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EMSLi	  liikmeküsitlus	  2014	  
	  

2014.	  aasta	  alguses	  läbi	  viidud	  liikmeküsitluse	  eesmärgiks	  oli	  välja	  selgitada	  
liikmete	  ootused	  EMSLile	  ning	  huvi	  kaasa	  rääkida	  EMSLi	  tegemistes.	  	  

Küsitluses	  osales	  36	  organisatsiooni,	  mis	  on	  40%	  EMSLi	  liikmetest.	  Selle	  
tulemusega	  saame	  lugeda	  valimi	  esinduslikuks	  ning	  teha	  järeldusi	  ootuste	  kohta,	  
mis	  liikmesorganisatsioonidel	  EMSLile	  on.	  	  

Küsitluses	  oli	  nii	  valikvastustega	  kui	  ka	  avatud	  küsimusi.	  Valikvastustega	  
küsimuste	  kohta	  on	  kokkuvõttes	  välja	  toodud	  statistika	  ning	  joonised.	  Avatud	  
küsimuste	  puhul	  on	  vastusevariandid	  kodeeritud	  ning	  teemadena	  kokku	  võetud.	  
Kodeerimine	  on	  olnud	  subjektiivne	  ja	  tehtud	  autori	  parema	  äranägemise	  järgi.	  
Küsitluse	  viis	  läbi	  ja	  kokkuvõtted	  tegi	  Martin	  Meitern.	  
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Hinnang	  EMSLi	  tegemistele	  
	  

Esimese	  alateemana	  tahtsime	  teada	  liikmete	  hinnangut	  EMSLi	  tegemistele	  ning	  
EMSLile	  üldiselt.	  

Liikmete	  hinnang	  EMSLi	  praegustele	  tegevustele	  on	  positiivne.	  	  Kõik	  vastajad	  kas	  
pigem	  nõustusid	  või	  nõustusid	  täielikult	  väitega,	  et	  EMSL	  on	  ühiskonnale	  
vajalik	  organisatsioon.	  

	  
	  

Ka	  hinnang	  EMSLi	  tegevuste	  mõjule	  on	  positiivne.	  Siin	  on	  aga	  väitega	  täielikult	  
nõustujaid	  pisut	  vähem	  ning	  enam	  on	  neid,	  kes	  pigem	  nõustuvad.	  Üks	  vastanu	  ei	  
osanud	  oma	  hinnangut	  anda.	  

	  

89%	  

11%	  

EMSL	  on	  ühiskonnale	  vajalik	  organisatsioon	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

57%	  

40%	  

3%	  

EMSLi	  tegevustel	  on	  mõju	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

Ei	  oska	  öelda	  
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Liikmed	  nõustuvad	  ka	  väitega,	  et	  EMSL	  lähtub	  oma	  tegevustes	  oma	  
missioonist.	  EMSL-‐i	  missiooniks	  on	  aidata	  areneda	  vabaühenduste	  tegevust	  
toetaval	  keskkonnal	  ja	  tugevdada	  ühenduste	  suutlikkust	  selles	  keskkonnas	  
tulemuslikult	  tegutseda	  (www.ngo.ee/emsl).	  

	  
	  

Ka	  EMSLi	  töötajaid	  hinnatakse	  kõrgelt.	  Pea	  kõik	  vastanud	  olid	  nõus,	  et	  EMSLi	  
töötajad	  on	  oma	  ala	  asjatundjad.	  Vaid	  üks	  vastanu	  ei	  osanud	  anda	  hinnangut	  
EMSLi	  töötajate	  professionaalsusele.	  Ka	  avatud	  küsimustes	  toodi	  välja	  EMSLi	  
töötajate	  pädevust	  ning	  vastutulelikkust.	  	  

