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Osale Eesti suurima juubelikingituse tegemisel! (15. septembril)
15. septembril 2018 leiab aset Maailmakoristuspäev, kui ligi 150 riiki panevad seljad kokku ja koristavad ühe
päeva jooksul ära suure hulga looduses vedelevat prügi. Maailmakoristus on Eesti suurim juubelikingitus
maailmale ja ühtlasi ka eestlaste kingitus oma kodumaale, sest 15. septembril koristatakse ära ka Eesti
loodus.
Teeme ära Maailmakoristuspäev Eestis kutsub ettevõtteid ja organisatsioone kaasa lööma nii prügi kaardistamisel
kui ka koristusel. Samuti on oodatud kõik head mõtted ja ideed, kuidas kaasata kohalikku kogukonda ja suurendada
eestlaste hoolivust ning teadlikkust keskkonnahoiu osas.
Prügi kaardistamise ABC
1.

Lae telefoni World Cleanup App (iOS, Android) ja registreeru kasutajaks.

2.

Ava äpp, pildista prügihunnik üles, täida vajalikud lahtrid ja lae leitud prügipunkt üles.

3.

Korda kaardistamist järgmise hunniku juures.

Täpsema juhendi leiad aadressilt http://www.maailmakoristus.ee/kaardista-prygi/.
Kõikide kaardistajate lisatud prügipunktidest tekib prügikaart, mis on aluseks Maailmakoristuspäeva
koristustalgutele Eestis.
Rohkem infot: http://www.maailmakoristus.ee/ ning kirja lisast vihjena, kuidas tiimina Maailmakoristuspäeval kaasa
lüüa.

Kodukandi vahekokkuvõte vabatahtliku valdkonna tegemistest
Suvi on käes. Seega teeb ka Kodukant töödes väikese pausi, et koguda energiat sügisesteks tegemisteks.
Enne suurt suve on mõistlik tagasi vaadata ning uurida, mis esimesel poolaastal tehtud sai. Kuidas
Kodukandil on läinud ja mida olulist on tehtud?
Loe Kodukandi vahekokkuvõtet vabatahtliku tegevuse valdkonnas korda
saadetust: http://vabatahtlikud.ee/uudis/kodukandi-vahekokkuvote-vabatahtliku-valdkonna-tegemistest-kuidas-meilmoodunud-poolaastal-lainud-on/

Ühisnädal otsib vabaühendustelt pildi- ja videomaterjali!
Sellel aastal valmib Ühisnädala raames kodanikuühiskonda tutvustav video, milles soovime näidata ka erinevate
pikaajaliselt tegutsenud vabaühenduste tegevusi.
Kui sinu vabaühendusel on pildi- ja videomaterjali, mida meiega jagada, siis palun saada materjal Ühisnädala
turunduse projektijuhile – Riina Nõupuu, riina.noupuu@arenduskeskused.ee
Materjale ootame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kuni 01.08.2018.
Milliseid pilte/videoklippe saata:
 Otsime meeleolukaid pilte, kaadreid sinu vabaühenduse tegevusest vanasti ja tänapäeval.
 Kui sinu vabaühenduse tegutsemise alguses oli tegevusvaldkond erinev praegusest, siis seda huvitavam
see on. Jaga ka seda meiega pildi/videomaterjalina.
 Palun edasta meile pildid ja videokaadrid, mida võime kasutada Ühisnädala video tegemisel ja mida võime
ka levitada. Video levitatakse üle-eestilistes meediakanalites kui ka sotsiaalmeedias 2018 kui ka järgmistel
aastatel.
Lisainfo: Riina Nõupuu, riina.noupuu@arenduskeskused.ee , tel: 55 975 839, www.uhisnadal.ee

Uus videoseminar ''Mittetulundusühingute ja sihtasutuste raamatupidamine ja
maksud” (sulle sobival ajal)
Raamatupidamisuudiste portaal rup.ee on välja kuulutanud võimaluse osaleda uuel videoseminaril MTÜde
ja SAde raamatupidamisest ja maksudest. Peamised teemad, mida seminaril käsitletakse:
 Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid, raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted
mittetulundusühingutes ja kasutatav seadusandlus, sise-eeskirjad.
 Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades, RTJ 12 ja RTJ 14, muudatused alates 01.01.2014: tasud
ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised
laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise bruto- või netomeetod, põhivara
arvestus.
 Projektide raamatupidamine
 Tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d. Taotluse vorm TMIN; INF 4 ja INF 9 esitamine. Annetused ja
maksud.
 Isikliku sõiduauto kompensatsioon, lähetused, põhitegevusega mitteseotud kulud.
Lektor: Hele Moor, täiskasvanute koolitaja ja kutseõpetaja
Videoseminari kestus: 190 min
Hind: 49 eurot + KM
Videokoolitust saab vaadata täpselt siis, kui sulle sobib.
Lisainfo ja registreerimine: http://www.rup.ee/videoseminar/mtu-sa-raamatupidamine/

17.-19. augustil Põlvamaal toimuv Ökofestival ootab kanepitoodangu pakkujaid
17.-19. augustil toimub Ökofestival, millel tänavu on eraldi kanepiala. Eesmärk on mõtestada lahti just kanepi
erinevaid (positiivseid) kasutusvõimalusi (toimub see muidugi meie tuntud Kanepi vallas).
Tootjaid, kel on huvitavaid kanepitooteid, võtke palun ühendust projektijuhiga / Anette Org mob.58229895/
See võib olla kanepist tekstiil, ehitusmaterjal, kosmeetika, toit jne. Pakume prii müügiala meie festivali Perepäeva
laadale ja kaasame augustis Ökofesti kanepiala turunduskampaaniasse.

Vaata uuesti: kõik digitöötoad nüüd tasuta vaadatavad
Alates maikuust on avalikud kõik 15 eelmisel ja sel aastal korraldatud digitöötuba. Uuri endale sobival
hetkel täiesti tasuta ja muude piiranguteta näiteks riigiga suhtlemise, küberturvalisuse, esitlusoskuste või
dokumendihalduse kohta.
Vaata kõiki 15 digitöötuba YouTube’ist
aadressil https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzmxIltKgRkVnxzW1HgWPHs2f9FHlbN4

Jätkub taotlemine uudsete teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks
sotsiaalvaldkonnas (tähtaeg 31. detsembril 2019)
Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist
sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega
inimesed. Toetust oodatakse taotlema juriidilisi isikuid, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusi.
Kui hetkel avanenud väiketoetuse voor on mõeldud peamiselt esmase idee edasiarendamisele või
põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele, siis sügisel avaneb ka sama meetme põhitoetuse voor teenuse või
toote arendamiseks ja kasutuselevõtuks.
Toetatavad tegevused:
olemasoleva olukorra väljaselgitamine ning uuringute ja analüüside tegemine
äriplaani koostamine
prototüübi väljatöötamine ja testimine
koostööpartneri otsimine ja kaasamine
seminari või töötoa korraldamine
inkubatsiooniteenuse ostmine
teenuse või toote disainimine
IT-lahenduse väljatöötamine
Väiketoetuse väikseim summa on 15 000 eurot ja suurim 40 000 eurot projekti kohta. Väiketoetuste jaoks on
ette nähtud miljon eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.
Väiketoetuse taotlusvooru saab taotlusi esitada 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni eelarve
vabade vahendite lõppemiseni. Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad 5. juulil Tallinnas ja 12. juulil
Tartus.
Lisainfo: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas

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, mob. 58501250
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

