Tegevuse eesmärgiks on tugevad esindusorganisatsioonid, kes on valmis
poliitikakujundamises võimekad osalejad.

Tegevus 3.2. Sotsiaalpartnerite ja teiste
vabakonna ühenduste võimekuse
suurendamine selleks, et nad suudaksid
avaliiku poliitikat paremini analüüsida ja
kaasata oma liikmesorganisatsioone avalikku
poliitikat puudutavate seisukohtade
väljatöötamisse

Tegevuse taust: struktuurivahendite 2014-2020 perioodi ettevalmistamisel otsustas
Vabariigi Valitsus toetada „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise“ meetmest
Euroopa Komisjoni suuniste järgi tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioone
nende poliitikakujundamises osalemise võimekuse suurendamiseks, olles samas
teadlik vajadusest toetada ka teisi esindus- ja partnerorganisatsioone. Ühest küljest on
Siseministeeriumi eestvõttel edendamisel strateegilise partnerluse kontseptsioon.
Vastutab Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
Strateegiline partnerlus on ministeeriumi ja kodanikuühenduse vaheline
Juhani Lemmik
koostöövorm, milles kodanikuühendus pakub ekspertiisi poliitika kujundamisel ja
(juhani.lemmik@riigikantselei.ee, tel 693 5627)
panustab poliitika elluviimisesse. Partnerlusest tulenevalt toetab ministeerium
kodanikuühenduse organisatsioonilist arengut ja tegutsemise suutlikkust tervikuna
ehk eraldab tegevustoetuse. Selliseid partnerlussuhteid, kuigi erinevas vormis, on mitmel ministeeriumil, aga need nõuaksid ühtlustamist. Teisalt on
vabaühenduste suutlikkuse edendamise eesmärgil käivitamisel juhtimise arendamise programm, mis samuti panustab antud eesmärki. Kuigivõrd on võimalik
vabaühenduste poliitikakujundamise võimekuse edendamiseks kasutada sama meetme raha esindusorganisatsioonide endi tuvastatud prioriteetsete
vajaduste rahuldamiseks (vt ka tegevus 2.5).
Koostööpartnerid: koostööpartneriks Riigikantseleile on Siseministeerium ning Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit.
Tegevuse rahastamise allikas: strateegilise partnerluse raames riigieelarve, teiste tegevuste osas struktuurivahendid
Seosed teiste tegevustega: tegevus on seotud tegevusega 2.5. „Struktuurifondidest rahastatavate kaasamisprojektidele sisu andmine ja elluviimine
koostöös vabaühendustega“ seeläbi, et tegevuse 2.5. raames lepitakse kokku rahastatavad kaasamisprojektid, millest üheks võiks olla ka vabaühenduste
poliitikakujundamises osalemise võimekuse kasvatamine.
Tegevuse elluviimise ajakava (AVP tegevuskavas 2014-2016 oktoober 2014 – juuni 2016):
Töö lühikirjeldus
Esindusorganisatsioonide

Detsember 2014

Apr 2015

Nov 2015

Juuni
2016

Koostööpartnerid

Riigikantselei, Siseministeerium,

Oodatav tulemus ja
tulemuslikkuse
hindamise indikaatori

võimekuse edendamine
poliitikakujundamises
osalemiseks
Strateegilise partnerluse mõiste
sisustamine, ühtlustamine ja
juurutamine
Vabaühenduste juhtimise arengu
programmi läbiviimine
Vabaühenduste
poliitikakujundamises osalemise
suutlikkuse tegevussuuna
käivitamine
Vabaühenduste
poliitikakujundamises osalemise
suutlikkuse tegevussuuna
projektide tegemine

EMSL

Siseministeerium

Siseministeerium
Riigikantselei

Riigikantselei

Arenguprogramm
edukalt läbi viidud
Vajadused läbi räägitud
ja projektiideedest
elujõulised välja sõelutud
Projektid edukalt läbi
viidud

