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Kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlemise dokumentide arutelu
Vabaühenduste tegevusvõimekuse kaardistamine/KÜSKi toetuste mõju lähteülesande arutelu ja kinnitamine
6. Jooksvad küsimused ja info
Koosoleku avamine.
Aage Õunap avas koosoleku, tutvustas nõukogu uut liiget Kaur Sirulit ja tegi ettepaneku
esitatud päevakord kinnitada.
Otsustati: päevakord kinnitada
1. KÜSKi kommunikatsioon.
KÜSKi
kommunikatsioonispetsialist
Priit
Põiklik
tutvustas
KÜSKi
kommunikatsioonipõhimõtteid. Arutati nõukogu liikmete suurema kaasamise võimaluse üle
kommunikatsioonitegevustesse. Võeti teadmiseks ettepanek, et kommunikatsioonispetsialisti
vahendusel algatatakse kirjutiste seeria, millele annavad oma panuse nõukogu liikmed ja mille
eesmärk on KÜSKi tegevuste, nähtavuse ja mõju suurendamine.
Otsustati: võtta ülevaade KÜSKi kommunikatsioonitegevusest teadmiseks.

2. KÜSKi nõukogu liikme hea tava.
Aage Õunap selgitas, et kuna KÜSKi põhikirjaline eesmärk on muutunud, vajab ka nõukogu
liikme hea tava uuendamist.

ARUTELU: KÜSKi nõukogu liikmetega seotud ühingute osalemine KÜSKi taotlusvoorudes
ja konkurssidel. Samuti KÜSKi nõukogu liikme osalemine projektide ellu viimisel arenguvms eksperdina.
Valdav seisukoht oli, et taotlusvooru üldise tingimuste ja korra üle arutelul osaleda ja otsustada
nõukogu liige võib ja peabki, sest see on n-ö üldotsuse ja -normi kehtestamine, aga üksikotsuse
puhul (st otsustatakse konkreetsele ühingule rahalise toetuse eraldamine), tuleb nõukogu
liikmel ennast kindlasti taandada nii arutelust kui otsustamisest (sh ruumist lahkuda).
Eetilisi ja juriidilisi konflikte tuleb vältida, st taandada tuleb ennast nii arengueksperdina kui
taotlejana.
Kokkuvõtvalt leiti, et esitatud hea tava on korrektne nii eetiliselt kui ka juriidiliselt ning on
esitatud ja sõnastatud piisavalt, et huvide konflikti vältida.
Otsustati: nõukogu koosolekule esitatud KÜSKi nõukogu liikme hea tava (Lisa 1)
kinnitada.
3. KÜSK finantsplaani 2021 muutmine ja kinnitamine.
Anneli Roosalu tutvustas KÜSKI 2021. aasta finantsplaani täiendusi kogusummas 73 585,45
eurot, millest:
6 250 eurot ECP Euroopa Komisjoni makse;
5 000 eurot väliseesti kogukondade väljaannete vooru halduskulu, rahastusallikas
Välisministeerium;
20 000 eurot rahvusvahelise projekti: sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse
arendamine lisarahastus omafinantseeringust Siseministeerium;
42 335,45 eurot rahvusvahelise projekti: sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse
arendamine Euroopa Komisjoni toetus.
KÜSIMUS: Kas Euroopa Liidu „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“
kontaktpunkti tegevuse eelarve kajastub finantsplaanis?
VASTUS: Ei ole, taotlus on Euroopa Komisjonile esitatud summas 39 655 eurot, millele on
vaja samas summas Eesti omafinantseeringut. Läbirääkimised Sotsiaal- ja
Justiitsministeeriumiga on omafinantseeringu katmise osas käimas.
Anneli tutvustas programmi, mille koordinaator on Renate Gross. KÜSKi peamine ülesanne
programmi kontaktpunktina on programmi eesmärkide tutvustamine ja info jagamine.
Otsustati: KÜSK finantsplaani 2021 täiendused kinnitada (Lisa 2).
4. Kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlemise dokumentide arutelu.
Anneli Roosalu tutvustas arutelude käigus selgunud vajadust stipendiumikonkursi
väljakuulutamisel täpsustada, milliseid kogukondi (kelle eestvedajale on stipendium mõeldud)
silmas peetakse. Kuna kogukondade definitsioone on mitmeid, siis tuleks defineerida või
täpsustada need kogukonnad, keda käesoleva stipendiumikonkursi puhul arvesse võtta.
ARUTELU: Kuna kogukonnakeskses lähenemises riiklikes arengukavades ja strateegiates on
ennekõike silmas peetud territoriaalseid kogukondi ehk konkreetse piirkonnaga seotud
kogukondi, kellel on võimalik suhestuda ka konkreetse kohaliku omavalitsusega, siis

