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Partnerlus ja koostöö
a. Tõhus korruptsioonivastane tegevus koostöös partneritega
i. Korruptsioonivastane tegevus koostöös kolmanda sektoriga on osa riigi
strateegilise partnerluse programmist ja leiab riigipoolset rahastust
ii. Korruptsioonivastane strateegia saab väärilise asenduse Eesti 2035 strateegia
raames
b. Liikmete kaasamine
i. Kommunikatsioonikanalid on tõhusad ja liikmed saavad otsustamises kaasa
rääkida
1. Kodulehe inglisekeelse versiooni täiendamine
2. Tihedam liikmetele suunatud informatsioonivoog
3. 20. sünnipäev aprillis, esitleme mälestusteraamatut

Ennetustöö
c. Õigusloome läbipaistvus ja lihtsasti jälgitavus
i. Lobireeglite sisse seadmine. Töötame neljas suunas: riigikogu, valitsus,
huvikaitse organisatsioonid ning lobistid
1. Riigikogu: koostöös korruptsioonivastase erikomisjoniga on eesmärk
viia huvirühmadega kohtumise soovitused vastavusse ametiisikute
hea tavaga (eelnõu JuMis). Seisame kohtumiste avalikustamise
kohustuslikuks tegemise eest
2. Valitsus: jälgime ja hindame GRECO soovituste edasist rakendamist
ning huvirühmadega kohtumise hea tava eelnõu muudatusi
3. Huvikaitsjad: loome vabaühenduste eetikakoodeksi juurde täiendava
huvikaitse läbipaistvuse käitumisjuhise
4. Nö traditsioonilised lobistid: eesmärk on tegevusse kaasata
täiendavaid sihtrühmi, eelkõige teisi poliitikakujundamist mõjutavaid
organisatsioone ja isikuid. Arutame ka lobiregistri loomise võimalust
d. Aus ärikeskkond
i. Koolituskava 2020 ellu viimine
e. Kohalike omavalitsuste asjakohane ja teadlik korruptsiooni ennetamine
i. Kovriskid.ee täiendamine heade praktikate ning juhistega
ii. Ettevalmistus 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisprogrammide
täiendamiseks
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Huvikaitse
f.

Teavitamine on ohutu ja lihtne
i. Aktiivsete Kodanike Fondi (ACF) toetatud projekti põhjal seadusloome
mõjutamine. EL direktiivi põhjal valmib väljatöötamiskavatsus (VTK) juuniks
ning seaduseelnõu aasta lõpuks. KVE juriidiline nõukogu töötab enne eelnõu
kooskõlastusringe direktiivi ning VTK läbi ning teeb koostöös projektijuhiga
ettepaneku eelnõu põhipunktideks ning direktiivi vajakajäämistest. Tagame
eelnõu võimalikult täpse vastavuse rahvusvahelistele standarditele.
ii. ACF projekti põhjal materjalide loomine erasektorile ning koolidele koostöös
palgatava teavitustöö eksperdiga
g. Meedias korruptsioonitemaatika asjakohane kajastamine
i. Veelgi tõhustada mõjusate teemade käsitlemist ning 2019. aasta positsiooni
meedias
ii. Ajakirjanduse korruptsioonialase teadlikkuse kasvatamine
h. EL-i korruptsioonivastane seadusloome saab Eestist sisendit
i. Koostöö TI ELi erinevate ühingutega, et tõhustada üleliidulist
korruptsioonivastast seadusandlust

Ühingu areng
i.
j.

Suurendada ühingu inimressurssi
i. Palgaline osakoormusega töötaja lisandub meeskonda
ii. Kaasata praktikandid – 1-2 iga poolaasta kohta
Jätkusuutlikkus
i. Projektipõhine finantssuutlikkus ette teada vähemalt 6 kuud
ii. 2020 lõpuks täiendavalt olemas: üks pikaajaline (2+ aastat) projekt ning üks
rahvusvaheline projekt
iii. Reservfondi tekitamine 9000 EURi ulatuses
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