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Vabaühenduste juhtimis- ja 

arengusuutlikkuse edendamise taotlusvoor 

Taotlemise tähtaeg 10. jaanuar 2013 



Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 

 

Toetatakse vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmisele ning arengu 

kavandamise oskuste arendamisele suunatud projekte 

 

Eesmärgid: 

• vabaühenduse juhtimisvõimekuse kasv ühenduse igapäevaseks 

missiooni täitmiseks, eesmärkideni jõudmiseks ja ühiskondliku 

mõju saavutamiseks; 

• vabaühenduse kasvanud kompetents tegevuse planeerimisel ja 

elluviimisel ning oma ühiskondliku mõju hindamisel; 

• vabaühenduse eesmärkide, konkreetsete tulevikusihtide, 

saavutatud tulemuste ja ühiskondliku mõju avalik nähtavus. 

 

NB! Vaata Heateo SA käsiraamatut „Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine“ 



Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 

Toetust on võimalik taotleda eelnevalt vabaühenduse poolt 

kaardistatud erinevate juhtimisvõimekuste arendamiseks, sealjuures:  

 vabaühenduse arengukava/strateegia koostamiseks kaasaval 

meetodil; 

 olemasoleva arengukava/strateegia praktilise toimimise 

analüüsimiseks ja kaasaval meetodil selle täiendamiseks/uue 

koostamiseks;  

 vabaühenduse strateegilise planeerimise ning ühiskondliku mõju 

hindamise oskuste arendamiseks; 

 vabaühenduse ühiskondliku mõju hindamiseks ja edaspidiseks 

mõju hindamise sobivate meetodite väljatöötamiseks;  

 oma tegevuse ja mõju avalikuks kommunikeerimiseks. 

 

Nt: konsultandi kaasamine juhtimisteemadesse, arengu kavandamisse, mõju 

hindamisse; juhtide/töötajate koolitamine neil teemadel; turundustegevused (nt 

koduleht, regulaarsed artiklid) 



Milliseid tulemusi eeldame? 

 Vabaühendusel liikmete osalusel valminud või uuenenud 

toimiv strateegia/arengukava ja ühenduse ühiskondliku 

mõju hindamise metoodika 

 Ühendus oskab oma tegevuse ühiskondlikku mõju 

hinnata, teeb seda süsteemselt  ning kommunikeerib mõju 

liikmetele ja avalikkusele 

 Vabaühenduse eestvedajad on võimekad juhid, osates 

ühendust läbi sujuva igapäevatoimimise eesmärkide ja 

ühiskondliku mõju saavutamisele suunata. 

Vabaühenduste juhtimis- ja 

arengusuutlikkuse edendamise taotlusvoor 



Lisaks mõned uuendused: 

 märtsis 2013 projekti elluviimise ja vabaühenduse mõjude 

hindamise koolitus kõigile toetuse saanutele, Heateo SA 

abil 

 toetatud projekti ning KÜSKi mõju hindamiseks tuleb 

esitada projekti elluviimisjärgne aruanne (2 aastat hiljem) 

 

 

Projekti abikõlblikkuse periood: 

  1. märts 2013.a kuni 30. aprill 2014.a. 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



 

 

• Vooru toetuste piirmäär kokku on 250 000 eurot,  

piirmäär ühe taotluse kohta on 8000 eurot 

 

• Toetuse maksimaalne määr on 90% eelarve abikõlblikest kuludest, 

taotleja omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest 

(millest kuni 50% võib olla mitterahaline) 

 

Ootame taotlusi 10. jaanuariks 2013.a kell 15.00 kas: 

1) digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee  

2) või allkirjastatuna paberkandjal (vaata kodulehelt KÜSK uut aadressi) 

ja kindlasti siis ka elektroonselt 

 

Tingimused: http://www.kysk.ee/?s=1100  

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 

mailto:kysk@kysk.ee
http://www.kysk.ee/?s=1100


Abikõlblikud kulud: 

 töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud 

 sisseostetavate teenuste, sh konsultatsiooniteenuste kulud  

  (kuni 30% KÜSK toetusest) 

 ürituste korraldamisega seotud kulud  

 info- ja teavitustegevuste kulud (nt veebileht, meedia, trükised, digi-infokandjad) 

 vahendite (sh. põhivara) soetamine (põhjendatud vajadus ja edasine kasutus!)  

