Targa MTÜ juhi koolitusfond
Mis fondiga tegu ja miks seda tarvis on?
Aastal 2021 lõi Juhatuse Kompetentsikeskus esmakordselt Eesti MTÜ-de juhtidele püsiva võimaluse
valida avatud koolituskalendrist oma koolitusvajadustele vastavad teemad ning osaleda koolitustel
asukohapiiranguta. Koolitustel osalejate tagasiside on olnud suurepärane ja hinnangud kõrged, kuid
kahjuks on ka selgunud, et paljudel MTÜ-del on üsna kasinad võimalused leida oma põhitegevuste
kõrvalt ressursse arendustegevusteks ja juhatuse liikmete harimiseks.
Esimene koolitushooaeg andis selge pildi, et tasuta koolitustel on esindatud igati adekvaatne
läbilõige erineva profiiliga organisatsioonidest ja 100 osalejaga Zoom kipub kitsaks jääma, kuid
tasuliste koolituste puhul on osalejate profiil pigem erialaliitude ja katusorganisatsioonide poole
kaldu ning enamusele rohujuuretasandil tegutsevatele ühingutele ei ole õppemaksu vajalikus mahus
maksmine jõukohane.
Koolitusfondi eesmärgiks on luua koolituste kaasfinantseerimise süsteem, mis tagab kõigile MTÜ-de
juhtidele püsiva mõistliku hinnaga ligipääsu koolitustele.
Targa MTÜ juhi koolitusfondi ootame panustama nii eraisikuid kui ka organisatsioone, kelle
missiooniks on toetada Eesti MTÜ-de aruka ja õiguspärase juhtimiskultuuri kujundamist ning
ühingute tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse kasvu.

Kuidas fondi kogunenud raha kasutatakse?
Juhatuse Kompetentsikeskuse avatud koolituskalendris on 32 koolitust aastas ja seega on meil vaja
igal aastal 32 x 800 eurot, et püsivalt avatud koolitusvõimalus oleks kõigile kättesaadav ning
saaksime praeguse (vajalikud kulud katva 59-eurose) tavahinna asemel edaspidi osalejate panuseks
jätta 19 €.
Plaan on selline, et asume seda iga-aastast 25 600 euro suurust koolituse hinna alandamiseks
vajalikku osa nüüd teie lahke abiga tasapisi koguma ja iga kord, kui on kogunenud 800 €, teavitame
sihtgruppi soodushinnaga koolitusvõimalusest. Ja kui saame korraga suurema summa, siis
korrigeerime kohe vastava hulga koolituste hinda.
Et koolitusfondist pakutav toetus jõuaks nendeni, kes seda päriselt vajavad, jätame jõuka ja
finantssuutliku MTÜ juhile koolitusele registreerumisel ka väärika võimaluse koolitusfondi toetusest
loobuda ning maksta oma osaluse eest tavahind 59 €. Ja meie omakorda liidame selle säästetud 40eurose panuse uuesti koolitusfondi tagasi. Ootama seda, kellel tõesti tarvis…

Kas ma võin ka ise otsustada, millise koolituse toetuseks ma soovin oma raha
investeerida?
Jah, muidugi... Seda saame teha siis, kui teie annetus on 800 € või mõni muu 800-ga jaguv kopsakam
summa. Kirjutage ülekannet tehes selgituse lahtrisse, millise(d) koolituse(d) soovite osalejatele

soodushinnaga kättesaadavaks teha ning me korrigeerime kohe koolituskavas väljakuulutatud hinda,
isegi kui koolitus on kalendris alles kunagi hiljem.
Meil on ka esimene näide juba olemas, kus lahke annetaja soovis pakkuda kõigile huvilistele 4 x
aastas täiesti tasuta võimaluse osaleda meie väga naljaka nime ja väga tõsise sisuga koolitusel
„Milline on loll MTÜ juhatuse liige ja kuidas sellist tiitlit vältida?“. Lihtne kokkulepe – annetaja
panustas 4 x 1000 € ja meie avasime nende koolituste uksed osalejatelt sentigi küsimata.

Kuidas fondi raha kasutamisest edaspidi aru antakse?
Sellest, kui palju on Targa MTÜ juhi koolitusfondi raha kogunenud, anname teada nii oma kodulehel
kui ka Juhatuse Kompetentsikeskuse FB kontol jooksvalt, eelkõige teavitades soodushinnaga
koolitusvõimalustest.
Annetajatele korraldame Zoomis aruandekoosoleku 2 x aastas – juulis ja jaanuaris. Neile
koosviibimistele saadame kutse kõigile 6 kuu jooksul fondi üle 100 € panustanud inimestele ja
organisatsioonidele ning anname teada, kui palju sel perioodil raha saime ja kuidas seda kasutasime.
Esitame lisaks rahanumbritele ka koolituse kvaliteedinäitajad ja põhjaliku ülevaate koolitusel
osalenute tagasisidest.

Kus ja kuidas ma panustada saan?
Avasime Targa MTÜ juhi koolitusfondi jaoks eraldi konto ning kõik annetused ja toetussummad on
teretulnud:

Konto: EE112200221077936928, Swedbank
Makse saaja: MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus
MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskus on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ja teie
poolt tehtud annetusega kaasneva maksusoodustuse kasutamiseks tuleks peale ülekande tegemist
saata meiliaadressile info@juhatus.ee annetuse teinud isiku nimi ja isiku- või registrikood. Kui teil
maksusoodustuse huvi pole, siis andke endast ikkagi e-kirjaga teada, et saaksime ka teile saata
aruandekoosoleku kutse.

Kui palju peaks raha fondi kandma, et sellel ka mingi mõju oleks?
Toetuse summa osas oleme tänulikud iga panuse eest:
•
•
•

kogume kannatliku meelega kokku kõik väiksemad laekuvad summad, kuni ühe
soodushinnaga koolitusgrupi avamiseks vajalik 800 € täis saab;
oleme väga rõõmsad iga kord, kui saame annetusena korraga 800 eurot, mis võimaldab kohe
ühe koolituse hinda korrigeerida;
ja vaimustusest sõnatud, kui mõni missioonitundega inimene või organisatsioon otsustab
meile anda korraga 25 600 €, mis võimaldab MTÜ-de juhtidele luua kogu õppeaastaks
turvalise õppimisvõimaluse ning soodushinnaga kättesaadavaks teha kõik meie avatud
koolituskalendri 32 koolitust.

