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KÜSK   

• Loodud 2008.a. VV otsusega regionaalministri 

haldusalas. 

• Põhjus: EKAK-i elluviimine.   Nüüd KODAR 2011 – 2014 

• Eesmärgiks on aidata kaasa vabaühenduste 

suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna 

arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava 

keskkonna kujundamisel. 

• Tegevused: 

• Taotlusvoorude ja konkursside korraldamine 

  

 

 

 



Noppeid KÜSK strateegiast 2009-2013 (1) 

 

 

KÜSK peamised sihtrühmad on: 

• avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, 

eestkoste- ja katusorganisatsioonid ning võrgustikud 

• kodanikuühiskonda uurivad ja arendavad organisatsioonid, 

asutused ja üksikisikud 

 

 

 

 

 



 

 
Noppeid KÜSK strateegiast 2009-2013 (2) 

 

KÜSK väärtused ja põhimõtted: 
• järgime Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid ja 

eeldame seda ka ühendustelt (vt www.ngo.ee/eetikakoodeks)  

• hindame enda ja partnerite juures väärtusi: 

- Läbipaistvus ja avatus 

- Kompetentsus ja professionaalsus 

- Erapooletus ja poliitiline sõltumatus 

- Partnerlus 

- Inimesed 

 

 

http://www.ngo.ee/eetikakoodeks


Noppeid KÜSK strateegiast 2009-2013 (3) 

 Väärtustele tuginedes ning visioonist ja missioonist lähtudes 

on KÜSK koostööle ja sotsiaalsete muutuste 

saavutamisele suunatud organisatsioon 

 KÜSK toetab organisatsioonide tegevusvõimekuse, 

sotsiaalsete oskuste ja keskkonnateadlikkuse edendamist 

ning ideid ja tegevusi, mis oma iseloomult on: 

- sektori-, piirkonna-, rahvuste- ja teemaülesed; 

- uuenduslikud, sotsiaalsetele muutustele ja ühiskonna 

haritusele suunatud; 

- pikemaajalised ning taotlevad koostööd ja konsensuse 

otsimist. 



Noppeid KÜSK strateegiast 2009-2013 (4) 

Programmide rakendamise põhimõtted: 

 Strateegiline lähenemine 

 Vajaduste hindamine 

 Fookustamine 

 Suund ühiskondlikule muutusele 

 Nõustamine ja järelvalve 

 Läbipaistvus ja vastutavus 



Abikõlblikud taotlejad 
(väljavõte tingimustest) 

      7.2 Taotlejale kehtivad järgmised üldnõuded: 

 7.2.1 taotleja tegutseb avalikes huvides ja taotleja on enne taotluse esitamist 

olnud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt 1 

aasta varem. Avalikes huvides tegutsemine tähendab: 

 -  taotleja avalikkusele suunatud eesmärke ja tegevusi;  

 -  taotleja põhikirjas on sätestatud, et pärast ühingu lõpetamist antakse vara 

üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 või sarnastel 

eesmärkidel tegutsevatele ühingutele. 

 7.2.2 taotleja tegevus on avalik, tal on tema tegevust tutvustav veebileht 

ning tema põhikiri, majandusaasta aruanded  ja juhtorganite koosseisud on 

avaldatud tema veebilehel; 

 7.2.3 taotleja järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse 

üldtunnustatud põhimõtteid*, mille kohta ta esitab vastava kinnituse või 

ühingu eetikakoodeksi oma veebilehel; 

 7.2.4 taotleja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu, 

äriühingute või ettevõtjate liidu, ametiühingu või ameti ja/või kutseliidu (k.a 

ühingu, mille üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tegutseda kutseliiduna) 

valitseva mõju all  

 



Vabaühenduste eetikakoodeks* 

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, 

solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning 

tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb 

heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. 

Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud 

ja hooliva ühiskonna kujundamisse. 

Eetikakoodeks kirjutab täpsemalt lahti põhimõtted järgnevas: 

• Demokraatlik juhtimine ja toimimine 

• Kodanikujulgus ja hoolivus 

• Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine 

• Vastutus ja aruandmiskohustus 

• Avatus ja läbipaistvus 

• Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine 

• Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine 

• Sallivus 



KÜSK ei toeta: 

Välistatud on järgmiste taotlejate toetamine: 

7.4.1 erakond;  

7.4.2 äriühing; 

7.4.3 äriühingute (ettevõtjate) liit;  

7.4.4 ametiühing;  

7.4.5 ameti-, kutse- ja erialaliidud (k.a ühingud, mille üheks põhikirjaliseks 

eesmärgiks on tegutseda ameti-, kutse- või erialaliiduna), mis koondavad 

ühe ameti, kutse- või eriala inimesi ja edendavad nende ameti-, kutse- või 

erialaoskusi ja/või kaitsevad nende huve; 

7.4.6 korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt mittetulundusühingute seaduse 

alusel tegutsevad ühistud; 

7.4.7 Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi 

vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud. 

