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2016 eelarvemuudatused – juhataja Teele Pehk
Pension 2050 programmi tegevused – programmijuht Liisi Uder
Eesti inimarengu aruande (EIA) akadeemiline retsensent
Sihtasutusele audiitori valik

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

SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:
1. Mitte kinnitada 2016. aasta eelarvemuudatused
Nõukogu vaatas üle programmide (EIA, Pension 2050, rahvaalgatusveeb) detailsed eelarved
2016. aasta lõpuni, kuid ei saanud tulude poolel tegevustoetuste osas lõplike kokkulepete
puudumise tõttu eelarvemuudatusi heaks kiita.
Lepiti kokku, et edaspidi tutvustab juhataja nõukogu igal koosolekul põgusalt rahalist seisu
ning kooskõlastab nõukoguga olulisemate eelarveridade muudatused, mis ületavad 2000
eurot.

2. Võtta arvesse Pension 2050 programmi tegevusi
Programmijuht Liisi Uder andis ülevaate pensioniprogrammi seisust, koostööst
Sotsiaalministeeriumiga, novembris toimuvast konverentsist ning interaktiivsest mängust
„Minu elu 2050“. Nõukogu liikmed kiitsid plaanitud tegevused heaks.
Konverentsil on põhisõnumiks isikliku vastutuse tõstmine. Üritusel saab esitatud
Ühendkuningriigi kogemus pensionisüsteemi reformist, kus inimestele anti võimalus kogutud
raha oma äranägemise järgi välja võtta.
Interaktiivne mäng „Minu elu 2050“ mõte on aidata kaasa mõtteviisi muutumisele ning
kõnetada tänaseid noori ja aidata neil mõista eluotsuste mõju tuleviku eakusele. Mäng
sellepärast, et noori saab kõnetada videodega ja mängulises võtmes. Pärast konverentsi saab
mängu veebis mängida, sõltumata ajast ja kohast. Nõukogu soovitab mängustsenaaariumi
reaalsete eluolukordadega siduda ja mitte niivõrd muretseda lõpp-punktide, kuivõrd eluliste
sõnumite kohaleviimise üle (et haridus on oluline, et tervise eest tasub hoolitseda, end
kindlustada jne).
Nõukogu soovitab konverentsi reklaamida Tallinna Ülikooli tudengite seas, ajakirjanikke
eelteavitada, Harta osalisi kutsuda jne. Konverentsisaal mahutab 200 inimest, kutseid tasub
saata rohkematele.
Blogis avaldame ühe artikli nädalas, paralleelselt eesti ja vene keeles.

3. Mitte valida EIA-le teist retsensenti
EIA-le akadeemilise retsensendi juurde kutsumine: Nõukogu otsustas, et ühest retsensendist
piisab, seda enam, et aruandel on kolmeliikmeline peatoimetajameeskond.

4. Valida sihtasutuse audiitoriks büroo ELSS AS-i.
Audiitori valik: Koostöö Kogule on laekunud kaks hinnapakkumist, kaks audiitorbürood ei
saatnud pakkumist. Nõukogu otsustas valida 2016. aasta majandusaasta aruannet auditeerima
audiitorbüroo ELSS AS-i.
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