VABAÜHENDUSTE UUDISKIRI
04.10.2016

Hasartmängumaksu Nõukogu mõjukate suurprojektide
tähtaeg on 15. november
1. oktoobrist 15. novembrini saab esitada Sotsiaalministeeriumile Hasartmängumaksu
Nõukogule edastatavate 2017. aasta suurprojektide taotlusi.
Projektide puhul on väga oluline nende mõju ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisele ja
jätkusuutlikkus, seetõttu on nii suurprojektide kui väikeprojektide puhul erilise tähelepanu all
sotsiaalset ettevõtlust või selle arendamist toetavad tegevused. Sotsiaalministeeriumi määratud
prioriteedid,
taotlemise
vormid
ja
muu
informatsioon
on
leitav
kodulehel
http://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused.
Taotlemiseks tuleb esitada taotlus ministeeriumi kehtestatud vormil koos nõutavate
dokumentidega ning saata hiljemalt 15. novembriks aadressile hasart@sm.ee. Taotluse
kättesaamise kohta tuleb automaatteavitus.
Spordi/kultuuri ja hariduse/teaduse/noorte valdkonna projektide esitamise kohta on informatsioon
leitav Hasartmängumaksu Nõukogu kodulehelt www.hmn.ee.

KÜSKi kogemuspäev ootab osalema!
Nuustakult Bogotáni – vastutame ikka ühtmoodi! KÜSK kutsub Sind 18. novembril Eesti Rahva
Muuseumisse. Kodumaa mured on teada-tuntud, aga mis erutab vabaühendusi mujal maailmas?
Miks mind peaks üldse huvitama muu maailm – kas ma vastutan millegi eest? Kas minust on kasu
ka oma kapsamaast kaugemal? Kuidas ma päriselt maailma muudan?
Neile ja paljudele teistele küsimustele ühiselt vastuste leidmiseks kutsume 18. novembril kõiki
vabaühendusi, avaliku sektori esindajad, erinevad koostööpartnerid ja muidu aktiivseid kodanikke
vastvalminud Eesti Rahva Muuseumisse KÜSKi neljandale Kogemuspäevale. Jagame taas
omavahel kogemusi, õpime teiste tegemistest ja aitame mõtestada üksteise toimetusi laia maailma
ja rahvusvahelise koostöö kontekstis.

KÜSKi Kogemuspäevadele omaselt sisustame selle rohke inspiratsiooniga, kasulike numbrite ja
faktidega, vestlusringi ja mis kõige tähtsam - meilt toetust saanud ühingute õpetlike kogemustega.
Lubame igale osalejale midagi uut ja huvitavat! Loomulikult saab ka uue ERMiga väikse tutvuse
teha.
Mis täpsemalt ees ootab ja kes meiega inspiratsiooni ja kogemusi hakkavad jagama, vaata
päevakavast.
Registreerimine SIIN!
Lisainfo: http://kysk.ee/kuski-neljas-kogemuspaev-ootab-sind

Kodanike Euroopa kontaktseminar Helsingis
Kodanike Euroopa programmist huvitatud organisatsioonid ja omavalitsused on oodatud 2.-4.
novembrini toimuval osalema Baltic Sea Contact 2016 seminaril, et luua sidemeid, ajutormelda
projekte ning tutvuda taotlemisega.
Seminar toimub juba neljandat aastat ning osalemine tasub kindlasti ära, kui oled huvitatud
Euroopa tasandil koostöö tegemisest, aga vajad tuge rahvusvahelise projekti ellukutsumisel või
sellest osa võtmisel ning projekti kirjutamisel.
Seminar on mõeldud vabaühingutele, linnadele, kohalikele omavalitsustele ja liitudele, ohvrite/mälu-/kultuuri-/noorte-/haridus-/teadusorganisatsioonidele Eestist, Lätist, Leedust, Soomest,
Rootsist ja Taanist.
Osalemiseks tuleb täita seminari veebikodu kaudu taotlusvorm hiljemalt 9. oktoobril.
Osalustasu on 30 eurot, mis katab kahel ja poolel päeval reisi, ööbimise, toitlustuse ja programmi.
Osalemine kinnitub pärast osalustasu maksmist.
Eestist kutsutakse 6 osalejat, kes valitakse välja taotlusvormi alusel, arvestades üritusest
osavõtjate profiile ning huvisid. Osalejad kuulutatakse välja nädala jooksul oktoobri keskpaigaks.
Lisainfo: Ürituse info, päevakava ja registreerimine toimub seminari veebikodu kaudu
www.balticseacontact.eu
Kontakt: Kadri Sikk, kadri@kysk.ee, mob 5880 5240.

Korralda sündmus Ühisnädalal!
Juba neljandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus
aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja ärksaid inimesi
korraldama sel nädalal enda sündmus, et väärtustada üheskoos kodanikuaktiivust ja isetegemist.
Ühisnädal toimub 21. - 27. november 2016.
Ühisnädalal soovime tähelepanu pöörata eestimaalaste hoolimisvõimele: kas ja kui palju hoolime
oma kaasmaalastest, meid ümbritsevast keskkonnast ning kas oskame hoolida pidevalt või ainult
kampaania korras.

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke
ettevõtmisi, räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal
toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tunnustussündmused, talgud,
kärajad, filmiõhtud, avatud uste päevad, ümarlauad, õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.
Sündmuseid saab kirja panna 1. novembrini Ühisnädala veebilehel www.uhisnadal.ee,
klikkides nupul „Lisa sündmus” ja täites ankeedi. Teie sündmus lisatakse üle-eestilise Ühisnädala
programmi.
Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba neljandat
korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 21. - 27. novembril, kodanikupäeva lähistel.
Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Lisainfo: uhisnadal.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

