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Sillamäe Lastekaitse Ühingu kommentaarid Kodanikuühiskonna arengukava 

2011-2014 rakendusplaani täitmise aruandele 2011-2012 aasta kohta. 
 
 

 Meil tekitas mõnevõrra küsimusi sektsioon nr. 2 „Ülevaade arengukava edukusest 

statistika põhjal“. Sellisele pealkirjale järgneb statistiline hetkeolukord ja mõningane võrdlus eri 

lõikudes eri loogika alusel. Kui sellele sektsioonile panna selline pealkiri, siis see eeldaks seda, et 

välja on toodud arengukava elluviimise tulemusena toimunud positiivsed statistilised muutused. 

Kas me eeldame, et nt see et 2012 aastal toimus järsk langus MTÜ-de arvus on kuidagi 

põhjustatud arengukava elluviimisest? Sama lugu teiste statistiliste näitajatega. Kas see sektsioon 

ei peaks olema lihtsalt statistilise ülevaate nime all?  

 Sellega seonduv küsimus on statistika osale järgneva statistilist osa „kokkuvõtva“ järelduse 

kohta, mis põhineb (vastavalt allviitele) andmetel, mida selles statistilises osas ei ole kajastatud. - 

„Kokkuvõtvalt ei ole Eesti kodanikuühiskonnas viimastel aastatel kriitilisi muutusi toimunud – 

Eesti kodanikuühiskond on tugevalt arenenud, meid iseloomustab koostöö, hea seadusandlik 

keskkond, tugev infrastruktuur ning positiivne meediakajastust. Jätkuvat arendamist vajavad aga 

organisatsioonide tegutsemisvõime ja finantssuutlikkus.“ Tegemist on teie jaoks niivõrd olulise 

järeldusega, et see on pandud ka aruande kokkuvõtvasse ossa. Selle alus peaks igal juhul olema 

selgemini välja toodud. Praegu järgneb üldarvude, palganäitajate ja annetuste statistikale 

kokkuvõte seadusandliku keskkonna ja meediakajastuse kohta.  

 Viimane kommentaar ei puuduta niivõrd praeguse aruande sisu kui edasist tegevust. Peame 

protokolli huvides siiski märkima, et maakondlike arenduskeskuste poolt läbi viidud 

kaardistamisprotsessi metoodika ei ole läbipaistev. Väide, et see sisaldab nende ühenduste 

andmeid, kes on avaldanud soovi andmebaasi kuuluda ei ole vähemasti Ida-Virumaa osas tõene. 

Meiega on aastate jooksul olnud seotud kaks Ida-Virumaa organisatsiooni. Mitte kummagagi ei 

ole võetud ühendust, ega küsitud andmeid kaardistamise tarbeks. Sillamäe Lastekaitse Ühingust 

on Ida-Virumaa andmebaasis andmed (õnneks vähemasti õiged). Teise Ida-Virumaa 

organisatsiooni kohta on märgitud MTÜ Sillamäe Integratsiooni Ühiskondlik Arenduskeskus, 

mida sellise nimega 2011 aastal juba enam ei eksisteerinud (täna on see organisatsioon 

Kogukonna Arengu Ühing), ammugi pole kontaktisik Irina Golikova, kelle meiliaadress on 

kontaktisikuks pandud. Ääremärkus juhuks kui on plaanis tõsisemalt seal kajastuvaid andmeid 

aluseks võtta.  
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