 transpordi- ja lähetuskulud (ka märts 2013 koolitusele) 

 bürooruumide üüri-,  side-, kommunikatsiooni- ja bürootarvete kulu  

 muud põhjendatud ja vajalikud kulud, sh ka siseruumides vajalikud 

väikesemahulised remondikulud 

 projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole Eesti riigi 

poolt taotlejale tagastatavad 

 toetuse saaja arenduskulud * 

 rahaliselt mõõdetav panus**  

Vabaühenduste juhtimis- ja 

arengusuutlikkuse edendamise taotlusvoor 



Arenduskulud *  

 Abikõlblikud on ka toetuse saaja arenduskulud (projekti tegevustest 

sõltumatult!)  kuni 10% ulatuses KÜSK eraldatud toetuse mahust 

 Pole vaja esitada kuludokumente, kasutamise otsustab ühendus ise 

 Tingimus: projekti elluviimine on tulemuslik, tegevuskava ja eelarvet järgiv 

ning aruanded korrektselt esitatud (KÜSK juhatuse otsus) 

 

Rahaliselt mõõdetav panus ** (endine „mitterahaline panus“) 

 Eelkõige ruumide, seadmete ja mööbli kasutuskulu, ka vabatahtlik töö 

 Väärtus peab olema dokumentaalselt tõestatud, sõltumatult hinnatav ja 

kontrollitav (nt hinnakirjad, üleandmise-vastuvõtmise akt + jääk/turuväärtust 

tõendav dokument, vabatahtliku töö päevik) 

NB! Vabatahtliku tööna ei arvestata nende inimeste tööd, kes saavad 

projekti kaudu töötasu või täidavad lepingulist tellimust 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja 

arengusuutlikkuse edendamise taotlusvoor 



Mitteabikõlblikud kulud 

 amortisatsioonikulud 

 ehitusinvesteeringute kulud 

 NB! strateegia, arengukava, mõjude hindamise metoodika ja 

kommunikatsiooniplaani sisseostmine teiselt juriidiliselt isikult;  

 toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud 

 projektijuhtimise, vmt sisseostmine teiselt juriidiliselt isikult (v.a FIE) 

 projektist töötasu saavate isikute vabatahtliku töö kulud  

 üle 2 000 EUR tellitud tööd ja teenused, kui pole vähemalt kolme pakkumist; 

 finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud, jms 

 esinduskulud  

 viivised, rahatrahvid jmt 

 organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 

 reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks 

 projekti kaasrahastamine mõne teise toetaja poolt, kui selle toetaja rahaeralduses 

ei ole näidatud, et toetus antakse KÜSKile esitatud projekti tegevus(t)e toetamiseks 

 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



Veel kuludest: 
• Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud KÜSK toetatud 

projekti abikõlblikkuse perioodil ning kuludokumendid on laekunud 

ja nende alusel ülekanded tehtud abikõlblikkuse perioodile järgneva 15 

kalendripäeva jooksul. 

• Kõigi kulude kohta PEAB olema eelarve juures kalkulatsioon ja 

põhjendus 

• Kõik kulud peavad olema tõendatud arvete või algdokumentidega 

(koopiaid ei pea koos aruandega esitama, aga olemas peavad olema!) 

• Kulud peavad olema tehtud toetuse saaja arveldusarvelt 

 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



Taotluste menetlemisest 
• Tähtajaks kuni 60 päeva 

• Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll KÜSK büroo 
poolt 

• Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele 3 eksperdi poolt 

• Hindamiskoosolek ekspertide ja juhatusega 

• Järelpärimised, ettepanekud taotlejale 

• Juhatuse otsus 
Taotluste mitterahuldamise põhjuseid: 

- Hinnete pingereast tulenevalt ei jätku projektile raha 

- Taotluse kvaliteet on kehv ja ei täida eesmärke (!) 

- Valeandmete esitamine, muud ilmnevad asjaolud 

• Toetuslepingu allkirjastamine  

 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



Hindamiskriteeriumid 
• vastavus taotlusvooru eesmärkidele – 15%  

(Projekti rahastamise eelduseks on selle kriteeriumi täitmine vähemalt 50% osas, 

arvestades hinnete kaalutud keskmist)  

• taotleja senised kogemused ning suutlikkus projekti ellu viia – 10% 

• projekti vajalikkuse põhjendus probleemist ja sihtgrupist lähtuvalt – 15% 

• kavandatud tegevuste seos projekti eesmärkide, oodatavate tulemuste ja 

mõjuga – 20% 

• projekti elluviimise riskide analüüs – 5% 

• projekti tegevuste ja tulemuste jätkusuutlikkus ning mõju edaspidi – 10% 

• projekti teavituskava läbimõeldus ja selle tegevuste piisavus – 5% 

• projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 15% 

• projekti (sh taotlusvormi ja eelarve) ettevalmistuse üldine kvaliteet – 5% 

 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



Toetuse väljamaksmine (aluseks maksetaotlused) 

