 
arendamine 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele. Äriplaani ei ole koostatud kaasaval viisil. 
Teenuse osutamise jätkusuutlikkus, teenuse sihtrühma 
määratlus, teenuse sihtrühma kaasamine ebaselge.  
Projekti materjalidest ei selgu konkurentide analüüsi. 
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-05 
Ühing Pikakannu Kooli 
Areng 
 
 
Projekt: 
Pikakannu Huvikooli 
käivitamine 

Projekti eesmärgid ei ole selgelt sõnastatud, tulemuste 
osa ja tegevuskava ei ole selgelt lahti kirjutatud. Äriplaani 
teenuse kirjeldus ning finantsplaan on puudulikud. 
Meeskonna koolituste ja vabatahtlike kulude vajadus, 
põhjendatus, abikõlblikkus selgusetu. Ei ole selge avaliku 
võimu partnerite valmisolek teenust finantseerida. 
Projekti eelarve ei ole selgelt seostatav tegevuskavaga. 
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-12 
SA Eesti Inimõiguste 
Keskus 
 
 
Projekt: 
Tasuta 
mittediskrimineerimisalase 
õigusnõustamise 
programmi arendamine 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele. Äriplaani teenuse arendamise süsteem, 
partnerite kirjeldus, rollid, koostöösüsteem ei ole 
piisavalt lahti kirjutatud. Ei ole selge avaliku võimu 
partnerite valmisolek teenust finantseerida. Finantsplaan 
ei ole piisavalt lahti kirjutatud, ei selgu teenuse 
finantsiline jätkusuutlikkus, omahind, müügiprognoosi 
alused.  Puudu on projekti tulemuste hindamiseks 
objektiivsed indikaatorid. Teenuse sihtrühma määratlus 
ebaselge, teenuse sihtrühma kaasamine ebaselge.   
Projekti eelarve seletuskiri ebapiisav, ei selgu kõikide 
kulude põhjendus ja kalkulatsioon. 
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 
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VÜF-SP12-21 
Tallinna Laste Tugikeskus 
 
 
Projekt: 
Lastetugi - sotsiaalteenus 
erivajadustega laste 
toetamiseks 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele. 
Projekti on kaasatud üks kohalik omavalitsus, vastavalt 
tingimustele on taotlemiseks vajalik koostöökokkulepe 
vähemalt kahe  KOViga, vaid Tallinnaga taotlemiseks ei 
ole KÜSKilt nõusolekut küsitud.  
Projekt on suunatud teenuse käivitamise-osutamise 
ettevalmistavatele tegevustele, mitte teenuse 
käivitamisele-osutamisele. Projektis kirjeldatud 
tegevused ei võimalda saavutada seatud eesmärke ja 
tulemusi. Puudu on projekti tulemuste hindamiseks 
objektiivsed indikaatorid. Samuti ei selgu see, kuidas 
teenuse käivitumisel selle rahastamine korraldatakse, 
finantsplaanist ei selgu teenuse ühikud, hinnad ja 
põhjendatud müügiprognoosid.  
 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

VÜF-SP12-19 
MTÜ Eesti Abikeskused 
 
 
Projekt: 
Kliinilise seksuoloogia 
kompetentsikeskuse välja 
arendamine. 

Projekt ei vasta otseselt taotlusvooru eesmärkidele, 
tingimustele, kuna projekt on suunatud teenuse 
käivitamise-osutamise ettevalmistavatele tegevustele, 
mitte teenuse käivitamisele-osutamisele taotleja poolt. 
Äriplaani rakendumine ja kavandatud teenuse osutamine 
taotleja poolt on ebaselge 

Hääletamine: 
Poolt   6 
Vastu  0 

 
 
 
 
2. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise 

eeltöö/teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvooru tingimuste 
kinnitamine. 

 
Otsustati:  Kinnitada Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a. vabaühenduste avalike teenuste 
arendamise eeltöö/teenuse äriplaani koostamise projektide toetamise taotlusvooru tingimused.  
(lisatud) 
Hääletamine:  Poolt  6; Vastu  0. 

  
 
3. Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a.  vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja 

käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru tingimuste 
kinnitamine. 

