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Sügisest avaneb uus Eesti vabakonda toetav fond, eelarve 4 miljonit kuni aastani 2021
Sellest sügisest hakkavad Avatud Eesti Fond ning vabaühenduste liit EMSL ellu viima vabakonnale
suunatud toetusprogrammi nimega Active Citizens Fund, mille kogumahuks Eestis on kuni 2021. aastani 4
miljonit eurot.
Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud ja ühtekokku viieteistkümnes riigis ellu viidava programmi eesmärk on
toetada kodanikuühiskonna arengut, edendada demokraatiat, kodanikuaktiivsust, inimõigusi ja sotsiaalset õiglust
ning kaasata nõrgemaid ühiskonnagruppe. Avatud Eesti Fond on olnud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
toetuste jagajaks Eestis ka kahel eelmisel programmiperioodil.
“Seekord on muutunud EMP ja Norra vabakonna toetusprogrammi nimetus. Rahastus tuleb Kodanikuaktiivsuse
fondist (Active Citizens Fund), mis rõhutab inimeste kaasarääkimise ja kodanike omaalgatuse olulisust tänapäeva
Eestis,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.
Operaatorirolli jagatakse seekord kahasse vabaühenduste liiduga EMSL, kes tegeleb ühenduste võimekuse
tõstmisega.
“Fondi toel viime ellu liidriprogrammi, mille eesmärgiks on tuua vabakonda heade juhieeldustega noori ning
kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti ühiskonna probleeme lahendavatele kodanikuühendustele,” kirjeldas
EMSLi rolli juhataja Kai Klandorf.
Kodanikuühiskonnale suunatud toetusprogrammi operaatorid Eestis valis avalikul konkursil väja Euroopa
Majanduspiirkonna ja Norra toetuste Finantsmehhanismide Kantselei (FMO) ning järgneva poolaasta jooksul
töötatakse koos FMO-ga välja programmi detailne strateegia ning rakenduskava. Esialgsete plaanide kohaselt
kuulutatakse esimesed taotlusvoorud välja 2018. aasta sügisel.
Lisainfo: https://oef.org.ee/paevakajaline/artikkel/uus-fond-toetab-eesti-vabakonda-4-miljoni-euroga/

Kodukant teatab: Kogukondade EV100 taotlusvooru otsused tulevad 15. mail
Kodukant palus edastada info, et Kogukondade EV100 projektitaotluste suure hulga tõttu on Kodukant sunnitud
lükkama rahastusotsuste teatavaks tegemise 1. mailt 15. maile. Kulude abikõlbulikkuse periood jääb toetuse
saajatele samaks: 1. mai – 31. detsember.
Taotlusvooru esitati 484 taotlust, millest hindamisele läks 457 taotletavas summas ca 1,66 miljonit. Seda on ligi
kolm korda rohkem, kui Kodukant oodata julges. Taotlusvooru otsuste edasilükkamise põhjuseks ongi väga suur
koormus hindajatele. Hindamiskomisjon on 7-liikmeline, sellesse kuuluvad Eha Paas – kogukonnaekspert ja
vabatahtliku tegevuse arendaja, Agu Laius – Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Piret Leskova – Eesti Leader Liit, Aveli
Ainsalu – Siseministeerium, Kristine Hindriks, Maaeluministeerium, Jaan Urvet – rahvakultuuri asjatundja ja Ruhnu

vallavanem, Margus Kasterpalu – EV100 juhtrühma liige. Igat projekti loeb ja hindab kolm inimest. Kodukant kaasab
lisaks täiendava hindaja, et töö sujuks kiiremini.
Kogukondade EV100 taotlusvooru eelarve on 265 000 eurot. Tegemist on riigieelarveliste vahenditega, mille on
avalikule konkursile suunanud Eesti Vabaerakond.

Kaks tasuta koolitust vabaühendustele: Kuidas asendada asendamatut spetsialisti ja tagada
kiire sisseelamine uutele töötajatele (koolitused mai keskel ja juuni alguses)
MTÜ Active Partnership for Learning kutsub vabaühenduste juhte (juhatuse liikmed, tegevjuhid,
koolitusjuhid jt) juba väljakujunenud organisatsioonidest koolitustele „Kuidas asendada asendamatut
spetsialisti?“ ja „Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele tulijatele?“.
Mõlemad koolitused on spetsiaalselt vabaühendustele suunatud. Koolitusi toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Koolitus vabaühendustele „Kuidas asendada asendamatut spetsialisti?“
Kas Sinu organisatsioonis on asendamatuid inimesi? Tunned, et tahaks puhata, aga tööd pole kellelegi üle anda?
Kui jah, siis on see koolitus Sinu jaoks!
Aitame Sul võtta aja maha ja panna paika plaani juhuks kui tuleb võtmeisikuid asendada. Teeme ülevaate uutest
avastustest õppimise valdkonnas ning analüüsime ühiselt erinevate õppimisviiside sobivust organisatsioonis. Koos
otsime vastuseid küsimustele: Mida peab uus inimene oskama? Millised teadmised on üle antavad mentorluse,
koolitamise ja dokumentide abil? Mis on organisatsiooni tegevuses erilist, mida tuleb kindlasti säilitada?
Koolituse peamiseks sihtgrupiks on väiksemad vabaühendused, mille tegevus sõltub tugevalt 1-2 inimese
ekspertteadmistest. Täpsem info siin: http://www.pal.ee/koolitused/asendamatu-spetsialist/





Koolitused toimuvad 14., 15. ja 29. mail kell 10-17.30 Tallinnas (Koskla 16).
Üritus ka Facebookis: https://www.facebook.com/events/852573051593279/
Koolitusele kandideerimine kuni 30.04 https://goo.gl/forms/AFvjtCsO52OPqXvy1

Koolitus vabaühendustele “Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele tulijatele?“
Oled tundunud, et liiga palju aega kulub, et uued inimesed sisse elaksid ja oleksid valmis organisatsiooni
esindama?
Uute inimeste liitumine on vajalik, aga juhtidele koormav ülesanne. Eelarvet ja projekte on lihtsam juhtida kui
teadmiste üleandmist. Lisaks kummitab paljusid küsimus kui palju ja mis teemadel peaks inimesi koolitama? See
puudutab nii uusi meeskonnaliikmeid kui ka vabatahtlikke, kel on raske aru saada millega organisatsioon tegeleb ja
kuidas nemad saaksid veel panustada ja kaasa mõelda.
Koolitusele on oodatud eelkõige vabaühenduste juhid (juhatuse liige, tegevjuht, koolitusjuht jne) juba
väljakujunenud organisatsioonidest. Täpsem info http://www.pal.ee/koolitused/sisseelamine/





Koolitused toimuvad 5.- 6. ja 13. juunil kell 10-17.30 Tallinnas (Koskla 16).
Üritus ka Facebookis https://www.facebook.com/events/307705463092247/
Koolitusele kandideerimine kuni 18. mai https://goo.gl/forms/n8K68UlYEZItrSKE2

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.
Lisainfo: Kaoke Kärdi, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