• Toetuslepingu allkirjastamise järel 50% 

• Peale vahearuande heakskiitmist 40% 

• Peale lõpparuande heakskiitmist 10% 

Vahearuande tähtaeg on 15. okt 2013 (seisuga 30. sept 2013) 

Lõpparuande tähtaeg on 15. mai 2014 (seisuga 30. aprill 2014) 

Lisaks:  

Elluviimisjärgne aruanne kahe aasta möödumisel pärast 

projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu (mitteesitamine annab KÜSKile 

õiguse 20% eraldatud toetusest tagasi küsida) 

 

 

 

 

 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



Projektis muudatuste tegemine 

• On võimalik esitada põhjendatud taotlus 

eelarve/tegevuskava muutmiseks 

• Projekti tegevustes muudatustest tuleb koheselt KÜSKi 

teavitada 

• Võib paluda pikendust kuni 1 kuu, mõjuvatel põhjustel 

• NB! kuu enne projektiperioodi lõppu KÜSK projekti ei 

pikenda ja muudatusi ei aktsepteeri 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse 

edendamise taotlusvoor 



 

Teavitamine ja viitamine 

• Oluline nõue on avalikustamine (NB! toimiv koduleht!), 

projekti kodulehel kajastus 

• Projekti olulistest sündmustest teavitage KÜSK-i aegsasti – 

lisame KÜSKi kodulehele, võimalusel külastame sündmusi 

• Ürituste korraldamisel peavad korraldajad selgelt esile tooma 

ürituse seose KÜSK toetusega, k.a osavõtjate nimekirjad, 

päevakavad, kohtumiste memod - viidastatuna 

• Viitamine toetajale: „projekti rahastab regionaalministri 

valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital“ ja/või lisama 

vastava logo (vt KÜSKi koduleht: teavitamine ja logod) 

 

 

Vabaühenduste juhtimis- ja 

arengusuutlikkuse edendamise taotlusvoor 



 

 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 

Taotlemise tähtaeg 12. veebruar 2013 



 

Toetatakse piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate 

vabaühenduste* suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste 

tugevdamisele ja rakendamisele suunatud projekte 

 

Eesmärgid: 

• vabaühendus on omandanud suhtekorraldusalased oskused ja 

suudab oma sõnumit selgelt ning mõjusalt edasi anda nii 

liikmetele, sihtgrupile kui ka koostööpartneritele; 

• vabaühenduse sisekommunikatsioon on läbimõeldud ja toimiv; 

• vabaühenduses on läbi räägitud ja kokku lepitud suhtlemiskultuur, 

millest igapäevaselt lähtutakse; 

• vabaühenduse tegevus on läbipaistev, ta on meedias nähtav, 

positiivse ja usaldusväärse kuvandiga. 

 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



 

 

 

Piirkondlikult tegutsev vabaühendus* on maakonna, 

valla, linna, alevi, aleviku või küla sihtgruppide huvides 

tegutsev vabaühendus.  

Piirkondlikuks vabaühenduseks ei loeta üle-eestiliselt 

tegutsevaid katus- ja eestkosteorganisatsioone. 

 

 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 

Toetust on võimalik taotleda:   

 vabaühenduse sisekommunikatsiooni süsteemi 

analüüsimiseks ja täiendamiseks/loomiseks; 

 suhtluskultuuri ühiste aluste kujundamiseks ja 

rakendamiseks kaasaval meetodil;  

 kommunikatsiooniplaani tegemiseks ja elluviimiseks;  

 eestvedajate suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste 

oskuste tõstmiseks;  

 vabaühenduse läbipaistvuse ja nähtavuse suurendamiseks. 

 

Nt. Konsultandi kaasamine kommunikatsiooniplaani koostamiseks, 

koolitused turundusoskuste arendamiseks, sise- ja väliste 

kommunikatsioonikanalite arendamine (kodulehekülg, listid, muu 

infovahetus, partnerluskohtumised) 



NB! Projektis plaanitavad tegevused peavad toetama 

vabaühenduse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist ning 

olema ellu viidud liikmeid ja töötajaid kaasaval meetodil. 

 

Milliseid tulemusi eeldame? 

