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KÜSK kutsub sügisestele infopäevadele
Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös maakondlike arenduskeskustega kutsub vabaühendusi
oma sügisestele infopäevadele.
Tutvustame põgusalt KÜSKi kõiki toetusvõimalusi. Lähemalt räägime uuest konkursist, mis toetab
Eesti Euroopa Liidu eesistumise perioodil siin toimuvaid rahvusvahelisi suursündmusi, samuti
avame vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tingimusi. Päeva teises pooles kutsume aga
ühenduste eestvedajaid kaasa mõtlema organisatsiooni arenguvajaduste äratundmise ja nendega
tegelemise teemal.
Ootame teid:
11. oktoobril Paidesse (Wabalinna maja, Tallinna 9). Registreerimiseks kirjuta: kaspar@jarva.ee
14. oktoobril Tallinnasse (Tallinna Puuetega Inimeste koda, Endla 59). Registreeri siin.
19. oktoobril Jõhvi (Wironia Hotell, Rakvere tn 7). Registreeri: krista@ivek.ee
20. oktoobril Pärnusse (Pärnu Keskraamatukogu, Akadeemia 3). Registreeri: daisi@peak.ee
21. oktoobril Valka (Valga Maavalitsus, Kesk 12). Registreeri: aet.arula@valgamaa.ee
Lisainfo: http://kysk.ee/kutsume-vabauhendusi-kuski-infopaevadele

Vabatahtlike kaasamise koolitus Tallinnas
Vabatahtlike kaasajate ABC koolitus toimub 6. oktoobril kell 10.00 – 14.00 Tallinnas, Sirge 2 II
korruse nõupidamise ruumis. Koolituse eesmärk on anda ülevaade vabatahtliku tegevuse
korraldamise põhitõdedest toetamaks koolitusel osalenute tööd vabatahtlikega ühingutes. Oleme
planeerinud teemade käistlemise nii lühiettekannete kui ka läbi vabatahtlike kaasamise praktiliste
näidete tutvustuse kaudu.
Koolitus on tasuline, osalejale maksab see 20 eurot (sisaldab ka materjale ja lõunapausi).
NB! Vajadusel on võimalik peale koolitust küsida ka koolitajatelt individuaalset nõustamist.

Koolitajad: Eha Paas, Kodukandi Koolituskeskuse vabatahtliku tegevuse valdkonnajuht ja Anu
Viltrop Vabatahtlike Värava toimetaja.
Registreeri ennast koolitusele hiljemalt 1. oktoobriks siin.
Lisainfo: http://vabatahtlikud.ee/uudis/alustavale-vabatahtlike-kaasjale-tule-osalema-koolitusel/

Maailmamuutjate register ootab vabaühendusi liituma!
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik on KÜSKi toel saanud valmis Maailmamuutjate registri ning
ootab ühinguid sellega liituma. Register muudab mõju hindamise ja selle näitamise mugavamaks.
Maailmamuutjate register pakub ühingutele praktilise enese analüüsimise ja tegevuste
planeerimise veebi tööriista, aitab atraktiivselt näidata on mõju võimalikele partneritele ja
rahastajatele ning hakkab sellega koondama infot Eesti maailmamuutjate kohta. Registriga võivad
liituda kõik Eesti avalikes huvides tegutsevad vabaühendused. Liitumiseks tuleb koostada ühingu
mõju raport.
Register on praktiline analüüsi- ja planeerimisvahend eestvedajale ja meeskonnale ning nagu
šveitsi taskunuga ühingu kommunikatsioonile.
NB! Ole üks esimeste seas, registreeru raporti koostamise talgutele! Kui Sul tekkis soov olla
oma organisatsiooniga esimeste seas, mille väärtust registri abil tutvustatakse, või oledki oma
ühinguga parasjagu tegevusi, mõju ja tulevikku läbi mõtlemas, siis tasub sul kindlasti minna raporti
koostamise talgutele. Talgud toimuvad üle Eesti oktoobrikuus, suure huvi korral ka hiljem.
Lisainfo: http://www.maailmamuutjad.ee/maailmamuutjate-register-ootab-liituma/

Käivitati rahvusvaheline spordivabatahtike liikumine “SCULT”
Eesti spordiaktivistid ja ettevõtjad on otsustanud lükata käima rahvusvahelise spordivabatahtlike
liikumise SCULT, mis ühendab igas vanuses särasilmseid vabatahtlikke, ägedaid
spordisündmuste korraldajaid ning spordiklubisid.
SCULT on rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, mis ühendab igas vanuses särasilmseid
vabatahtlikke, ägedaid spordisündmuste korraldajaid ning spordiklubisid. Maailmas ei toimu ilmselt
ühtegi spordivõistlust ilma vabatahtliketa. Näiteks Euroopas on ainuüksi täiskasvanute seas 20
miljonit spordivabatahtlikku, lisaks noored.
SCULT aitab spordivabatahtlikel leida spordisündmusi ja -klubisid, kus kaasa lüüa, seda nii
riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Spordisündmuste korraldajatele ja spordiklubidele pakume
omakorda head võimalust ennast vabatahtlikele esitleda ja neid oma tegevustesse kaasata.
SCULT.com on infojagamise portaal, mida on põhjust perioodiliselt külastada kõigil nimetatud
osapooltel.
Loe lisaks ja liitu vabatahtlike võrgustikuga aadressil www.scult.ee!

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused
kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee.
Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lugupidamisega
Katrin Põllu
MTÜ konsultant
tel: +372 325 8028
GSM: +372 585 01 250
Skype: Katrin.Pollu
e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

