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Lugupeetud härra minister,

piisav kate kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 rakendusplaani 2015-2018 tegevuste
elluviimiseks. 2017. aastal on rakendusplaani eelarveks 2 015 330 eurot;
2) lisaraha arengukava rakendusplaani täielikuks elluviimiseks. Suur osa rakendusplaani tegevusi
on eelarveosas nö nulliridadena – selleks, et tegevuste mõju oleks aasta 2020 lõpuks näha, on
viimane aeg ka neile tegevustele vahendid leida. Sobilik näide on siin arengukava eesmärk 2,
kus kokku 18 vajalikku tegevust, neist rahaline kate vaid kolmel. Seetõttu pole osade
tegevustega veel ka alustatud, mistõttu aina suureneb risk, et eesmärki ei saavutata ning
loodetud tulemused ja mõju sotsiaalse ettevõtluse, sotsiaalse innovatsiooni ning avalike
teenuste delegeerimise valdkondades jääb minimaalseks. Tegevused, mis vajalikud
tegevuskeskkonna edendamiseks, tugisüsteemide ja toetusskeemide parendamiseks,
mitmekesistamiseks, on eriti kriitilised, kuna vajavad mõjuks aega.
3) vahendid Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile eelarvetõusu 10% aastas tagamiseks, nagu
arengukava rakendusplaanis ka kokku lepitud. KÜSKi eelarve on püsinud samal tasemel alates
selle loomisest ning kui sihtkapitali võimaluste kasvuks me vahendeid juurde ei leia, on KÜSKil
keeruline täita oma eesmärke ning pisitoetustega valdkonnas arengut kaasa tuua.
4) vahendid kodanikuühiskonna valdkonna strateegiliste partneritega koostöölepete jätkamiseks
ning neile leppejärgse tegevustoetuse tagamiseks mahus, mis võimaldab jätkata alustatud
arendustegevustega. Oleme kõik kolm (vabaühenduste liit EMSL, Sotsiaalsete Ettevõtete
Võrgustik, Külaliikumine Kodukant) otsinud arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks
vahendeid juurde muudestki allikatest, sest tulemused on olulised ka meile endile. Väiksema
eelarvega ei ole võimalik tagada järgmistel aastatel KODARas sõnastatud tulemusi.
5) kate vabaühenduste kohta riiklikus registris kogutavate andmete muutmiseks tasuta
kättesaadavaks, et andmed saaksid kergesti kasutatavaks kõigile soovijatele ja avalikkusel
oleks paremad võimalused saada infot vabaühenduste kohta, hinnata nende töö tulemusi.
EMSL on vajadusele tähelepanu juhtinud aastaid.
Loodame, et toetate läbirääkimistel ka teiste valitsusliikmete ettepanekuid, millega nad taotlevad oma
valitsemisalasse lisavahendeid kodanikualgatuses oleva potentsiaali paremaks kasutamiseks.
Lisaks meeldetuletusele teeme ettepaneku ka kohtumiseks, et kodanikuühiskonna arengukava
elluviimisega seonduva üle aru pidada - strateegiliste partnerite rollist, tegevuste rahastamisest ning
ootustest tulemustele. On võimalusi eesmärkide ja tegevuste omavahel paremini sidumiseks, mõistlik
oleks need läbi rääkida.
Soovime jõudu ja jääme ootama Te pakkumist kokkusaamise aja osas.
Heade soovidega
/allkirjastatud digitaalselt/
Maris Jõgeva
EMSL-i juhataja
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Käimas on läbirääkimised 2017. aasta riigieelarveks. Kindlasti seisate kodanikuühiskonna arenguks
vajaliku eest, kuid kuna arengukava eelarvega seotud küsimustele ei jäänud viimasel vabariigi valitsuse ja
kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni koosolekul aega, tuletame igaks juhuks meelde
arengukavasse kirja saanud kokkulepped ning valdkonna strateegiliste partnerite olulisemad vajadused:
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