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SA EESTI KOOSTÖÖ KOGU 
tegevusplaan 2021. aastaks 

 
 

 
 

2021. aasta põhieesmärgid: 

 

 

• Käivitada uue EIA sisuline töö, tugevdada EIA-de nähtavust ja mõju ühiskonnas. Selleks:  

- jätkata EIA 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ populariseerimist näituse „Kodukoha kompass“ abil 

maakonnalinnades; 

- käivitada EIA 2023 sisuprotsess; 

- avaldada EIA 25. aasta puhul ülevaade inimarengu aruannete teemadest ja mõjust. Tekitada avalik diskussioon, tugevdada EIA mõju 

ning nähtavust otsustajate seas ja ühiskonnas laiemalt.  

• Leida jätkusuutlik mudel Rahvaalgatusveebi tehnilise arenduse ja turvalisuse tagamiseks.  

• Olla kohaliku tasandi avatud valitsemise ja osalusdemokraatia eestkõneleja ja soodustaja.  

• Panustada noorte demokraatiaharidusse ja suurendada noorte osalemist kooli- ja kohalikus elus. 

• Leida lisavõimalusi inimarengu aruande jätkusuutlikuks rahastamiseks ning avatud valitsemise ja osalusdemokraatia 

edendamiseks Eestis. 

 

Eesti Koostöö Kogu 2021. aasta märksõnad:  

Eesti inimarengu aruanne, inimarengu aruanne 25, vaimne tervis, kodukoha kompass, avatud valitsemine, rahvaalgatus, 

osalusdemokraatia, koolidemokraatia, koostöö 
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DETAILSEM PLAAN 
 

 
1. EESTI INIMARENGU ARUANNE 25 

sihtasutus korraldab uurimuse „Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. 

Ülevaade Eesti inimarengu aruannete sisust 1995-2020“  (koostaja: prof Marju Lauristin) kogumiku 

valmimise, veebiversioonis välja andmise (keeletoimetus, kujundus, küljendus), avaliku esitluse ja 

kommunikatsiooni. Lisaks koostöös autoriga uurimuse käsitlemise Riigikogus.  

See esmakordselt tehtav inimarengu aruannete põhjalik analüüs põlistab EIA brändi ühiskonnas ja 

otsustajate seas.  

 

 

 

2. Eesti inimarengu aruanne „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ populariseerimine 

Sihtasutus korraldab 2020. aastal ilmunud avaliku ruumi ja elukeskkonna teemalise aruande jätkuva pildil hoidmise ja 

populariseerimise. Peamiselt väljendub see rändnäituse „Kodukoha kompass“ korraldamises ja kommunikatsioonis.  

Näituse eesmärk on soodustada avaliku ruumi teemalisi arutelusid, inspireerida omavalitsusi ja kogukondi koostööle, tõsta KOV-de ja 

kogukonna liikmete teadlikkust avalikust ruumist ja selle mõjust demokraatiale, heaolule ja inimeste tervisele. Selleks Koostöö kogu:  

- korraldab koostöös kohalike omavalitsuste ja keskraamatukogudega näituse viimise kaheksasse 

maakonnalinna (Põlva, Võru, Valga, Viljandi, Rapla, Haapsalu, Kuressaare, Kärdla);  

- vahendab ja aitab korraldada näitusega kaasnevaid loenguid ja kohalikke ruumiteemalisi sündmusi  

- või arutelusid; 

- vahendab ja kommunikeerib kohalikele koolidele näitusega kaasnevaid õppematerjale; 

- mõtestab iga linna järgselt kompass-ketta tulemust ja vahendab seda kohalikule omavalitsusele ja 

meediale; 

- kommunikeerib näitust nii üleriigilises meedias kui ka kohalikes lehtedes ja raadiotes; 
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- näitustuuri lõppedes korraldab näitusematerjalide, visuaalide ja õpilehtede vabavarana kättesaadavuse veebis (nt veebinäitusena); 

- näitustuuri lõppedes kommunikeerib näituse mõju ja tulemust ning erinevate linnade kompassketta hinnanguid.  

 

3. Eesti inimarengu aruanne 2023 „Eestlaste heaolu ja õnnelikkus“ 

• Sihtasutus korraldab vaimse tervise teemalise inimarengu aruande protsessi käivitamise ja tegeleb lisarahastuse leidmisega, mille abil 

katta 2022. ja 2023. aastal aruande väljaandmisega seotud kulusid.  

