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2016. aasta eelarvemuudatuste kooskõlastamine
Pension 2050 visioonikonverentsi ülevaade ja uue eakuse teema eestkõnelejate arutelu
Muud teemad

Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas koosoleku päevakorra ning eelmise
koosoleku protokolli.
SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KOGU NÕUKOGU OTSUSTAS:
1. Kinnitada 2016. aasta eelarve muudatused
Pension 2050 tegevussuunal on kõige olulisemaks muudatuseks interaktiivse mängu
väljatöötamise lükkumine 2017. aastasse, mille tõttu 2016. aasta kulutused on väiksemad.
Aasta lõpuni planeeritud kulutused on seotud Pension 2050 visioonikonverentsi läbiviimisega.
Rahvaalgatusveebi kulutused käesoleval aastal on märgatavalt suurenenud, kuna IT-projekti
kulude esialgne prognoos ei vastanud tegelikele vajadustele. Peale projektijuhi Maarja-Leena
Saare palga ja jätkuvate IT-arenduse kulude on aasta lõpuni planeeritud väljaminekud seotud
venekeelse kasutajatoe pakkumisega ja teavituskampaania korraldamisega, kuid osaline kate
tuleb neile KÜSKi projektist.

maja

Eesti inimarengu aruandega (EIA) seotud kulutused jagunevad 2016. ja 2017. aasta vahel,
suuremad kulutused jäävad järgmisse aastasse, kui EIA valmib. Peatoimetajatele ja
peatükitoimetajatele ning kujundajatele ja tõlkijatele maksame osalised tasud välja selle aasta
sees.
Ettepanek lisada uue kulureana töötervishoiu ja koolituse kulud kiideti heaks, kuid sooviti
eelnevalt täpsustavat infot ja eelarvet planeeritavate kulutuste kohta. Soovitati kärpida antud
kulutusi selle aasta sees poole võrra.
2. Võtta teadmiseks Pension 2050 visioonikonverentsi ja programmi arengutest
Pension 2050 programmi raames algselt planeeritud interaktiivse lavastusest ja mängust on sel
aastal loobutud. Senise lavastajaga koostöö ei sujunud ning otsime aktiivselt veebimängu
tegijaid, et selle kaudu 2017. aastal noorteni sõnumeid viia. Nõukogu pakub välja luua samu
sõnumeid edastav ristmeediaprojekt multifilmide seeria näol, mida saaks levitada
vaheklippidena televisioonis ja sotsiaalmeedias.
Pension 2050 visioonikonverentsile on registreerunud ligi sada inimest. Programmijuht Liisi
Uder annab järgmisel nädalal Terevisioonis ja Vikerraadios intervjuud. Konverentsi kannab
üle Postimees, pärast üritust levitame ettekannete ja vestlusringi videosalvestusi.
Pension 2050 programmil on puudu venekeelsetest eestkõnelejatest ning seega keeruline
jõuda venekeelse meediani. Nõukogu liikmed David Vseviov ja Anna Levandi nõustusid
olema vajadusel meedias kõneisikuteks. Mari-Liis Jakobson soovitab oma doktoranti.
Pension 2050 järgmise aasta ühe tegevusena pakutakse välja korraldada tuleviku eakuse
teemaline Rahvakogu. Selle jaoks on käivitunud süsteemne töö Rahvakogu kui meetodi
läbiviimise juhendite koostamiseks veebis.
3. Võtta teadmiseks Eesti inimarengu aruandega seotud arengud
Enamik artiklite mustandeid on laekunud ja peatükitoimetajate ning peatoimetaja poolt
kommenteeritud. Retsensent Olari Koppel alustab oma tagasiside andmisega 10. novembrist.
Peatükitoimetajate ja retsensendi vaheline kohtumine kõikide peatükkide ja artiklite
hindamiseks ja aruteluks toimub 25. novembril, kus vaatlejatena osalevad Koostöö Kogust
juhataja Teele Pehk ja büroojuht Maria Derlõš. Nõukogu saab artiklitega tutvuda siis, kui
retsensent on oma esialgse hinnangu andnud.

4. Võtta teadmiseks rahvaalgatusveebiga seotud arengud
Rahvaalgatusveebi jaoks käib aktiivne otsing venekeelsete kõneisikute ja kasutajatoe järele, et
kasvatada venekeelse elanikkonna osalemist ühiskonnaasjades.

Rahvaalgatusveebi peamiseks kolmeks sihtgrupiks on üle 16aastased noored, digivõimekad
eakad ja mitte-eesti emakeelega eestimaalased. Plaanitakse jätkata tihedat koostööd
eestkosteorganisatsioonidega. Nõukogu liikmed soovitavad teha koostööd päeva- ja
sotsiaalkeskustega, Rahvaülikooli ja eakate ülikooliga. Lisaks pakutakse koguda isikute
kontakte, kes on hakkama saanud märkimisväärsete tegudega ja võivad olla sillaks sihtgruppi
kuuluvate teiste inimesteni jõudmiseks. Samuti planeeritakse teha rohkem koostööd teiste
osalusplatvormidega, et vähendada üksteise funktsioonide dubleerimist.
Projektijuht Maarja-Leena Saar ja juhataja Teele Pehk osalevad detsembris Pariisis toimuval
Open Governance Partnership aastakonverentsil, et vahetada teiste riikide esindajatega
kogemusi ning levitada rahvaalgatusveebi mudelit.
5. Kiita heaks rahvakogu.ee ümberkujundamine vabavaraks
Rahvakogu.ee on hetkel arhiveeritud veebileht, kuid plaan on koostada sisukad juhised,
kuidas rahvakogu kui protsessi mingil teemal läbi viia, samuti avada 2013. aasta Rahvakogu
andmed analüüsijatele ja huvilistele. See tähendab väikest lisakulu, peamiselt küll Koostöö
Kogu töötajate aja mõttes. Nõukogu kiitis mõtte heaks.
6. Määrata järgmise kohtumise aeg
Järgmine kohtumine toimub ajavahemikul 12.-16. detsember mitte varem kui kell 19
Tallinnas.
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