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Päevakord:
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Ülevaade Eesti inimarengu aruande (EIA) koostamise protsessist –
EIA kaas-peatoimetaja Kristina Kallas
Rahvaalgatus.ee tulevikumudel – Teele Pehk, Maarja-Leena Saar
Ülevaade Koostöö Kogu rahalisest seisust – Teele Pehk

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning eelmise
koosoleku protokolli.

SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:
1. Võtta teadmiseks Eesti inimarengu aruande (EIA) edasiarengud
EIA kaas-peatoimetaja Kristina Kallas andis nõukogule ülevaate EIA koostamise senisest
arengust (vt protokolli lisasid). Autorid esitasid õigeaegselt oma artiklite kavandid,

toimetajate poolt toimub vajadusel teemade korrigeerimine ja suunamine sobivamasse
võtmesse.
Seekordse EIA retsensendiks on valitud EKK endine juhataja Olari Koppel, kellele
edastatakse käsikiri 20. novembril 2016. Nõukogu soovib koos retsensendiga osaleda EIA
artiklite ülevaatamisel.
Anti ülevaade EIA-ga seotud aruteludest Arvamusfestivalil. Kristina Kallase ja Tiit Tammaru
modereerimisel toimub Eesti Vabariik 100 laval arutelu “Piirideta maailma lapsed: millised
nad on ja kelle omad?” ning lisaks osaleb Tiit Tammaru kutsutud külalisena Marju Lauristini
modereeritud arutelus “Rändekriis!? Rahu, ainult rahu!”.
2. Võtta teadmiseks rahvaalgatus.ee edasiarengud
Rahvaalgatusveebi projektijuht Maarja-Leena Saar ja juhataja Teele Pehk andsid ülevaate
veebiplatvormi senistest edusammudest. Praeguse seisuga on Riigikogule menetlusse
saadetud kolm algatust: 1) Väikese väina elukeskkonna tervendamise eest; 2) Glüfosaadi
kasutamine tuleb Eestis keelata ja 3) Lendorava ja metsade kaitseks. Lisaks on
veebikeskkonda oodata venekeelseid algatusi.
Sügisest on plaanis alustada sihtrühmade teavitamist platvormist ja kollektiivsete pöördumiste
õigusest, loodetavasti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuse abil. Rahvaalgatusveebi kaks
peamist sihtrühma on noored ja muukeelsed mittekodanikud. Rahvaalgatusveebist teadlikkuse
tõstmiseks korraldatakse Facebooki-kampaania, et ergutada noori tegema ettepanekuid
ühiskonnaelu parandamiseks. Käivitatud on koostöö erinevate noorsoo-organisatsioonidega
(nt Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus). Platvormi kasutamise ja algatuste
esitamise protsessi selgitamiseks koostati brošüür, mis levib nii paberil kui ka veebiavarustes.
Kuna Arvamusfestivali korraldajad keelasid aktiivse reklaami, osaleb projektijuht MaarjaLeena Saar temaatilistes aruteludes ning läheneb arutelude vedajatele otse, et niimoodi
levitada sõna rahvaalgatusveebi võimalustest ja kollektiivsete pöördumiste õigusest. Nõukogu
soovitab rahvaalgatusveebist veel jõulisemalt teavitada ning jätkata sisulist koostööd noorsooorganisatsioonidega.
Projektijuht tutvustab üksikasjalikult rahvaalgatusveebi võimalikku haldusmudelit ja
toimimisloogikat tulevikus (vt protokolli lisasid). Eesmärgiks on leida veebi jaoks piisavalt
rahalisi toetajaid ning luua iseseisvalt toimiv mittetulundusühing. Nõukogu soovitab välja
selgitada juriidilised nüansid, eeskätt riigivara seadusest tulenevad nõudmised, uue kehandi
loomisel ning kooskõlastada see samm (uue) presidendiga kui Koostöö Kogu asutajaga.

3. Mitte kinnitada 2016. aasta eelarve muudatusi
Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk andis ülevaate 2016. aasta eelarve kasutamisest ning
prognoositavatest kuludest aasta lõpuni. Eelarves on olulisi muudatusi kuluridade lõikes, mis
ei mõjuta kogueelarvet. Nõukogu ei kinnitanud eelarvemuudatusi, vaid otsustab muudatuste
üle seejärel, kui on juhatajalt saanud detailsemad eelarvetabelid poolaasta kulutuste ja
prognoositavate kulude kohta.
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