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Koostöövormid 

avaliku sektoriga 

• Poliitika kujundamises osalemine 
– Ühendus pakub otsusetegijale ekspertiisi ja teadmust 

piirkondliku/ valdkondliku poliitika väljatöötamisel. 

– Huviesindusega seotud teadmus vs muu ekspertsus 

 

 

• Poliitika elluviimises osalemine 
– Avalike teenuste delegeerimine 

– Avalike teenuste koosloome 

 



Koostöövormid 

ärisektoriga 

• Heategevus  

– Ühekordne aja või raha annetamine 

• Filantroopia 

– Planeeritud ja pikemaajalisem annetustegevus 

• Sponsorlus 

– Toetaja soovib annetuse eest saada avalikku 

tunnustust 

• Strateegiline filantroopia 

– Pikaajaline ja tihe koostöösuhe eesmärgiga tõsta 

ühenduse tegevuse tulemuslikkust 



Koostöövormid 

ühenduste vahel 

 

• Koostöö üksikküsimustes 

– ühisavaldused, ühistegevused, ühistaotlused 

 

• Võrgustiku koostöö 

 

• Kuulumine katusorganisatsiooni 

 



Trend 1: Vabaühenduste rolli 

suurenemine 

• Põhjus: üha komplekssemad probleemid, mis nõuavad 

erinevate sektorite ja osapoolte ühispingutust  

• Teadlikkus sotsiaalsete ja keskkonda puudutavate 

probleemide osas suureneb     vabaühenduste ja 

vabatahtluse levik 

• Tagajärg:  

– Luubi all on: ühenduse tegevuse läbipaistvus ja 

organisatsioonisisene demokraatia ning… 

– …ühenduse tegevuse tulemuslikkus     mõju  

– Mõju saavutamiseks peavad ka ühendused võrgustuma 



Eneseanalüüsi küsimused 

• Kui Su ühendus tegutseb katus- või 

huviesindusorganisatsioonina, siis kuivõrd hästi on Sinu 

ühenduse ja/või sihtrühma liikmete huvid esindatud 

ühenduse seisukohtades? Kuidas Sa seda hinnata 

saad? 

 

• Kuivõrd läbipaistev ja arusaadav on Sinu ühenduse 

tegevus avalikkusele, poliitikakujundajatele, partneritele? 

Kuidas Sa seda hinnata saad? 

… 



 

Trend 2: vabaühenduste poolt 

teenuste osutamise suurenemine  

 
• Teenuste tähtsus tõuseb 

• Surve avaliku sektori eelarvele suureneb 

• Vabaühenduste suurem organisatsiooniline 

paindlikkus, parem juurdepääs ja kontakt 

sihtrühmaga 

• Koostöövorm: teenuste koosloome 

• Kasutajakeskne disain 

 



Eneseanalüüsi küsimused 

• Kas Sul on häid ideid, milliseid teenuseid võiks 

välja arendada?  - Millised vajadused? Kelle 

vajadused? 
 

• Kas tunned era- ja/või avaliku sektori asutusi, 

kes võiksid oma kompetentsi ja kogemustega 

panustada? 
 

• Turg ja konkurents: millised on Sinu ühenduse 

eelised mingi teenuse osutamisel? 

 



 

Sotsiaalse innovatsiooni 

soodustamine 

 • Innovatsioon: uut laadi lähenemised 

ühiskondlike probleemide lahendamiseks 
 

– tekib mingist probleemist, nn lüngast  

– erasektoril pole huvi, riigil võimalused piiratud 

– seotud keerulise sihtrühmaga 

– lahendamiseks vajalik mitme sektori koostöö 

– lahendus peab ellu jääma (majanduslikult) 

 



Eneseanalüüsi küsimused 

• Vaata oma ühenduse tegevusele sotsiaalse 

innovatsiooni võtmes: millise ühiskondlikult olulise 

„lüngaga“ te tegelete? 
 

• Mis põhjusel see auk on tekkinud ja püsib? Kuivõrd 

olulised on erinevad probleemsed teemad ja millised 

on nende seosed? 
 

• Kuidas jagunevad rollid ühenduse ja avaliku sektori 

vahel ehk mida teeb ministeerium (või KOV) ja 

milliseid nende ülesandeid võiksite üle võtta? 

 



Täname! 