• vabaühenduses toimib sisekommunikatsioon 

• kehtivad ja toimivad läbiräägitud suhtlemiskultuuri reeglid 

• vabaühendusel on oma eesmärkide saavutamise 

toetamiseks kommunikatsiooniplaan, oskused selle 

elluviimiseks ning ta  rakendab seda igapäevaselt nii 

sihtgrupi kui koostööpartneritega suheldes. 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Lisaks mõned uuendused: 

 aprillis 2013 projekti elluviimise ja vabaühenduse 

kommunikatsioonioskuste arendamise koolitus kõigile 

toetuse saanutele 

 toetatud projekti ning KÜSKi mõju hindamiseks tuleb 

esitada projekti elluviimisjärgne aruanne (2 aastat hiljem) 

 

 

Projekti abikõlblikkuse periood: 

  1. aprill 2013.a kuni 31. märts 2014.a. 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



 

 

• Vooru toetuste piirmäär kokku on 200 000 eurot,  

piirmäär ühe taotluse kohta on 6500 eurot 

 

• Toetuse maksimaalne määr on 90% eelarve abikõlblikest kuludest, 

taotleja omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest 

(millest kuni 50% võib olla mitterahaline) 

 

Ootame taotlusi 12. veebruariks  2013.a kell 15.00 kas: 

1) digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee  

2) või allkirjastatuna paberkandjal (vaata kodulehelt KÜSK uut aadressi) 

ja kindlasti siis ka elektroonselt 

 

Tingimused: http://www.kysk.ee/?s=1099  

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 

mailto:kysk@kysk.ee
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Abikõlblikud kulud: 

 töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud 

 sisseostetavate teenuste, sh konsultatsiooniteenuste kulud  

  (kuni 30% KÜSK toetusest) 

 ürituste korraldamisega seotud kulud  

 info- ja teavitustegevuste kulud (nt veebileht, meedia, trükised, digi-infokandjad) 

 vahendite (sh. põhivara) soetamine (põhjendatud vajadus ja edasine kasutus!)  

 transpordi- ja lähetuskulud (ka aprill 2013 koolitusele) 

 bürooruumide üüri-,  side-, kommunikatsiooni- ja bürootarvete kulu  

 muud põhjendatud ja vajalikud kulud, sh ka siseruumides vajalikud 

väikesemahulised remondikulud 

 projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole Eesti riigi 

poolt taotlejale tagastatavad 

 toetuse saaja arenduskulud * 

 rahaliselt mõõdetav panus**  

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Arenduskulud *  

 Abikõlblikud on ka toetuse saaja arenduskulud (projekti tegevustest 

sõltumatult!)  kuni 10% ulatuses KÜSK eraldatud toetuse mahust 

 Pole vaja esitada kuludokumente, kasutamise otsustab ühendus ise 

 Tingimus: projekti elluviimine on tulemuslik, tegevuskava ja eelarvet järgiv 

ning aruanded korrektselt esitatud (KÜSK juhatuse otsus) 

 

Rahaliselt mõõdetav panus ** (endine „mitterahaline kulu“) 

 Eelkõige ruumide, seadmete ja mööbli kasutuskulu, ka vabatahtlik töö 

 Väärtus peab olema dokumentaalselt tõestatud, sõltumatult hinnatav ja 

kontrollitav (nt hinnakirjad, üleandmise-vastuvõtmise akt + jääk/turuväärtust 

tõendav dokument, vabatahtliku töö päevik) 

NB! Vabatahtliku tööna ei arvestata nende inimeste tööd, kes saavad 

projekti kaudu töötasu või täidavad lepingulist tellimust 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Mitteabikõlblikud kulud 

 amortisatsioonikulud 

 ehitusinvesteeringute kulud 

 kommunikatsiooniplaani, sisekommunikatsiooni ja suhtekorralduse kavandamise 

sisseostmine teistelt juriidilistelt isikutelt;  

 toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud 

 projektijuhtimise, vmt sisseostmine teiselt juriidiliselt isikult (v.a FIE) 

 projektist töötasu saavate isikute vabatahtliku töö kulud  

 üle 2 000 EUR tellitud tööd ja teenused, kui pole vähemalt kolme pakkumist; 

 finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud, jms 

 esinduskulud  

 viivised, rahatrahvid jmt 

 organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 

 reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks 

 projekti kaasrahastamine mõne teise toetaja poolt, kui selle toetaja rahaeralduses 

ei ole näidatud, et toetus antakse KÜSKile esitatud projekti tegevus(t)e toetamiseks 

 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Veel kuludest: 
• Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud KÜSK toetatud 

projekti abikõlblikkuse perioodil ning kuludokumendid on laekunud 

ja nende alusel ülekanded tehtud abikõlblikkuse perioodile järgneva 15 

kalendripäeva jooksul. 

