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Suuremad muudatused võrreldes 
senise praktikaga 

Juhend sõnastab rahastamise põhimõtted, mis on aluseks 
seniste probleemide lahendamisele: 
• Läbipaistvus 
• Võrdne ligipääs 
• Seos avaliku huvi ja rahastaja strateegiliste eesmärkidega 
• Tulemuslikkus  
• Rahastamine on ühenduste võimekust edendav 
• Seotud osapoolte kaasatus 

Juhend selgitab ja ühtlustab mõisteid. 
 
Juhend määratleb kolm rahastamisliiki: 
1. Projektitoetus 
2. Tegevustoetus 
3. Avalike teenuste delegeerimine 



Suuremad muudatused (2) 
•  Rohkem tähelepanu rahastamise eesmärkidele ja 

tulemuslikkuse hindamisele (paradigma muutus) 
–  milliseid rahastaja strateegilisi eesmärke aitab täita 

vabaühenduste rahastamine ja koostöö nendega? 
–   rahastatakse mitte ühendusi, vaid tulemust ja 

soovitud muutust hetkeolukorras 
•  Arendada ühendustega strateegilist partnerlust: 

kasutada tegevustoetusi ja sõlmida mitmeaastaseid 
lepinguid. 

•  Suurem paindlikkus: nt kuludokumentide 
mitteküsimine, põhjendatud muudatuste tegemise 
võimaldamine. 

•  Suurem läbipaistvus: hindamise ja otsuse tegemise 
protseduurid 



Projektitoetus 

•  Toetuse andmine toimub konkursi alusel 
•  Toetus on suunatud kindla eesmärgi saavutamisele  
•  Eesmärk on saavutatav pigem lühiajaliste ja 

ühekordsete tegevustega 
•  Toetatavad tegevused või tegevuste kogum on ajas 

ja ruumis piiritletud 
•  Rahastaja poolt on täpselt määratletud taotlejate 

ring, rahastatavad tegevused ja kulud 



Tegevustoetus 

• Toetuse andmise eesmärk on saavutada 
rahastaja strateegilisi eesmärke ühenduse 
tegevuse toetamise kaudu. 

• Rahastaja toetab ühenduse tegevust ja 
arengut, eesmärgiga säilitada või tõsta selle 
võimekust.  
–   võimaldab rahastajal vähendada halduskoormust 

ning toetuse saajal keskenduda oma 
põhitegevusele 

 

• Koostöö on püsiva loomuga, pika-ajalisem ja 
paindlikum kui projektitoetus. 

 



•  Õigusloomes ja/ või otsusetegemise protsessis 
osalemine  
–   ühenduste ekspertiisi kaasamine strateegiliste 

dokumentide ja õigusaktide väljatöötamisse. 
•  Valdkonna arendamisega tegelemine 

–   ühenduste tegevus on suunatud kindla valdkondliku 
probleemi lahendamise ja/ või eesmärgi 
saavutamisega. 

•  Avalike vahendite vahendamine teistele 
ühendustele 
–   ühendus annab toetusi või pakub nõustamist ja tuge 

teistele ühendustele (n-ö ressursiorganisatsioonid). 
 

Tegevustoetuse saaja rollid 



Avaliku teenuse delegeerimine  

• Teenuse delegeerimisel annab avalik võim 
avaliku teenuse osutamise üle 
eraettevõttele, mittetulundusühendusele või 
teisele avaliku võimu asutusele, kuid säilitab 
kontrolli ja vastutuse teenuse pakkumise üle.  

• Rahastaja määratleb teenuse iseloomu ja 
teenusstandardid – ehk kellele, millal, mida 
ja kuidas pakutakse.  



Rahastamise viisid 

• Eelistatuimad rahastamisviisid: avalik 
konkurss  ja avalik taotlusvoor. 

• 1. alternatiiv: läbirääkimistega piiratud 
pakkumine 
–  rahastaja peab läbirääkimisi eelnevalt 

väljavalitud ühendustega.  

• 2. alternatiiv: otsepakkumine  
–  rahastaja kutsub pakkumisele vaid ühe 

ühenduse, kuna ta on ainus pakkuja turul 



Tulemuslikkuse hindamine 

Tulemusliku hindamise eeldus: 
•  rahastaja strateegiliste ja taktikaliste 

eesmärkide selgus 

Rahastamise tulemuslikkuse hindamine 
võimaldab saada tagasisidet: 

• Seatud eesmärkidele 
• Rahastaja töökorraldusele, rahastamise 

protsessile 
• Ühenduste tegevuse tulemuste, parimate 

praktikate kohta  
• Rahastamise mõju kohta 
 



Väljundid, tulemused, mõju 

Rahastamise 
tulemuslikkuse hindamise 
tase 

Mida see tase tähendab? 
Kuidas seda hinnata? 

Näide 

1. Väljundid Näitavad, kas planeeritud 
tegevused viidi kavandatud 
mahus ellu või mitte. 

ñ  Toimub koolitus uuenduslike 
meetodite tutvustamiseks, millest 
võtab osa 40 valdkondlikku 
eksperti 

2. Tulemused Tulemus on olukord, mida 
rahastaja soovib toetuse abil 
saavutada.  

ñ  40-st koolitusel osalenust saavad 
hiljem 35 inimest sertifikaadi, mis 
tõendab uuenduslike meetodite 
valdamist 

3. Mõju  Mõju on kaugem siht, mille 
saavutamisele on projekt või 
tegevused suunatud. 

ñ  Kolme aasta pärast pole 40%-l 
sihtrühmast enam tänaseid 
probleeme, sest nad on saanud 
abi uuenduslike meetodeid 
valdavatelt ekspertidelt 



Rohkem infot: 
www.siseministeerium.ee/rahkon 

http://www.praxis.ee/index.php?id=1060  
 
 
 
 
 