Uue EIA tegevused 2021. aastal: 

- peatoimetaja kontseptsiooni tutvustamine ja arutelu koostöövõrgustiku liikmete ja vaimse tervise 

ekspertidega. Koosloomes saadud sisendi põhjal lõpliku kavandi väljatöötamine; 

- toimetajaskonna ja ajaplaani paika panemine; 

- esialgsete artiklite valmimine ja retsenseerimine; 

 

 

4. Rahvaalgatusveebi arendus, osalusdemokraatia ja noorte demokraatiaharidus 
Sihtasutus jätkab osalusportaali Rahvaalgatus.ee arendamist ja populariseerimist, kasutajatoe pakkumist ning kasutajamugavuse 

suurendamist.  

Järjepideva avaliku kommunikatsiooni kaudu suurendada huvi portaali vastu ja kasvatada algatuste arvu. Algatuste arvu kasvades kasvab 

ka annetuste arv. Kommunikatsioonis panna rõhku laiemale ootuste juhtimisele, sh sellele, mis mõju 

algatused võivad saavutada.   

Avalikult tõstatada ja rääkida kaasa kohaliku tasandi osalusdemokraatia teemadel.  

Rahvaalgatus.ee kui tööriista laiem populariseerimine konkreetsete sihtrühmade seas  

Erinevates osalusdemokraatiat edendavates algatuses kaasa löömine ning valdkonna edendamisse 

panustamine (AVP, European Citizens Initiative, rahvusvahelised uuringud ja case-study’d jne).  

 

Noorte demokraatiaharidus on tegevussuund, mille eesmärk on edendada koolidemokraatiat, 

soodustades koolinoorte seas kodanikuaktiivsust, kaasarääkimise hoiakuid ning suurendades 

digipädevusi ja teadlikkust (digitaalsestest) osalusvõimalustest.  

Selle eesmärgi täitmiseks arendab sihtasutus Rahvaalgatus.ee juurde haridusliku ja interaktiivse õppe- 

ja harjutuskeskkonna. Keskkond võimaldab elavdada demokraatiaõpet ainetundides ja/või 

projektõppe-põhiselt ning seekaudu võimendada noorte osalemist nii koolielus kui ka kohalikul ja 

riiklikul tasandil.  
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Selle sihini jõudmiseks teeb Eesti Koostöö Kogu koostööd noorteorganisatsioonide, erinevate õpetajaid ja koolijuhte ühendavate seltside 

ning avalike haridus- ja noortevaldkonna institutsioonidega.  

EKK roll on olla teema tõstataja ning laiema koostöö initsieerijana, pakkudes e-kodanikuhariduse alast pädevust ja reaalset 

demokraatlikku ning läbipaistvat e-keskkonda. 

 

 

2021. aasta peamised eesmärgid on:  

1. Leida jätkusuutlik lahendus portaali tehnilise turvalisuse tagamisele.  

2. Kohalikule omavalitsusele pöördumiste esitamist soodustavate selgekeelsete infomaterjalide väljatöötamine, kaasarääkimise õiguse 

populariseerimine ning koostöös omavalitsustega menetlemise hea tava väljatöötamine. 2020. aastal kehtiv kohaliku omavalitsuse seadus 

on rahvaalgatuste koha pealt väga üldsõnaline. Kuna kaasarääkimise võimalust on rahvaalgatus.ee abil hakatud aina enam rakendama on 

väga vaja korrastada pöördumiste menetlemisega seotud ühtseid kokkuleppeid. Koostöö Kogu saab siin olla eestkõneleja.  

3. Noorte osalusdemokraatiat soodustava „Kaasava kooli“ pilootprojekti jätkamine ja suveks 2021 tulemuste hindamine  

4. Rahvaalgatusveebi 5. sünnipäeva tähistamine avaliku loenguga märtsi esimesel nädalal 

6. Osaleda Arvamusfestivalil.  

 

 

5. Kommunikatsioon ja organisatsiooni areng:  

 

• Valmis saada uus EKK veebileht;  

• suurendada EKK nähtavust sotsiaalmeediakanalites. Jälgijaskonna kasvatamine nii Rahvaalgatusveebi kui ka EKK Facebooki lehel, 

uudiskirja saajate arvu kasvatamine; 

• hoida avalikkust ja peamisi sihtgruppe (uudiskirja lugejad, koostöövõrgustik) jooksvalt kursis EKK teemadega. 
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