	  

57%	  

43%	  

Kas	  lähtume	  EMSLi	  tegemistes	  oma	  
missioonist	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

66%	  

31%	  

3%	  

EMSLi	  töötajad	  on	  oma	  ala	  asjatundjad	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

Ei	  oska	  öelda	  
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Avatud	  küsimusena	  tahtsime	  teada,	  mis	  on	  liikmete	  meelest	  tähtsaim	  roll,	  mida	  
EMSL	  ühiskonnas	  kannab.	  Kõige	  enam	  mainiti	  ära	  EMSLi	  roll	  
eestkosteorganisatsioonina	  (101).	  Peaaegu	  sama	  oluliseks	  peeti	  EMSLi	  rolli	  
kodanikuühiskonna	  arendamisel	  ning	  kodanikuühiskonna	  tegevuskeskkonna	  
kujundamisel	  (9).	  Vähem	  mainiti	  kodanikuühiskonna	  teema	  tõstataja,	  
kodanikuühiskonna	  mõju	  kasvataja	  ning	  teadmiste	  ning	  kogemuste	  levitaja	  rolle	  
(3).	  

	  

	  

Liikmete	  kaasamine	  
Teise	  teemana	  uurisime,	  kuidas	  liikmed	  on	  rahul	  sellega,	  kuidas	  neid	  kaasame.	  
Samuti	  tahtsime	  teada,	  mil	  määral	  ning	  mis	  teemades	  on	  liikmetel	  huvi	  EMSLi	  
tegemistes	  kaasa	  rääkida.	  

Enamus	  EMSLi	  liikmeid	  on	  rahul	  sellega,	  kuidas	  EMSL	  oma	  liikmeid	  kaasab.	  
On	  organisatsioone,	  kes	  ei	  oska	  võtta	  seisukohta,	  kas	  nad	  on	  rahul	  või	  ei	  ole,	  ning	  
kaks	  vastanut	  leidsid,	  et	  nad	  pole	  EMSLi	  kaasamisviisidega	  rahul.	  

	  
	  

Uurides,	  kas	  liikmetel	  on	  huvi	  korral	  võimalus	  kaasa	  rääkida,	  olid	  tulemused	  
pisut	  erinevad.	  Võib	  järeldada,	  et	  	  liikmete	  meelest	  on	  neil	  võimalus	  olemas,	  kuid	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Siin	   ja	  edaspidi	  tähistab	  sulgudes	  olev	  number	  arvu,	  mitu	  korda	  antud	  teemat	  
avatud	  küsimusele	  vastates	  mainiti.	  

37%	  

43%	  

14%	  

6%	  

Olen	  rahul	  sellega,	  kuidas	  EMSL	  liikmeid	  
kaasab	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

Ei	  oska	  öelda	  

Pigem	  ei	  nõustu	  
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nad	  eeldavad	  aktiivsemat	  kaasamist,	  kui	  me	  seda	  praegu	  teeme.	  Ka	  küsimusele,	  
millest	  liikmena	  puudust	  tuntakse,	  toodi	  välja,	  et	  aktiivsemast	  kaasamisest.	  

	  
	  

Liikmetel	  on	  erinevad	  ootused	  ka	  selles,	  mil	  määral	  nad	  tahavad	  EMSLi	  
seisukohtade	  kujundamises	  kaasa	  rääkida.	  Enim	  (71%)	  on	  neid,	  kes	  soovivad	  
arutleda	  EMSLi	  poolt	  valmistatud	  mustandi	  üle	  ning	  sellele	  oma	  ettepanekuid	  
lisada.	  15%	  kinnitas,	  et	  soovib	  teda	  huvitavate	  teemade	  puhul	  aktiivselt	  osaleda	  
EMSLi	  seisukohtade	  välja	  töötamises.	  Üksikud	  leidsid,	  et	  piisab,	  kui	  saavad	  
üldkoosolekul	  hääletada	  vaid	  kõige	  olulseimate	  otsuste	  poolt	  või	  vastu.	  

