
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 parem ligipääs ühingu juhtimiseks vajalikele teadmistele ning 

koolitustel osalemise võimalused kõigile MTÜ-de juhtidele, sõltumata ühingu finantsvõimekusest.    

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 saadaval 16 MTÜ-de juhtide poolt 

koolitusvajaduse analüüsides kõige olulisemaks peetud koolitusteemat.  

Koolitusfondi on võimalik panustada kolmel viisil:  

1. Esimene võimalus on annetada endale meelepärane mistahes suurusega summa ning meie 

valime ise välja kõige olulisema teema ja kuulutame välja tasuta koolituse iga kord, kui fondi 

on kogunenud 1000 €.  

 

2. Teine võimalus on ise välja valida mõni teie arvates eriti oluline koolitusteema ja märkida 

fondile ülekannet tehes selgituse lahtrisse, millise(d) koolituse(d) ja kui sageli soovite 

osalejatele kättesaadavaks teha ning meie anname kõigile oma inforuumis olevatele MTÜ-

dele teada, et Targa MTÜ juhi koolitusfondi toel on saadaval tasuta koolitus. Kui soovite, 

märgime koolituskavas ära ka finantseerija nime. 

 

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?“.  Annetaja 

panustas 2021.aastal 4 x 1000 € ja meie avasime nende koolituste uksed osalejatelt sentigi 

küsimata. Koolitused on olnud edukad, osalema on pääsenud väga paljud ühingud ning 

õppijate tagasiside on suurepärane. Koostöö jätkub selle koolituse osas samas mahus ka 

aastal 2022 ja 4 tasuta koolitust samal teemal on MTÜ-de juhtidele garanteeritud. 

 

3. Kolmas võimalus on panustada fondi kaudu raha mõnel erilisel tegevusalal või miks mitte ka 

mõnes teie jaoks olulises piirkonnas tegutseva kindla sihtgrupi toetamiseks. Olgu selleks siis 
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laulukoorid, loomade varjupaigad, rahvuskultuuriseltsid, keskkonnakasvatusega tegelevad 

ühingud, usulised ühendused vm. üldise tunnusega määratletud ühingute ring. 

 

Sellisel juhul tuleks võtta meiega ühendust, et saaksime läbi arutada raha kasutamise 

tingimused ning kokku leppida, kas korraldame fondile annetatud raha eest üksnes sellele 

sihtgrupile suunatud tellimuskoolitused või teavitame seda sihtgruppi ainult neile mõeldud 

kindlast hulgast tasuta koolituskohtadest erinevatel avatud koolitustel.  

 

Nii on võimalik annetuse toel anda hästi sihitud hoogu näiteks Lõuna-Eesti rahvateatrite 

juhtimisvõimekusele või Virumaal tegutsevate spordiseltside koosolekukultuurile või 

sisukust lääneranniku saartel rahvuslikke tekstiile uurivate ühingute arengukavadele.   

 

Kuidas fondi raha kasutamisest edaspidi aru antakse? 

Jooksvalt anname fondi laekunud annetuste abil toimuvatest koolitustest teavet oma kodulehel ja 

Facebooki kontol. 

Samuti saab iga annetaja detailse info tema poolt täismahus sihtfinantseeritud koolitustest. Lisaks 

koolituste toimumise kuupäevale ja osalejate arvule esitame ka põhjaliku ülevaate koolitusel 

osalenute tagasisidest. 

Iga õppeaasta lõpus korraldame Zoomis kõigile annetajatele avatud Targa MTÜ juhi koolitusfondi 

aruandekoosoleku, kus tutvustame, kuidas ja millises mahus on fondi toel koolitusi toimunud ning 

millised on tulemused. 

 

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 tasuta 

koolitusgrupi avamiseks vajalik 1000 € täis saab; 

• oleme väga rõõmsad iga kord, kui saame annetusena korraga 1000 eurot, mis võimaldab 

kohe ühe tasuta koolituse välja kuulutada; 

• eriti tänulikud oleme, kui mõni koolitusteema leiab omale püsitoetaja ning saame selle 

kättesaadavaks teha mitte üksnes kord aastas, vaid MTÜ-de juhtide tegelikule 

koolitusvajadusele vastavas mahus. 
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