 

  

 



KÜSK programmid 
I - mittetulundusühenduste tegevussuutlikkuse arendamise 

programm (käivitus 2008.a.); taotlusvoorud (piirkondlikud ja 

üleriigilised) 

II – uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm 

(käivitus 2008.a.) 

III – kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm sh 

uuringud (käivitus 2009.a.) 

IV – Šveitsi Vabaühenduste Fondi programm (käivitus 2011.a.) 

V – Annetus- ja toetusfondid (nt Mündikampaania,  .....) 



KÜSK 2008–2011: 3 840 773 eurot toetusi 

+ Šveitsi VÜF + mündikampaania 

2008.a.: 2 taotlusvooru (piirkondlike ja üleriigiliste ühenduste institutsionaalne 

arendamine) 

Toetati 13 + 18 vabaühendust (need olid kaheaastased projektid, kuna KÜSK alustas 

alles märtsis ja taotlusvooru kuulutasime välja alles mais)  Toetati ühendusi 795 825 

euro ulatuses 

  

2009.a.: 3 taotlusvooru (integratsiooni, eestkoste, piirkondlike ühenduste voorud) 

Toetati 15 + 10 + 16 vabaühendust. (osa vahendeid kulus 2009.a. 2-aastaste projektide 

jätkutoetuteks) Toetati ühendusi 745 356 euro ulatuses 

  

2010.a.:  3 taotlusvooru (sotsiaalne ettevõtlus, piirkondlik kogukonnaelu ja koostöö, 

vabatahtliku tegevuse koordineerimine) 

Toetati 26 + 25 + 5 vabaühendust. Toetati ühendusi 655 486 euro ulatuses. 

  

2011.a.: 6 taotlusvooru (kohaliku demokraatia ja kogukonna edendamine, kaasav 

planeerimine, piirkondlik kodanikuharidus x 2, sotsiaalne ettevõtlus, üleriigilised 

võrgustikud ja katusorg-d) 

Toetati 15 + 10 + 11 + 19 + 20 + 16 vabaühendust (lisandusid mitmed täiendavad 

lepingud). Toetati ühendusi 984 192 euro ulatuses. 
     

      jätkub järgmisel lehel... 

 

 

 

 

 



 ...KÜSK 2008-2011 

2012 a.: 4 taotlusvooru (eestkoste, sotsiaalne ettevõtlus, annetuste 

kogumine, vabatahtlike kaasamine) 

Toetatud 14 + 16 + 20 + 26 

------------------------------------------------- 

2011.a. avati Šveitsi – Eesti koostööprogramm: 

Toetati 21 vabaühendust, 98 469 euro ulatuses.          

2012 toimus 3 taotlusvooru selles programmis.  

 

Lisaks on toetatud heade ideede projektide konkursi raames: 

2008 - 8 vabaühenduse projekti;  214 304 eurot 

2009 - 8 vabaühenduse projekti;  171 710 eurot 

2010 - 13 vabaühenduse projekti;  206 952 eurot 

2011 - 4 vabaühenduse projekti;  79 947 eurot 

 



I programm – taotlusvoorud 

 

Eesmärgiks on jätkusuutlikus vabaühendused nende 

arengupotentsiaali ja majandusliku elujõulisuse tõstmise kaudu. 

Kuulutatakse aastas välja ca 3-6, üsna varajase etteteatamisega 

 

2013. aasta algusest lähevad käima:  

 Vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise 

taotlusvoor 

 Piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste 

tõstmise taotlusvoor 

  



II programm – Heade Ideede konkurss 
jooksvalt avatud 

Toetab avalikkusele suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid, 

sotsiaalseid muutusi taotlevaid uudseid ning laiaulatuslikku mõju omavaid lahendusi 

pakkuvaid kodanikualgatusi. 

Esitavad partneritena vähemalt 2 organisatsiooni (sihtgrupp!)  

Lähem info http://www.kysk.ee/?s=168).  

 

KUIDAS?  

1) Idee lühikirjeldus, KÜSK otsus  (nõukogu toel)  

2) Projektiks kirjutamine, hindamiseksperdid, nõukogu otsus 

Alates 2008. aastast on esitatud ideid üle 120. Toetatud häid ideid üle 30. 