• Kõigi kulude kohta PEAB olema eelarve juures kalkulatsioon ja 

põhjendus 

• Kõik kulud peavad olema tõendatud arvete või algdokumentidega 

(koopiaid ei pea koos aruandega esitama, aga olemas peavad olema!) 

• Kulud peavad olema tehtud toetuse saaja arveldusarvelt 

 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Taotluste menetlemisest 
• Tähtajaks kuni 60 päeva 

• Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll KÜSK büroo 
poolt 

• Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele 3 eksperdi poolt 

• Hindamiskoosolek ekspertide ja juhatusega 

• Järelpärimised, ettepanekud taotlejale 

• Juhatuse otsus 
Taotluste mitterahuldamise põhjuseid: 

- Hinnete pingereast tulenevalt ei jätku projektile raha 

- Taotluse kvaliteet on kehv ja ei täida eesmärke (!) 

- Valeandmete esitamine, muud ilmnevad asjaolud 

• Toetuslepingu allkirjastamine  

 

 

Piirkondlike vabaühenduste 

kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise 

taotlusvoor 



Hindamiskriteeriumid 
• vastavus taotlusvooru eesmärkidele – 15%  

(Projekti rahastamise eelduseks on selle kriteeriumi täitmine vähemalt 50% osas, 

arvestades hinnete kaalutud keskmist)  

• taotleja senised kogemused ning suutlikkus projekti ellu viia – 10% 

• projekti vajalikkuse põhjendus probleemist ja sihtgrupist lähtuvalt – 15% 

• kavandatud tegevuste seos projekti eesmärkide, oodatavate tulemuste ja 

mõjuga – 20% 

• projekti elluviimise riskide analüüs – 5% 

• projekti tegevuste ja tulemuste jätkusuutlikkus ning mõju edaspidi – 10% 

• projekti teavituskava läbimõeldus ja selle tegevuste piisavus – 5% 

• projekti eelarve kulude vajalikkus ja põhjendatus – 15% 

• projekti (sh taotlusvormi ja eelarve) ettevalmistuse üldine kvaliteet – 5% 
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Toetuse väljamaksmine (aluseks maksetaotlused) 

• Toetuslepingu allkirjastamise järel 50% 

• Peale vahearuande heakskiitmist 40% 

• Peale lõpparuande heakskiitmist 10% 

Vahearuande tähtaeg on 15. nov 2013 (seisuga 31. okt 2013) 

Lõpparuande tähtaeg on 15. apr 2014 (seisuga 31. märts 2014) 

Lisaks:  

Elluviimisjärgne aruanne kahe aasta möödumisel pärast 

projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu (mitteesitamine annab KÜSKile 

õiguse 20% eraldatud toetusest tagasi küsida) 
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Projektis muudatuste tegemine 

• On võimalik esitada põhjendatud taotlus 

eelarve/tegevuskava muutmiseks 

• Projekti tegevustes muudatustest tuleb koheselt KÜSKi 

teavitada 

• Võib paluda pikendust kuni 1 kuu, mõjuvatel põhjustel 

• NB! kuu enne projektiperioodi lõppu KÜSK projekti ei 

pikenda ja muudatusi ei aktsepteeri 
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Teavitamine ja viitamine 

• Oluline nõue on avalikustamine (NB! toimiv koduleht!), 

projekti kodulehel kajastus 

• Projekti olulistest sündmustest teavitage KÜSK-i aegsasti – 

lisame KÜSKi kodulehele, võimalusel külastame sündmusi 

• Ürituste korraldamisel peavad korraldajad selgelt esile tooma 

ürituse seose KÜSK toetusega, k.a osavõtjate nimekirjad, 

päevakavad, kohtumiste memod - viidastatuna 

• Viitamine toetajale: „projekti rahastab regionaalministri 

valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital“ ja/või lisama 

vastava logo (vt KÜSKi koduleht: teavitamine ja logod) 
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Kontaktid: 

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Toompuiestee 35, 10133 Tallinn  

 www.kysk.ee 

Agu Laius, juhataja, tel 655 64 24, 5082997 

e-kiri: agu.laius@kysk.ee  

Mari-Liis Dolenko, programmide juht, tel 655 6423, 52 12 422 
e-kiri: mariliis@kysk.ee  

Katrin Barnabas, programmide assistent, tel 655 6423, 53008097 
e-kiri: katrin@kysk.ee  

Sirle Domberg, pearaamatupidaja, tel 655 64 49, 5162929 

e-kiri: sirle@kysk.ee 
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