
Agu Laius, EMSL



 Rahapuudus pole takistus. Ideepuudus on. 
(Alan Alda) 

 EKAK toetub ideele ja esitab 
edasiliikumiseks 11 prioriteetset 
arendustegevust (ideed)

 Tormamata, aga järjekindlalt, lähevad need 
tegevused ka ellu
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 EKAKi prioriteet 2.6: Kodanikeühenduste 
avalikest eelarvetest toetamise ja sellest 
üldsuse teavitamise süsteemi 
kaardistamine, korrastamine ja täiustamine. 

 Elluviimiseks:
◦ KÜSK kontseptsioon ja valitsuse konkreetne 

tegevus selle käivitamiseks 2008
◦ Vabaühenduste rahastamise ühtsete 

põhimõtete kontseptsioon (2008 III kv)
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 Ühine mõistmine, et kodanikuühenduste 
rahastamine riigieelarvest on nii avaliku 
võimu kui ka kodanikuühenduste huvides 
tulenevalt nende vastastikku täiendavatest 
rollidest ja vajadusest koostööd teha. 

 Märksõnad:
◦ valdkondlike projektide ettevalmistamine ja 

elluviimine. Toimib, samas teatud märgid, et 
seoses KÜSKiga seda ressurssi vähendatakse
◦ kaasamine, eestkoste, koolitus
◦ koostöö-, tugistruktuuride ja -võrgustike 

väljaarendamine jt.
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 KÜSK on kodanikuühiskonna aktiivne 
arendusinvestor:
◦ arendusprogrammid tuginevad vajaduste hindamisele ja 

vastavatele uuringutele
◦ keskendub kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna 

arendustegevuste toetamisele
◦ edendab ja aitab kaasa avaliku võimu ja 

kodanikuühenduste koostöö paranemisele
◦ toetab ühenduste kompetentsi, professionaalsuse, 

strateegilise tegutsemise jt võimete väljaarendamist
 KÜSK toetavatel tegevustel peab olema EKAKi 

põhimõtetest, eesmärkidest ja prioriteetidest lähtuv 
konkreetne ja mõõdetav tulemus. 
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KÜSK on aktiivne kodanikuühiskonna osaline:
 KÜSK on aktiivne dialoogipartner ühiskonnas edendamaks 

kodanikuühenduste siseriikliku rahastamise mõtte 
teadvustamist ühiskonnas ja poliitilistes otsustuskogudes.

 KÜSK analüüsib kodanikuühiskonna arenguid, käivitab 
uuringuid ja analüüse, mille alusel kujundab oma 
jätkustrateegia ja –tegevused ning toetusprogrammid.

 KÜSK kujuneb kodanikuühenduste rahastamise alaseks 
kompetentsikeskuseks. Partnerina avalikule võimule osaleb 
kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise korrastamise 
väljatöötamisel ning vajadusel vahendab ka avaliku võimu 
sellealast tegevust, muutes nii rahastamise läbipaistvamaks.

 KÜSK analüüsib teiste riikide kodanikuühenduste rahastamise 
praktikaid ja ideid ning teavitab neist Eesti 

avalikkust, algatab vastavaid 
arutelusid Eestis.
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Riigikogu ja ühendused peaksid ka mõtlema, 
kuidas KÜSKi ressurss kasvama hakkab:

 aktiivne ja atraktiivne, et tõmmata ligi eratoetajate 
ressurssi

 kas ja kuidas toimida hasartmängumaksu rahaga
 kas suurendame riigieelarvelist summat
 kas loome põhikapitali, mille intressist ühendusi 

rahastada
 muud võimalused ressursi suurendamiseks
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 Teatud vastused saame aasta pärast, kui on 
koostatud riigieelarvest rahastamise ühtsete 
põhimõtete kontseptsioon – järgmine samm 
ressursi efektiivsuse tõstmisel.
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