 

Näiteid: 

Uue Maailma Selts „Kogukonna tööriistad” 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit „Teeme ära talgupäev 1. mail” 

MTÜ Eesti Omanike Keskliit „Petitsioon.ee“ 

Liikumine Kodukant „Avatud Külaväravad“ 

http://www.kysk.ee/?s=168


II programm-  reisitoetus 
jooksvalt avatud 

 Avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

esindajatele ning kodanikuühiskonna uurijatele rahvusvahelistel üritustel 

ettekannetega esinemiseks, töörühmade juhtimiseks ja muus aktiivses 

rollis osalemiseks, mille kaudu tutvustatakse Eesti kodanikuühiskonna 

praktikaid, arenguid ja suundumusi.  

 Välisvahenditest toetatava rahvusvahelise koostööprojekti 

ettevalmistamiseks ühel töökoosolekul osalemiseks. Toetust saab 

taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus ühe 

töökoosolekul osaleva inimese reisikulude katmiseks.  

 Avalikes huvides tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt 

korraldatud kodanikuühiskonna alasele üritusele väliseksperdi toomiseks 

Eestisse, kui neil on siin aktiivne roll (ettekanne, esitlus) Eesti ühenduse 

poolt korraldataval avalikul, mitte ühendusesisesel üritusel. 

 Toetatakse majutus- ja transpordikulusid (sh transport lennuvälja, 

raudteejaama, sadama ja hotelli vahel, viisa). 

 Täpsem info http://www.kysk.ee/?s=216  

 

http://www.kysk.ee/?s=216


Reisitoetused 

Näited:  
 Alari Rammo (EMSL) – Osalemine mittetulundusõiguse 

maailmafoorumil „Global Forum on Civil Society Law 2011“ 

Stockholmis, Rootsis 

 Iraida Zahharova – Osalemine konverentsil „Erirahvuste kultuuri 

tutvustavad projektid Eestis“ Tšuvašimaa pealinnas Tšeboksarõs 

 Käthlin Mikiver ja Kiira Nauts – Osalemine seminaril „Laste 

kaasatus lapse õiguste konventsiooni rakendamisse“ Bucharestis, 

Rumeenias 

 Maiu Uus (Praxis) – Osalemine konverentsil „Democratization, 

Marketization, and the Third Sector“ Sienas, Itaalias 

 



III programm - tugitegevused 

Kodanikuühiskonna arengu tugiprogramm 

 

Konkursi kaudu toetatakse: 

 Eesti kodanikuühiskonna traditsioone edasikandvate ning üleriigiliste ja 

maakondlike kõigile vabaühendustele suunatud ja avatud kaasavate 

ürituste korraldamist (välja arvatud valdkondlikud üritused ning laulu- ja 

tantsupeod) 

 Eesti kodanikuühiskonna uuringute ja analüüside läbiviimist 

Esitada tuleb mõlemal puhul: vabas vormis idee/uuringu idee lühikirjeldus ja 

kulude kalkulatsioon KÜSK-ile 1. detsembriks järgmisel aastal taotletava 

toetuse kohta 

 KÜSK nõukogu algatatud kodanikuühenduste tegevuste läbiviimist 

avalike pakkumuste kaudu. 

 

Loe lähemalt: http://www.kysk.ee/?s=748  

http://www.kysk.ee/?s=748


KÜSK 2012 – uuendamise aasta 

 Mõjude hindamine 

 Strateegia 2013 – 20.....?   -   programmide jaotus? 

 Seni tehtu analüüs ja sellest tulenevalt: 

 toetusotsused teeb KÜSK juhatus 

 uued taotlusvoorude ja konkursside tingimused 

 uus toetuslepingu vorm 

 uus menetlemise eeskiri 

 uus toetuste sihipärase kasutamise kontrolli juhend 

 NB! uued taotlus- ja eelarvevormid, aruandevormid 
(aluseks ka rahastamise korrastamise juhend: 

http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-

juhendmaterjalid/)  

 

http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-juhendmaterjalid/
http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-juhendmaterjalid/
http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-juhendmaterjalid/
http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-juhendmaterjalid/
http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhenduste-rahastamise-juhendmaterjalid/


Kontaktid: 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Toompuiestee 35, 10133 Tallinn  

 www.kysk.ee 
 

Agu Laius, juhataja, tel 655 64 24, 50 82 997 

e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee  

Mari-Liis Dolenko, programmide juht, tel 655 64 23,  52 12 422 

e-kiri: mariliis@kysk.ee 

http://www.kysk.ee/
mailto:Agu.Laius@kysk.ee
mailto:mariliis@kysk.ee