 
Otsustati: Kinnitada Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013. a.  vabaühenduste avalike teenuste 
arendamise ja käivitamise/teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru 
tingimused. (lisatud) 
Hääletamine:  Poolt  6; Vastu   0. 
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4. Piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise taotlusvooru 
tingimuste kinnitamine. 

 
Otsustati: Kinnitada piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 
taotlusvooru tingimused. (lisatud) 
Hääletamine:  Poolt  6; Vastu  0. 
 
 
5. Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise taotlusvooru tingimuste 

kinnitamine. 
 

Otsustati: Kinnitada vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise taotlusvooru 
tingimused. (lisatud) 
Hääletamine:  Poolt  6; Vastu  0. 

 
 

6. Heade ideede konkursi projektide toetamise otsustamine. 
 

- MTÜ Abikäsi projekt „Erivajadusega inimeste töölerakendamise teenus“ 
Otsustati: toetada MTÜ Abikäsi projekti „Erivajadusega inimeste töölerakendamise 
teenus“ mahus 38 117,71 eurot. 
Hääletamine:  Poolt  6; Vastu  0. 
 
- MTÜ Zbanski Kino „ Vaba Tahe“ 
Otsustati:  
1. Toetada MTÜ Zbanski Kino projekti „Vaba Tahe“ kogumahus 26 147,41 eurot, mida 
eraldada toetuse saajale etappide kaupa (filmide tootmine: november 2012 – sugust 2013 
ning filmide esitamine ERR-is ja levitamine koolidele: september 2013 – detsember 2013)  
KÜSK 2012.a. ja 2013.a. finantsplaanide alusel.  
2. Taotlejal esitada vastavalt etapiti täpsustatud tegevuskava ja projekti elluviimise 
eelarved kummagi etapi kohta. 
Hääletamine:  Poolt  5; Vastu  1. 

 
 
7. Eesti Naisliidu vaide otsustamine. 

Nõukogu, analüüsides Eesti Naisliidu poolt esitatud vaiet (VT12-19-Naisliit_Vaie_191012) seoses 
KÜSK juhatuse otsusega mitte rahuldada Eesti Naisliidu poolt esitatud taotlust (VT12-19) 
vabatahtlike kaasamise taotlusvoorus, taotleja poolt esitatud kõnealust projekti, 
hindamisekspertide kommentaare ning nendel tuginevat juhatuse otsust,  

otsustas:  mitte rahuldada Eesti Naisliidu poolt esitatud vaiet KÜSK juhatuse otsuse kohta tema 
vabatahtlike kaasamise taotlusvoorus esitatud taotluse (VT12-19) mitterahuldamise kohta.  

Põhjendus: KÜSK juhatuse otsuses taotluse mitterahuldamise kohta välja toodud põhjendused 
taotluses esinevate puuduste osas, mis põhineb taotlusvooru projekte hinnanud ekspertide 
seisukohtadele ja hindele projekti kohta, on adekvaatsed. Taotlusena esitatud projekti elluviimise 
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ajal taotlusvooru tingimustes ettenähtud praktilist tegevust vabatahtlikele ei ole kavandatud; 
projekti kirjelduses ei selgu, kus ja milleks vabatahtlikke kasutama hakatakse; edaspidi kavandatav 
ühingu liikmete vabatahtlikku tegevusse kaasamine ja nendele vabatahtliku töö võimaluste 
otsimine on realistlikult läbi mõtlemata; eelarve seletuskirjas puuduvad seda põhjendavad 
kalkulatsioonid.  

Hääletamine:  Poolt  6; Vastu  0. 
 

 
8. KÜSK 2012. a. majandusaasta auditeerimiseks audiitori kinnitamine. 
 
Otsustati:  kinnitada audiitoriks KÜSK praegune audiitor- Audiitorbüroo ELSS AS  
Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0. 

 
 

9. KÜSK tegevusest EL programmi „Europe for Citizens“ läbiviimisel. 
 

Agu Laius teavitas KÜSK tegevusest EL programmi „Europe for Citizens“ kontaktpunkti 
käivitamisest  ja programmi tingimustest. Kuna EL programm eeldab taotleja märkimisväärset 
omafinantseeringut taotletavale projektile, siis KÜSK juhatus teeb ettepaneku lisada KÜSK 2013.a. 
finantsplaani teatud summa Eesti vabaühenduste poolt programmist „Europe for Citizens“ 
toetatud projektide omafinantseeringu osa toetamiseks.    

