KODARi juhtrühma kohtumise protokoll
Koht: Siseministeerium
Aeg: 23.05.2019 kell 10.00-12.00
Osalejad: KODARi juhtrühma liikmed
Agu Laius (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Ivar Hendla (Riigikantselei), Katrin Puusepp
(MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused), Marge Maidla (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik),
Olga Sõtnik (Kultuuriministeerium), Pirkko Valge (Heateo SA), Tanel Vallimäe (Tallinna
Ülikool), Vaike Vainu (Turu-Uuringute AS), Kersti Ringmets, Marten Lauri, Pia Kuusik
(Siseministeerium) ning Maris Jõgeva (külalisena).
Kohtumist juhtis: Raivo Küüt (Siseministeerium)
Protokollis: Marten Lauri (Siseministeerium)
Päevakava:
1. Ülevaade programmi koostamisest
2. Programmi arutelu ja heakskiitmine
3. Edasiste plaanide ja kaasamise kava arutelu

Arutelu päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine

Raivo Küüt

Otsustati: Kinnitada päevakord
2. Ülevaade programmi koostamisest

Marten Lauri

Marten Lauri andis ülevaate kodanikuühiskonna programmi koostamisest. Eelmisel
juhtrühma kohtumisel lepiti kokku programmi prioriteetides ja fookusteemades. Selle
järel on Siseministeerium avalikustanud programmi vahekokkuvõtte EISis ning
koostanud programmi mustandi.
Otsustati:
 Võtta Siseministeeriumi esitatud info teadmiseks.
3. Programmi arutelu ja heakskiitmine

Marten Lauri

Marten Lauri tutvustas kodanikuühiskonna programmi mustandit. Koostatav programm
on eelarve planeerimise tööriist ning selle tegevuskava peab peegeldama tegelikku
olukorda ja võimalusi. Järgnes arutelu olukorra analüüsist alameetmete lõikes,
programmi eesmärgi ja mõõdikute ning esialgsete tegevuste osas.
Otsustati:
 Juhtrühma liikmetel esitada kirjalikud kommentaarid kohtumisel arutatud
programmi mustandile hiljemalt 31. mail 2019.
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Siseministeeriumil avaldada programmi tekst pärast täienduste sisse viimist
kodulehel ning esitada see avalikule konsultatsioonile tähtajaga 30. juuni 2019.

4. Edasiste plaanide ja kaasamise kava arutelu

Marten Lauri

Marten Lauri tutvustas kaasamise kava teiseks poolaastaks. Juhtrühmas arutati vajadust
korraldada sügisel enne programmi kinnitamist täiendavaid piirkondlikke
kaasamisüritusi.
Otsustati:
 Siseministeerium korraldab mõjumõõdikute teemalise arutelu juuni keskel
strateegiliste partnerite, KÜSKi ja Siseministeeriumi strateegiaosakonnaga.
 Siseministeerium korraldab eraldi arutelu nn suurtele küsimustele, mis ei ole
töörühmadest esile kerkinud.
 Kinnitada kaasamise kava teiseks poolaastaks ning avaldada see
Siseministeeriumi kodulehel, korraldades sügisel täiendavaid kaasamisüritusi
piirkondades programmi tutvustamiseks.
5. Järgmise koosoleku aeg

Raivo Küüt

Järgmine juhtrühma kohtumine toimub sügisel. Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku pärast
suve.
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