Vabaühenduste manifesti Tartu osa
Meie ettepanekud:
Informatsiooni tulemuslikumaks levikuks
• Linnavalitsuse-poolsete tegevus- ja projektipõhiste toetuste kohta käiva informatsiooni
kättesaadavuse tagamine kõikidele Tartus tegutsevatele vabaühendustele. Toetuste jaotamise kord
peab soosima võrdselt nii eelnevalt linnal rahastust saanuid kui esmakordseid taotlejaid.
• Tartu linna ametlikul kodulehel kolmanda sektori organisatsioonidele enese arendamiseks ja
tegevuse planeerimiseks vajaliku teabe väljatoomine sarnaselt ettevõtlusele suunatuga.
• Spetsiaalse töötaja määramine linnavalitsuses, kelle ülesandeks on kolmanda sektori
organisatsioonide koordineerimine ning kes oleks ühtlasi sidevahend vabaühenduste ja linnajuhtide
vahel. Ainult nii on tagatud igapäevaseks tegevuseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus
kolmanda sektori organisatsioonidele ning seeläbi ühenduste tulemuslik toimimine.
Vabaühenduste tegevuse finantseerimiseks
• Täpsete kriteeriumide, millele vabaühendused peavad linnalt rahalise toetuse saamiseks vastama,
väljatöötamine. Konkreetsete tingimuste olemasolu on oluline linna raha õiglaseks ja läbipaistvaks
jaotamiseks.
• Vabatahtliku tegevuse soodustamine, toetamaks kodanikuühiskonda üldiselt. Linnavalitsuse jaoks on
tegemist strateegiliselt kasuliku toetusega, sest vabatahtlikutegevuse soodustamiseks tehtavad
marginaalsed kulutused aitavad tagada kolmanda sektori ühendustele piisava inimressursi olemasolu
ning seeläbi panustavad olulisel määral kolmanda sektori arengusse.
• Linnale kuuluvate pindade rentimine kolmanda sektori organisatsioonidele soodsamatel tingimustel.
See aitab varustada vabaühendused kontoripinnaga, mida vajatakse tegevuste planeerimiseks ja
elluviimiseks. On oluline tagada, et teave pakutavate ruumide kohta oleks soovijatele kerge vaevaga
kättesaadav.
• Mittetulundussektori organisatsioonidele seltsimaja ehitamine. Paljud vabaühenduste korraldatavad
üritused eeldavad suurte saalide või muude ruumide kasutamist, millede rent on ühendustele üle jõu
käivalt kulukas. Linna poolt spetsiaalse seltsimaja ehitamine vähendaks ruumide rendile tehtavate
kulude osakaalu vabaühenduste väljaminekutes ning võimaldaks suunata rahalised vahendid sisulisse
tegevusse.
Kodanikuühiskonna arendamiseks
• Spetsiaalse vabaühenduste toetamise arengustrateegia koostamine, mille loomisprotsessis
osalemiseks antaks võimalus kõikidele linnas tegutsevatele kolmanda sektori organisatsioonidele.
• Soodustamaks kodanike aktiivset kaasarääkimist oma lähikogukonda puudutavate küsimuste
lahendamisel, paneme linnavalitsusele südamele linnaosaseltside loomise vajalikkust. Seda enam, et
seni tegutsevad linnaosaseltsid on end igati õigustanud.
• Valdkonniti nende ühenduste toetamine, kes on nõus enda kanda võtma vastava valdkonna
katusorganisatsiooni rolli, hoidmaks sidet kindlal alal tegutsevate ühendustega, koordineerimaks
nende omavahelist koostööd ning aitamaks teha üldistusi valdkonna hetkeseisu ja arenguvajaduste
kohta. See aitaks ühelt poolt lihtsustada linnapoolse vabaühenduste koordinaatori tööd ning teisalt
soodustaks ühenduste omavahelist sisulist koostööd. Valdkondade katusorganisatsioonide valimine
peab olema avalik ja toimuma kindlaks määratud reeglite järgi.
• Elukeskkonda, linnaruumi ja avalikke huve puudutavates küsimustes linnavalitsuse ja vabaühenduste
esindajatest koosnevate nõukogude ja/või töörühmade moodustamine.

