
Kodanikuaktiivsuse ja kodanikujulguse arendamine edukaks 

koostööks riigi- ja omavalitsustega 

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut on peaaegu aasta viinud Ida-Virumaa regioonis läbi projekti „ Ida-

Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade 

lähendamiseks”. Projekti käigus on ilmnenud, et aktiivseks koostööks kohalike omavalitsuste ja 

riigistruktuuridega puudub elanikonnal ja suurel osal kodanikuühendustel julgus oma 

ettepanekuid esitada. Puudub harjumus osaleda otsustusprotsessides ja see omakorda tekitab 

ebakindluse ja otsese kartuse oma kompententsi osas. Puudub julgus teha ettepanekuid ja osaleda 

aktiivselt isegi kohalike omavalitsuste otsuste tasandil, rääkimata riigi tasandil tehtavatest 

otsustest. 

Projekti kaudseks eesmärgiks on demokraatliku ühiskonna arendamine läbi kodanikujulguse ja 

kodanikualgatuse aktiviseerimise. Eesti ühiskond ei ole piisavalt teadvustanud kodanikualgatuse 

tähtsust demokraatliku riigi arengus ja hetkel ei ole kodanikualgatuse ja kodankuühendustesse 

kuulumise olulisus Eesti inimeste jaoks lõpuni arusaadav. Ajaloolisest taustast lähtudes ei ole 

Eesti inimene harjunud mõttega, et temast sõltub palju ja ajalooline taust on ka põhjuseks, miks 

tihti kardetakse oluliste küsimuste arutellu sekkuda. Tänapäeva Eesti inimene ei adu, millised 

võimalused tagab õigus ühineda kodanikuühendustesse. See omakorda on mõjutanud Eesti 

kodanikuühenduste argengut ja aktiivsust ühiskonna probleemide käsitlemisse aktiivselt 

sekkuda. 

Projekt” Kodanikuaktiivsuse ja kodanikujulguse arendamine edukaks koostööks riigi- ja 

omavalitsustega” on suunatud eelkõige Tallinna kodanikuühendustele. Eesmärgiks on Eesti 

suurimas regioonis arendada kodanikuaktiivsust ja kodanikujulgust koostööks riigi-ja kohaliku 

omavalitsusega , mis annab kindlasti eeskuju ka Eesti teistele regioonidele. Seejuures on projekti 

üks olulisi aspekte, et projektiga oleks kaasatud kindlasti ka Tallinna muukeelsed 

kodanikuühendused.  

1. Projekti esimeseks eesmärgiks on aktiviseerida oluliselt Tallinna elanikonna osalemist 

erinevates kodanikuühendustes ja seeläbi veelgi aktiviseerida juba tegutsevaid 

kodanikuühendusi. 



 

Projekti käigus korraldatakse erinevate fookusgruppide temaatilised vestlusringid/ ümarlauad, 

millede põhjal viiakse läbi kvalitatiivne uuring eesmärgiga kaardistada konkreetsed abinõud 

kodanikujulguse ja kodanikualgatuse kasvuks eesmärgiga aktiviseerida oluliselt kodanike ja 

kodanikuühenduste osalemist kohaliku omavalitsuse ja riigistruktuuride töös. Ümarlaudadega 

kaasatakse lisaks kodanikuühendustele erakondade esindajad, kohaliku omavalitsuse esindajad, 

ministeeriumide esindajad. Kaardistatud abinõud on aluseks edasise kodanikuühenduste ja 

kohaliku omavalitsuse ja riigistruktuuride koostöö aktiviseerimiseks. Eesmärgiks on fikseerida 

koostööprotokolli vormis edaspidise koostöö põhiprintsiibid ja alused, millest mõlemad pooled 

hakkavad lähtuma. 

2. Projekti teiseks eesmärgiks on piirkondliku kodanikuklubi asutamine Tallinnas, mille asutajate 

hulgas ja aktiivis peavad olema esindatud kohaliku omavalitsuse ja kõigi parlamendierakondade 

esindajad. Klubi korraldab piirkonna elanikega avalikke kohtumisi kohaliku omavalitsuste 

liikmete, riigikoguliikmete, ministrite, europarlamendi liikmete jt avaliku võimu esindjatega. 

3.Projekti oluliseks osaks on aktiivne teavitustöö meedias. 

 

Projekti raames korraldatavad seminarid: 

 

1.Kodanikuühiskonna tõusu eeldused ja ootused 

-Kodanikuühiskondlikud organisatsioonid ja algatused – tänapäeva  

reaalsus 

-Kodanikuühiskonna lugu Eestis: mida on meil õppida ajaloost 

-Tugev kodanikuühiskond – kui väikeriigi püsimise eeldus ja tagatis 

-Kodanikuühiskond – areng kolmandast primaarsektoriks 

- Meedia rollist: ootused ja reaalsus 

2.Organiseerunud kogukonna tähendusest ja rollist  

- Kogukond igapäevase elu ja olme korraldajana 

- Kogukond elukeskkonna kujundaja aja arendajana 

- Kogukondlikkuse areng. Tendentsid meil ja mujal 



- Suhtevõrk: kogukond-asum-linnaosa-linn 

- Kogukond avaliku halduse partnerina 

3.Kodanikuklubid – uus lüli ja samm kodanikuühiskonna arengus 

-Kodanike tugi- ja nõuandestruktuur avaliku võimuga suhtlemisel 

-Riigi- ja omavalitsusametnike info- ja nõuandepunkt 

-Kodanikualgatuslik apelleerimispunkt kodanikele ja ametnikele 

-Avaliku võimu ja kodanikuühiskonna sidustaja 

-Meie pehmest julgeolekust 

-Kogukonnad ja klubid: seosed, koostöö ja eesmärgid 

Konverents: 

Hea kodanikuharidus – demokraatia ja vabaduse tagajana 

-Kokkuvõtted seminaridest 

-Kodanikuhariduse ja teadlikkuse leviku tingimused ja võimalused 

-Ühiskondlikust kokkuleppest kodanikuhariduse tugevdamisel ja  

kodanikualgatuslikkuse arvestamisel 

-Kogukondlikkus, kui Eesti elukeskkonna edendaja ja edu tagaja 

-Edasised sammud ja soovitused 

 

Projektiperiood: 01.mai 2011- 30 aprill 2012. 

Täpsem info: Demokraatiauuringute keskuse projektijuht Veiko Kuresson 

e-mail: veiko40@hotmail.com 

Toimuvate ürituste kutsed ja ülevaated 

Konverents "Hea kodanikuharidus - demokraatia ja vabaduse tagajana" 27. aprill 2012, 

Lossiplats 1A, Tallinn 

Seminar: "Organiseerunud kogukonna tähendusest ja rollist – Muukeelse kogukonna noored 

Eestis" 18. aprill 2012, Püssirohukelder, Tallinn. 



Seminar "Informatsiooni ja meedia rollist kodanikuühiskonna eesmärkide saavutamisel", 06. 

märts 2012, Tallinn 

Seminar "Avaliku huvi kaasamine planeerimismenetlusse" , 24. jaanuar 2012, Tallinn 

 

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtasutus (KÜSK)  

 

 


