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Konkurss

Konkursside läbiviimise maatriks

1.1. Teadlikud ja aktiivsed elanikud

1.4. Võimekad sotsiaalsed ettevõtted

Sotsiaalsete ettevõtete müügitulu
… 45,6 mln € -> täpsustub
Osakaal MTÜ-dest, kellel on rohkem kui
kolm rahastamisallikat
… 33% -> 33%

Sotsiaalsete ettevõtete müügitulu
… 45,6 mln € -> täpsustub
Osakaal MTÜ-dest, kellel on rohkem kui
kolm rahastamisallikat
… 33% -> 33%

Osakaal elanikkonnast, kes on viimase 12
kuu jooksul osalenud vabatahtlikus
tegevuses
… 49% -> 50%

Eesti kodanikuühiskonna üldine
elujõulisus 7-palli skaalal (1 – suurim, 7 –
väikseim)
… 2,1 -> 2,0

Eesti kodanikuühiskonna üldine
elujõulisus 7-palli skaalal (1 – suurim, 7 –
väikseim)
… 2,1 -> 2,0

Tulumaksusoodustusega ühenduste
nimekirja kuulujatele tehtud annetuste
kogusumma
… 41 mln € -> 45 mln €

Palgaliste töötajatega MTÜ-de arv ja
osakaal
… 24% (9625) -> 26% (10 200)

Palgaliste töötajatega MTÜ-de arv ja
osakaal
… 24% (9625) -> 26% (10 200)

Tõusnud vabaühenduste
finantsmajanduslikud oskused ja
teadmised
… vabaühenduste osakaal, kellel on
rohkem kui kolm rahastusallikat 33% ->
kasvab
… vabaühenduste panus SKP-sse 2% ->
püsib
… MTÜ-de ja SA-de teenitud
ettevõtlustulu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks 172 mln € -> kasvab
... palgaliste töötajatega MTÜ-de arv ja
osakaal 24% (9625) -> 26% (10 200)

Sotsiaalsete ettevõtete kasvanud
jätkusuutlikkus
… sotsiaalsete ettevõtete arvu kasv
… sotsiaalsete ettevõtete ettevõtlustulu
45,6 mln € -> kasvab

„Kodanikuühiskonna programmi
2021–2024“ mõõdikud

Vabaühenduste panus SKP-sse
… 2% -> 2%

Püsiannetajate osakaal elanikkonnast
… 12% -> 20%
Erinevus kodanikuühiskonna
organisatsioonides osalemises eestlaste ja
teistest rahvusest elanike vahel
… täpsustub

Eesti elanike kasvanud osalemine
vabatahtlikus tegevuses, eelkõige
vanemaealiste ja noorte seas
osakaal elanikest, kes on viimase 12 kuu
jooksul osalenud vabatahtlikus tegevuses
… kõigist elanikest 49% -> püsib
… 15–24 a elanikest 19% -> kasvab
… 65-74 a elanikest 9% -> kasvab

KOV-ide arv, kus kaasatakse küla- ja
alevikuvanemaid ning toetatakse elanike
enda organiseeritud tegevusi
… täpsustub
Osakaal Eesti elanikest, kes väljendavad
postmaterialistlikke väärtusi
… 14% -> täpsustub

1.3. Võimekad vabaühendused
Vabaühenduste panus SKP-sse
… 2% -> 2%

Strateegilise partneri eesmärgid ja
oodatavad tulemused 2021–2024

Püsivabatahtlike osakaal elanikkonnast
… 26% -> 33%

1.2. Võimekad ja hoolivad kogukonnad

Juurutatud süsteemne ja
võrgustikupõhine kaasamine kohalikul
tasandil
… loodud kogukondade arendamise üleeestiline võrgustik (2021) ja selle aktiivne
tegutsemine (võrgustiku rahulolu
strateegilise partneriga)
... iga KOV-i territooriumil on
kogukonnad ennast määratlenud ja
aktsepteeritud KOV-i poolt
... kogukondades on määratletud
eestkõneleja või esindaja

Eesti elanike tõusnud teadlikkus
kodanikuühiskonnast ja
kodanikuühiskonnas osalemisest
… kasutatud kommunikatsioonikanalite
ning nende liikmete ja lugejate arv
… lugejatele edastatud informatsioon
kodanikuühiskonnast, mh õiguskeskkonna,
rahastus- ja osalemisvõimaluste, heade
näidete jm kohta eesti, vene ja inglise
keeles

Kogukondade ja KOV-ide tõusnud
teadlikkus kohaliku tasandi ja
kogukondade koostöövõimalustest
… toimunud regulaarne kohalike elanike
kaasamise heade näidete kogumine
… avaldatud ja levitatud head näited
KOV-idele ja kogukondadele
… kogukondade kasvanud teadlikkus oma
rollist ja tähtsusest kohaliku elu
edendamisel

Eesti elanike kasvanud teadlikkus
vabaühendustest ja nende rollidest
… kasvanud teadlikkus
… vabaühenduste rahastamiskeskkonna
andmebaas on igal aastal uuendatud

Eesti elanike kasvanud teadlikkus
sotsiaalsetest ettevõtetest ja nende
rollidest
… kasvanud teadlikkus

Nõustatud ja toetatud vabatahtlikke
kaasavad organisatsioonid
… võrgustiku rahulolu strateegilise
partneriga

KOV tasandil on kogukonnad kaasatud
kohaliku elukeskkonna kujundamisse
… arutelude, ümarlaudade jm formaatide
arv, kuhu kogukonna esindajad on
kaasatud
… kogukondade kasvanud osalemine
kohaliku tasandi otsustusprotsessides

Tõusnud vabaühenduste
koostööoskused KOV-idega
… toimunud regulaarne vabaühenduste
kaasamise heade näidete kogumine
… avaldatud ja levitatud head näited
vabaühenduste ja KOV-ide koostööst
… vabaühenduste kasvanud teadlikkus
oma rollist ja tähtsusest kohaliku elu
edendamisel

Sotsiaalsete ettevõtete paranenud
tegutsemiskeskkond
… paranenud ligipääs
rahastusvõimalustele

Tagatud järelkasv Eesti vabaühenduste
juhtidele
… noortele suunatud sündmusete või
algatuste ja nendes osalejates arv

Tagatud järelkasv Eesti sotsiaalsete
ettevõtete juhtidele
… noortele suunatud sündmusete või
algatuste ja nendes osalejates arv

Delegeeritud teenuste kasv üleriigiliselt,
maakondlikult või maakondade üleselt
tegutsevatele vabaühendustele
… delegeeritud teenuste osakaal kasvab

Delegeeritud teenuste kasv
sotsiaalsetele ettevõtetele
… delegeeritud teenuste osakaal kasvab

Kasvanud heategevuses osalevate Eesti
elanike osakaal
… tulumaksusoodustusega ühenduste
nimekirja kuulujatele tehtud annetuste
kogusumma 41 mln € -> kasvab
… korduvate annetajate osakaal Eesti
elanikest täpsustub -> kasvab
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Delegeeritud teenuste kasv kohaliku
tasandi vabaühendustele või
kogukondadele
… delegeeritud teenuste osakaal kasvab