 
Otsustati:  
1. Nõustuda KÜSK juhatuse ettepanekuga kavandada KÜSK 2013.a. finantsplaanis Eesti 
vabaühenduste poolt programmist „Europe for Citizens“ toetatud projektide omafinantseeringu 
osa toetamiseks. 
2. KÜSK juhatusel välja töötada antud programmi omafinantseeringu osa toetamise tingimused ja 
eraldamise kord ning esitada nõukogule kinnitamiseks hiljemalt 2013.a. veebruaris. 
   
Hääletamine:  Poolt  6;  Vastu  0. 
 
 
10. Informatsioon tööprotsessis oleva teema osas: Kohaliku omaalgatuse programmi 

ületoomisest KÜSK kompetentsi. 
 
Agu Laius teavitas nõukogu regionaalministri otsusest Kohaliku omaalgatuse programmi 
rakendamisest alates 1. jaanaurist 2013.a. KÜSK kaudu.  
Samuti teavitas Agu Laius nõukogu, et arvestades töö mahu kasvuga 2013. aastal vajab KÜSK 
suuremaid ruume ning ruumide otsimisega on alustatud. 
Toimus arutelu. 
 
KÜSK nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks ning hindas Kohaliku omaalgatuse programmi 
rakendamist KÜSK kaudu otstarbekaks. 
 
 
11. Ülevaade Kaasava planeerimise taotlusvooru koondmudeli valmimisest. 
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Merlin Sepp: Valminud on kaasava planeerimise juhend omavalitsustele ja kodanikuühendustele. 
Juhend valmis OÜ Vesterra ja MTÜ Linnalabor koostöös. 
Juhendi eesmärk on muuta ruumilise planeerimise korraldamine kiiremaks ja ladusamaks kõigi 
osapoolte jaoks. Juhendi abil saavad nii omavalitsused kui ka kodanikuühendused teavet, kuidas 
omalt poolt sellele eesmärgile kaasa aidata – materjalist leiab nii tänase planeerimisalase 
õigusruumi kaasamisvõimalusi, aga samuti parimaid praktikaid ning kaasaegsest kaasamisteooriast 
tuletatud kasulikke tööriistu. 
Juhend on esialgu kasutatav veebiversioonina. Selle tutvustamiseks ning koosplaneerimise 
põhimõtete edendamiseks viiakse projekti käigus läbi ka 5 koolituspäeva, mis toimuvad 
novembrikuus Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Haapsalus ja Paides.  

 
 
12. Ülevaade Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru ja Vabaühenduste 

annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimisele toetamise 
taotlusvoorude tulemustest. 

 
Mari-Liis Dolenko: Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru laekus 42 taotlust, 
millest 26 rahastati. 180 000st jagati välja ca 147 000 eurot. Annetuste kogumise taotlusvooru 
laekus 41 taotlust, millest 20 taotlust rahastati. 125 000st jagati välja 88 000 eurot.  
Üldine kommentaar on see, et paljud ühendused on jätkuvalt nõrgad tulevikuplaneerijad ja 
strateegilised mõtlejad. Vabatahtlike kaasamist nähti paljudel juhtudel ühekordsena, annetuste 
voorus vaadati tihtipeale juba olemasolevate lahenduste täiendamise keskselt või taas 
ühekordsete aktsioonidena. Ka oli üsna palju toetuse küsimist vahendite soetamiseks, millel 
annetuste või vabatahtlike teemaga seos nõrk. Mõlemas voorus oli aga säravaid projekte, mille 
silmapaistvate tulemuste ootel oleme – kevadeks 2013. 

 
 
13. Ülevaade juhatuse otsustatud reisitoetuste taotluste kohta perioodil 05.07.-24.10.2012. 

 
       Toetatud taotlused:  

1. Erle Rikmann – toetada osavõttu  Põhjamaade Sotsioloogide Liidu poolt korraldataval 
konverentsil „Usaldus ja sotsiaalne muutus“ Reykjavikis, Islandi Ülikoolis, 15.08-
18.08.2012.a. taotletud summas 1 038,00 eurot. 

