Juhatuse koosolek toimus 20.03.2020 telefonikonverentsi teel.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.00

Protokoll vihmavarjuprojektide taotluste arutelust
Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Mikk Rand, Krista Riik, Jüri Saar
(telefoni teel).
Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus
Taotlused, mida läbi vaadati:
2) 9_Muhu JK
6) 10_ Orissaare jahimehed, ulukiliha valmistamise õpituba
10) 18_KaruKati õpituba, Lümanda
11) 19_Saaremaa Jahimeeste Selts
12) 20_Valjala astevanemate sõpruskond, õpiringid

9_MUHU JALGPALL
Esitas täiendatud taotlusvormi.
Turniiri Muhu Cup korraldamine on Muhumaa Jalgpalliklubi poolt ellukutsutav suvist
Muhumaa spordiürituste kava rikastav traditsioon.
Tegevuse eelarve
1100

Taotletav toetus SKK-lt
990

SKK otsus rahastuseks
990€

JUHATUSE ARVAMUS:
Uue traditsiooni loomine ning Muhu suvist spordikalendrit rikastav sündmus. Turniiri
korraldamine liidab kindlasti jalgpallihuviliste kogukonna.
10_ORISSAARE JAHIMEHED
Orissaare jahimehed andsid peale juhatuse eelmisel koosolekul formuleeritud arvamuse
edastamist, et õpitoa hind Alar Aksaluga on siiski 2800.- eur, millest 280.- eur on omaosalus.
19.03.2020 tuli e-kiri Orissaare jahimeeste esindajalt, et praeguses olukorras nad loobuvad
oma projekti tegevustest, kuna palju rohkem on inimesi kes vajaks seda raha eluks vajalikuks
ja arveatades praegust olukorda oleks tobe korraldada õpiköök 2800 euro eest.
Tegevuse eelarve
2950

Taotletav toetus SKK-lt
2655

JUHATUSE ARVAMUS:
Tegevuse läbiviimisest loobumine teadmiseks võetud.

SKK otsus rahastuseks
Loobus taotlusest

18_Lümanda Lasteaed KARU KATI

Tegevuse eelarve
1668

Taotletav toetus SKK-lt
1475

SKK otsus rahastuseks
1475€

JUHATUSE ARVAMUS:
Tegevused kenasti läbi mõeldud ja täiendatud. Selliselt planeerituna töötab kogukonna heaks
ning täidab meetme eesmärki.
19_ SAARTE JAHIMEESTE SELTS
Esitase peale eelmise korra arutelu täiendatud taotluse.
Seminare soovitakse läbi viia veelgi suuremale ringile, kaasates võimalikult palju seltsi
liikmeid, partnerorganisatsioone, erialaühendusi ja tudengeid.
Tegevuse eelarve
5000

Taotletav toetus SKK-lt
2500

SKK otsus rahastuseks

JUHATUSE ARVAMUS:
Tegevuste kontseptioon on arusaadav, vajadus suures plaanis ka.
Taotluse eelarve on siiski pandud kirja läbimõtlemata ja meie arvates arvestamata seda, et
kulud peavad olema säästlikud, majanduslikult otstarbekad. Kui toetust seminaride
korraldamiseks ei saaks - kas seminarid jääksid siis läbi viimata ning ka ettevõtmise suurem
eesmärk - loodus-hariduskeskus loomata?
Meie kogemuse põhjal 625.- eur seminari korraldamiseks on suur summa, praegu koostatud
eelarvest ei tule ka välja, milline on planeeritud osalejate arv, et saaks hinnata kulu osaleja
kohta. Juhatuse arutelu käigus tekkis küsimus, et jahimeestel on ruume üle Saaremaa, mida
saaks seltsidega kokkuleppel kasutada ilmselt tasuta. Sisulisest osast ei tulnud välja, et
seminari korraldamise kohtadeks on vajadus mingite spetsiifiliste kohtade järgi?
Tudengite kaasamise mõte on kindlasti väga hea ja toetamist väärt - aga tudengite kaasamise
osas peab olema selgelt läbi mõeldud ja selgemalt välja toodud oodatav kasu nende
kaasamises ning millised kulud seonduvad just tudengite kaasamisega? Samuti
planeeritavate koosolekute konkreetne teema ja oodatav tulem?
Ootame täpsemalt seminaride kontseptsioonist lähtuvalt lahti kirjutatud eelarvet (võid teha
eelarve ka endale sobivas vormis, ei pea tingimata kasutama meie vormi).
St eelarvet iga seminari osas: planeeritava seminari teema - Lektoritasu (kes võiks olla?,
vajadus? teema?) - tudengite kaasamine (mis on oodatav kasu, mis on nende ülesanne,
kulud?);
- päevajuht (eesmärk?) , seminari toimumise koht?, kohvipaus või lõuna,
Kokkuvõtvalt: ootame kontseptsioonist lähtuvat iga planeeritava seminari kohta täpsustatud
eelarvet, mille koostamisel on lähtutud Leader põhimõttest ehk kulude majanduslikust
otstarbekusest ja säästlikkusest.
20_ VALJALA LASTEAIA LASTEVANEMATE HUVIGRUPP

Tegevuse eelarve
1042

Taotletav toetus SKK-lt
937,80

SKK otsus rahastuseks
Vajab täiendamist

JUHATUSE ARVAMUS:
Teie poolt täiendatud taotlusest ei tule välja, millesele ajale on toetusega elluviidavad tegevused
planeeritud? Eelmisel korral saadetud tagasisides juba ütlesime selgelt, et Saarte Koostöökogu
ei saa toetada tegevuste läbiviimist õppekavaga hõlmatud ning finantseeritud ajal.
Meie põhimõtte kohaselt on kogukonna sidususe suurendamiseks vaja, et tegevused toimuksid
lastevanemate initsiatiivil ja osavõtul (kogukond!) ning oleks planeeritud lasteaiast vabale ajale.
Jääme endiselt oma põhimõtte juurde, et sellisel kujul pole tegemist kogukonnale hoogu andva
projektiga. Kui kogukond korraldaks tegevust väljaspool õppekava ning lapsevanemad
sooviksid rohkem kui õppekava võimaldab ning osaleksid ka ise aktiivselt tegevuste
korraldamises ja läbiviimises, tekiks meetme kontekstis toetuse saamise võimalus planeeritud
tegevustele.
20.03.2020 koosoleku tulemusena eraldati toetuseks kokku 2465€.
Varasemalt, 18.02.20 koosoleku tulemusena 9020,20€ ja 03.03.2020 koosoleku tulemusena
eraldati toetuseks kokku 12427€.
Eraldatud toetusest on loobunud MTÜ Popi (1800€ ja Orissaare Jahimehed 387€).
Kokku kogu eelarvest seega eraldatud praegu 21725,20€
Järgmine arutelu toimub 31.03.2020
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