
Kodanikuühiskonna tugivõrgustik:
mittetulundusühenduste nõustamine 

ja koolitused maakondades

Marge Sargma,
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
11. detsembril 2007



Mittetulundusühenduste nõustamine 
maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlikud arenduskeskused loodi vastavalt Vabariigi 
Valitsuse poolt kinnitatud kontseptsioonile 2003. aastal.

Mittetulundusühendustele olid eelnevalt tugiteenuseid 
osutanud 10 Eesti mittetulundusühenduste tugikeskuste 
võrgustikku (nn BAPPi võrgustik) kuulunud keskust.
2004. aastal lõppesid Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi 
lepingud ning mittetulundusühenduste nõustamine hakkas 
toimuma Eesti riigi rahastamisel MAK-võrgustiku kaudu.

Alates 2004. aastast pakutakse mittetulundusühendustele 
riiklikult finantseeritud nõustamisteenust seega kõigis 
maakondades.



Peamised mittetulundusühenduste 
probleemid
2007. aasta kokkuvõtetes tõid maakondlikud arenduskeskused 
mittetulundussektori arengut kirjeldades välja järgmised 
sagedasemad probleemid:
- Vähene tegevuste strateegiline kavandamine ja struktureeritus;
- Vähene raamatupidamise, aruandluse ja seadusandluse alane 
teadlikkus;
- Vähene oskus tegeleda turul vajalike teenuste/toodete 
väljatöötamisega ja vähene võimekus neid müüa;
- Liidrite vananemine ja väsimine, noorte ja uute liikmete aeglane 
järelkasv (eelkõige maapiirkondades);
- Kaasamise ja koostöövalmiduse probleemsus;
- Nõrkus partnerina KOV-de ja riigiasutuste silmis;
- Ühenduste peamiseks tegevuste finantseerimise allikaks on 
projektipõhised toetused ning omavalitsuste eelarvetest 
eraldatavad otsetoetused, teenuspõhiseid lepinguid on vähe – 
seetõttu on tegevuste järjepidevus ja eesmärgipõhisus nõrk



Mittetulundusühendustele pakuvad MAKid järgmiseid 
teenuseid:
- Mittetulundusühenduse alustamise ja 
tegevusnõustamine (s.h. asutamine, liikmete ja 
kogukonna kaasamine, maksundus ja aruandlus)
- Toetusvõimaluste alane nõustamine
- Projektide koostamise ja elluviimise nõustamine

Eelmisel aastal kasutasid ühendused MAK-võrgustikus 
pakutavat nõustamisteenust 2452 korral.
Võrgustiku keskuste nõustamise abiga asutati 224 uut 
mittetulundusühingut.
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Koolitused mittetulundusühendustele 
maakondades

- Maakondlikud arenduskeskused korraldavad 
maakondades ühendustele koolitusi lähtudes 
oma maakonna ühenduste vajadustest ja 
soovidest. Jätkuvalt on kõige suurem vajadus 
raamatupidamis- ja projektijuhtimiskoolituste järgi.
- EAS korraldab keskselt maakondades alustava 
mittetulundusühingu baaskoolitust (alates 2005. 
aastast). Koolitusi korraldatakse nii eesti kui vene 
keeles.
- 2007. aastal käivitus pilootprojektina 
mittetulundusühenduste mentorlusprogramm



Mittetulundusühenduste nõustamine ja 
koolitused maakondades

Strateegilised eesmärgid 2007-2013:

- Suurenenud on mittetulundusühenduste 
tegutsemisvõimekus

- Ühiskonnas on väärtustatud heategevus ja 
kogukonna hüvanguks tehtav vabatahtlik töö

- Suurenenud on ühenduste koostöövõimekus



Mittetulundusühenduste nõustamine ja 
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Tänan tähelepanu eest!
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