
Heade	  annetusekogujate	  võrgustiku	  kohtumise	  (16.12)	  
kokkuvõte	  

	  
	  
Mis	  kasu	  said	  osalejad	  võrgustiku	  loomisest	  ja	  üritustel	  osalemisest?	  

	  
-‐ huvitav	  näha	  laiemat	  pilti	  ja	  tutvuda	  teiste	  Eesti	  organisatsioonide	  

tegvustega	  
-‐ soodustuste,	  maksustamiste	  teema	  oli	  kõige	  huvitavam	  
-‐ oluline	  oli	  kohtuda	  inimestega,	  kes	  tegelevad	  samade	  asjadega,	  

võrgustumine	  
-‐ head	  kontaktid,	  arusaamine,	  mis	  Eesti	  annetusmaastikul	  toimub,	  

vabatahtlike	  harimise	  võimalus	  annetuste	  kogujate	  võrgustiku	  
kohtumiste	  raames,	  uued	  praktikad,	  uued	  koostöövormid	  

-‐ annetuste	  kogumise	  hea	  tava	  +	  juhend	  on	  väga	  kasulik	  olnud	  
-‐ on	  põhjust	  rääkida	  annetuste	  kogumisest,	  kuidas	  seda	  teha	  –	  teema	  üleval	  

hoidmine,	  teadlikult	  annetuste	  teemaga	  tegelemine	  
-‐ mõtete	  korrastamine,	  teistelt	  inspiratsiooni	  saamine	  
-‐ laiemalt	  inimeste	  teadlikkus	  osalevatest	  organisatsioonidest	  kasvanud	  
-‐ ise	  kogemuse	  jagamine	  pani	  teemat	  põhjalikumalt	  läbi	  mõtlema	  ja	  oli	  

huvitav	  teiste	  kogemusega	  võrrelda	  	  
-‐ annetustele	  tehtavatest	  soodustustest	  sai	  teada	  
-‐ EMSL	  on	  saanud	  sisendit	  annetamise	  seadusandlusega	  tegelemiseks	  

	  
Mis	  võiks	  saada	  võrgustikust	  edasi?	  
	  

-‐ kogemuste	  jagamine,	  kohtumised	  võiks	  edasi	  toimida	  
-‐ ürituse	  toimumisaeg	  oleks	  pikemalt	  ette	  teada	  (ca	  2	  kuud)	  või	  oleks	  

regulaarsed	  toimumisajad	  
-‐ Tallinnakesksus	  häirib,	  võiks	  ka	  mujal	  üritusi	  toimuda,	  kaugemalt	  on	  ok	  

tulla	  kui	  kohtumine	  ei	  ole	  paaritunnine,	  vaid	  pikem	  
-‐ Teemad:	  püsiannetajate	  leidmine,	  rahvusvahelise	  kogemuse	  jagamine,	  

trendidest	  rääkimine	  
-‐ Sõnumid,	  mille	  levitamiseks	  peaks	  tööd	  tegema:	  annetamise	  puhul	  on	  ok	  

kui	  osa	  rahast	  läheb	  organisatsiooni	  arendamiseks	  ja	  töötajate	  palgaks;	  
jätkusuutlikkuse,	  järjepidevuse,	  tulemuste	  näitamine;	  iga	  annetus	  loeb,	  ei	  
ole	  oluline	  kui	  suure	  summa	  saad	  panustada;	  mõju	  hindamine	  

	  
Mis	  saab	  edasi?	  
	  
Loome	  annetustekogujatele	  Facebooki	  grupi	  

-‐ kogemuste,	  näidete,	  lugude	  jagamine	  
-‐ küsimuste	  küsimine	  
-‐ uudiste	  edastamine	  
-‐ kohtumiste	  kokku	  leppimine	  

	  
+	  3-‐4x	  a	  kokkusaamised	  