stipendium peaks olema mõeldud niisuguste kogukondade eestvedajatele, keda saab
konkreetse tegutsemispiirkonnaga seostada.
Leiti, et toetada tuleks ka niisuguste kogukondade eestvedajaid, kelle tegevus on huvipõhine,
tegutsetakse virtuaalruumis (näiteks internetipõhised vms).
Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursi puhul peab täpsemalt defineerima, milliste
kogukondade eestvedajaid KÜSK soovib toetada ja milliste kogukondade eestvedajaid me
ootame stipendiumile kandideerima.
Mentorina tuleb välistada MAK vabaühenduste konsultandid. Arutati statuudi nõuet, esitada
„kogukonna esindajate toetus (kaaskiri)“. Leiti, et võiks kasutada sõnastust „vähemalt kahe“,
see võimaldab esitada ka rohkemate liikmete toetuse, aga vähemalt kaks kogukonna liiget peab
olema, kes kaaskirja esitavad. Leiti, et kaaskirjas tuleb väljendada kogukonna tegevusi, milleks
ja mida on plaanitud ja mis eesmärgil. Parandus statuuti sisse viia. „Üleriigiline“ kogukonna
tegevuspiirkonna valikul taotlusvormist välja jätta.
Otsustati: võtta info teadmiseks ning kogukonna stipendiumi suuruseks määrata
kuni 5000 eurot.
5. Vabaühenduste tegevusvõimekuse
lähteülesande arutelu ja kinnitamine.

kaardistamine/KÜSKi

toetuste

mõju

-

Anneli Roosalu tutvustas, et vajalik on hinnata ja mõõta KÜSKi toetuste mõju ühingutele.
Taotlusvormides on alates 2021. aastast lisatud küsimused, millistesse ühiskonnaelu
valdkondadesse (piirkonnaelu edendamine, haridus ja noorsootöö, avalik ruum jne) ning
kodanikuühiskonnas oluliste teemade (kodaniku teadlikkus ja aktiivsus, võimekad ja hoolivad
kogukonnad jne) arengusse projekt panustab ning milliseid võimekusi organisatsioon arendab
(missioon, visioon ja strateegia, turundus ja kommunikatsioon jne). Taotlusvormide ja aruande
vormide abil pakub praegune andmete kogumine aja jooksul võimaluse hinnata toetuse mõju.
Vabaühenduste tegevusvõimekuse kaardistamine/KÜSKi toetuste mõju uurimisel peaks
laiemalt kõikide KÜSKi erinevate toetuste/taotlejate andmeid koguma. Esitatud lähteülesanne
keskendub arenguhüppe taotlusvooru taotlejatele.
ARUTELU: KÜSKiga seoses on olnud küsimus, kuidas avaldub KÜSKi (toetuste) mõju ja
seetõttu on mõju oluline indikaator, mida tuleb uurida. Arenguhüppe taotlusvoor on põhiline,
milles KÜSKi mõju avaldub, sest seeläbi väljendub, kuidas toetuste saajad on kasvatanud oma
võimekust. Kui arenguhüppe taotlusvoorus osalejaid uurida, saab teha ka järeldusi KÜSKi
mõju kohta. Tõesti ühe arenguhüppe vooru (ühel aastal) abil ei saa uurida kõike ja põhjalikult,
aga kui teha mõõtmisi mitmete aastate jooksul, siis saab järeldada, et KÜSKi tegevuse
tulemusena kasvab toetust saavate ühingute võimekus.
Annelile anti volitus rääkida läbi Tallinna Ülikooliga lähteülesande täpsustamiseks.
Kokkuvõttes leidsid nõukogu liikmed, et tuleks uurida ja hinnata KÜSKi tegevuse n-ö kogumõju, kuid kuidas ja milliste meetoditega ning millist valimit kasutada ning millise(te)le
taotlusvooru(de)le keskenduda, tuleb leida koostöös, aruteludes ja küsides eksperthinnangut
Tallinna Ülikooli teadlastelt.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

6. Jooksvad küsimused ja info
Anneli Roosalu informeeris, et NULA (Nupukate Lahenduste) inkubaator lõpeb ning nõukogu
liikmed on oodatud lõpuüritusele, kus saab informatsiooni inkubaatori läbinud algatustest.
Inkubaatori läbinud algatused saavad esitada taotlused KÜSKile starditoetuse saamiseks, mille
otsustab KÜSKi nõukogu. Anneli saadab info NULA lõpuürituse kohta eraldi nõukogu
liikmetele laiali.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Järgmise koosoleku päeva otsustamine
Otsustati, et järgmised nõukogu koosolekud toimuvad:
• 28. oktoobril kell 14.00-16.30, koht täpsustamisel, arvatavasti Siseministeeriumis;
• 16. detsembris algusega kell 12 Viljandis, KÜSKi kontoris.
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