2. Sulev Valdmaa – toetada osavõttu DARE poolt korraldataval seminaril „Majanduskriisi 
mõju ja väljakutsed mittetulundusühingutele“ Roomas, Itaalias, 08. - 09.10.2012.a. 
taotletud summas 440 eurot. 

3. Ave Oit ja Ingvar Villido -  toetada osavõttu  Green Phoenix Congress´il Brienzis, 
Šveitsis, 24.-28.10.2012.a. taotletud summas 1508 eurot. 

4. Margit Säre – toetada osavõttu rahvusvahelisel piiriuuringuid käsitleval konverentsil BRIT 
XII „Border Regions in Transition“ Fukuokas, Jaapanis ja Busanis Lõuna-Koreas,  13.-
16.11.2012.a. taotletud summas  214  eurot. 

5. Asso Prii – toetada osavõttu IACC 15. rahvusvahelisel korruptsiooniteemalisel konverentsil 
Brasiilia pealinnas Brasilias, 07.-10.11.2012.a. taotletud summas 1960  eurot. 

6. Erle Rikmann – toetada osavõttu rahvusvaheliste võrdlevate uuringute töörühma 
kokkusaamisel Berliinis, Saksamaal,  08.-09.10.2012 , kus tutvutakse konkursi tingimustega, 
arutatakse läbi ja täpsustatakse uuritavat teemat ning uurimisküsimusi ja lepitakse kokku 
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tööjaotus taotluse kirjutamisel Euroopa Komisjoni poolt rahastatavasse 7. Raamprogrammi 
taotletud  summas 380  eurot.    

7. MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum  - toetada väliseksperdi CSR Internationali 
asutaja Wayne Visser´i kutsumist Vastutustundliku ettevõtluse indeksi kokkuvõtvale 
seminarile 04.12.2012 Tallinnasse taotletud summas 500 eurot.                                                     

Kokku otsustatud toetusi: 6040,00 eurot 

     Toetatud, kuid taotleja loobus: 
1. Asso Prii -  toetada osavõttu Teisel Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) Euroopa 

kohtumisel Dubrovnikus, Horvaatias, 04.-05.10.2012  summas 900  eurot, kuid taotleja 
loobus toetusest, sest lennuajad ei sobinud.   

 
Mitte toetatud taotlused: 
1. Epp Müil – mitte toetada taotlust osaleda 20.-21. juulini 2012 Zürichis toimuval FEPEDA 

tegevkomitee ja aastakoosolekul ning lisaks tutvumisel Šveitsi kuulmispuudega laste 
haridussüsteemiga. Taotletud summas 764 eurot. 

2. Igor Jermakov – mitte toetada taotlust osaleda 20.-25.08 augustini 2012 Komsomolski 
linnas Ukrainas toimuval rahvusvahelisel folkloorifestivalil „Lodjapuu suvi Dnepril“. 
Taotletud summas 1200 eurot. 
 

      Konsulteeritud taotlused: 
1. Nele Leosk – ametlikku taotlust ei esitanud, kuna kirju vahetades jõuti ühisele seisukohale, 

et e-valitsemist lahkav 3-4 päevane  konverents Albanys, USAs ei vasta KÜSKi tingimustele. 
 
14.  Ülevaade KÜSK finantsmajanduslikust tegevusest 2012. aastal. 

Agu Laius esitas pearaamatupidaja Sirle Dombergi poolt ettevalmistatud informatsiooni KÜSK 
2012.a. finantsmajandusliku tegevuse kohta. 
Info võeti teadmiseks. 

 
14. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku aja otsustamine.  
 

Otsustati: KÜSK nõukogu järgmine koosolek toimub 11. detsember 
 

Juhatas:        Protokollis: 
 Kristiina Tõnnisson        Agu Laius 
 
 Nõukogu liikmed: 
 Monika Haukanõmm 
 Daniel Juhhov 

Maris Jõgeva 
Kaie Koskaru 
Tiit Riisalo 
Paul-Eerik Rummo 
Kaia Sarnet 
Arho Tuhkru 
Rainer Vakra 

 


