NÕUKOGU KOOSOLEK

Vabaühenduste Liit
2.02.2021
16.00-17.00
Juhatas: Kadi Kenk
Osalesid: Andreas Kaju, Kadi Viik, Maria Derlõš, Martin Noorkõiv, Sergei Metlev,
Toomas Roolaid, Kadi Kenk, Lauri Luide, Kai Klandorf
Koht: Zoom
PÄEVAKORD:
1) Audiitori kinnitamine
2) Tegevus ja tegevuskava 2021
4) Muud teemad

ARUTELU JA OTSUSED
1) Eduka 2019 koostöö jätkuks tegi juhatuse ettepaneku Nõukogu otsustas
kinnitada Vabaühenduste Liidu 2020., 2021. ja 2022. a majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorettevõte Audiitorbüroo Rostok & Kärt OÜ ja
audiitoriks vandeaudiitor Ivi Kärt.
Hääletamine:
Poolt:

7 häält

Vastu:

ei ole

2) Tegevus ja tegevuskava 2021
Eelmise aasta lõpuga pidid lõppema kõik strateegilise partnerluse lepingud, kuid
need pikendati 50% ulatuses kolmeks kuuks, sest uut konkurssi ei jõutud välja
kuulutada. Siseministeerium kuulutab strateegilise parrnerusele konkursi välja
kolme eesmärgi saavutamiseks.
Kolm eesmärki on:
- teadlikud ja aktiivsed elanikud (vabatahtliku tegevuse arendamine ja
annetamisekultuuri edendamine);
- võimekad ja hoolivad kogukonnad – uus valdkond, nt külaseltsid;
- võimekad vabaühendused ja sotsiaalsed ettevõtted – see on peamiselt

Vabaühenduste Liidu tegevusega sobiv eesmärk. Mitte ainult huvikaitse ja
poliitikakujundamine vaid ka vabaühenduste võimekuse kasvatamine.
Huvikaitse (Alari Rammo tegevus) ei ole nende eesmärkide hulgas vaid
ministeerium näeb ette, et pigem võiks see tegevus olla muude tegevuste sisse
olla põimitud. Peamine väljakutse on, et Siseministeerium hakkaks ise
vabaühendusi esindama oma ümarlaul. Vaatamata meie esitatud
vastuargumentidele ei ole konkurssi muudetud ning huvikaitselised eesmärgid ei
saa tõenäoliselt olema strateegilise partnerluse hankega eraldi kaetud.
Jaotatakse u sama palju kui varem (140 000 EUR aastas). Lisaraha (mille summat
ei tea) jaotatakse kõigi partnerite vahel.
Taotluseid saab esitada 1.märtsini. Partnerluslepingud algavad 1.aprillist. Sisuline
otsus on, kas võtta juurde vabatahtliku tegevuse arendamine või loobuda
kommunikatsioonist. Nõukogu otsustas kandideerida ka partneriks esimese
strateegilise eesmärgi partneriks. Vabatahtliku tegevuse arendamine on
pädevusena olemas Lauri Luide näol või tuleb selleks leida partner. Taotluse
avamisel
osaleb
nõukogu
sisuliselt
tegevuste
ja
partnerite
4) Muud teemad
Vaja leida viis, kuidas huvikaitset rahastada väljaspool riiklikke vahendeid, et
tagada selle valdkonna kestlik arendus.
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