34%	  

52%	  

11%	  

3%	  

Kui	  tahan,	  saan	  EMSLi	  asjades	  kaasa	  
rääkida,	  kuna	  EMSL	  pakub	  selleks	  piisavalt	  

võimalusi	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

Ei	  oska	  öelda	  

Pigem	  ei	  nõustu	  
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Peaaegu	  kõik	  vastanud	  leidsid,	  et	  EMSLi	  seisukohad	  ühtivad	  nende	  
arvamusega.	  Umbes	  pooleks	  jagunesid	  need,	  kes	  olid	  aruteludes	  osalenud	  või	  
saatnud	  oma	  kommentaare,	  ning	  need,	  kes	  pole	  seda	  teinud.	  Nii	  panustajate	  kui	  
mittepanustajate	  hulgas	  leidus	  üks	  vastanu,	  kes	  leidis,	  et	  EMSLi	  seisukohad	  pole	  
tema	  arvamusega	  ühtinud.	  

	  

15%	  

70%	  

6%	  

9%	  

Mil	  määral	  tahan	  osaleda	  EMSLi	  seisukohtade	  
kujundamises	  

Soovin	  aktiivselt	  osaleda	  mind	  
huvitavate	  temade	  puhul	  EMSLi	  
seisukohtade	  väljatöötamises	  

Soovin	  arutada	  mind	  huvitavate	  
teemade	  puhul	  EMSLi	  poolt	  ette	  
valmistatud	  mustandit	  ja	  lisada	  
sinna	  oma	  ettepanekuid	  

Piisab,	  kui	  saan	  üldkoosolekul	  
hääletada	  ainult	  kõige	  
olulisemate	  otsuste	  poolt	  või	  
vastu	  

Mind	  ei	  huvita	  osalemine	  EMSLi	  
seisukohtade	  kujundamises.	  
Piisab,	  kui	  EMSL	  mind	  oma	  
seisukohtadest	  informeerib	  

94%	  

6%	  

EMSLi	  seisukohad	  ja	  nende	  ühtimine	  minu	  
arvamusega	  

Olen	  osalenud	  aruteludes	  ja/
või	  saatnud	  oma	  
kommentaare	  ning	  leian,	  et	  
tulemused	  on	  kajastanud	  ka	  
minu	  seisukohti	  

Olen	  osalenud	  aruteludes	  ja/
või	  saatnud	  oma	  
kommentaare,	  kuid	  tunnen,	  
et	  minu	  seisukohti	  pole	  
arvestatud	  
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Teemadest,	  millega	  EMSL	  praegu	  tegeleb	  ning	  millistel	  tahetakse	  kaasa	  
rääkida,	  osutus	  märgatavalt	  kõige	  populaarsemaks	  teemaks	  vabaühenduste	  
rahastamine.	  Kõige	  vähem	  tuntakse	  huvi	  Euroopa	  tasandi	  otsuste	  ning	  
rahvusvahelise	  koostöö,	  EL	  struktuuritoetuste	  planeerimise	  ning	  järelvalve,	  
vabaühenduste	  tegutsemissuute	  ja	  sisedemokraatia	  ning	  kodanikuühiskonna	  
arengukontseptsiooni	  ning	  selle	  järelevalve	  vastu.	  

95%	  

5%	  

EMSLi	  seisukohad	  ja	  nende	  ühtimine	  minu	  
arvamusega	  

Pole	  osalenud	  aruteludes	  ega	  
saatnud	  oma	  kommentaare,	  
kuid	  leian,	  et	  tulemused	  on	  
niigi	  kajastanud	  ka	  minu	  
seisukohti	  

Pole	  osalenud	  aruteludes	  ega	  
saatnud	  oma	  kommentaare,	  
ja	  leian,	  et	  tulemused	  on	  
olnud	  vastuolus	  minu	  
seisukohtadega	  	  



	   8	  

	  
	  

	  

EMSLi	  infokanalid	  
Kolmanda	  teemana	  uurisime,	  kuidas	  ollakse	  rahul	  infoga,	  mida	  EMSLis	  
pakutakse,	  ning	  millest	  puudust	  tuntakse.	  

Kõik	  vastanud	  leidsid,	  et	  saavad	  EMSLilt	  vajalikku	  informatsiooni.	  	  

Selgus	  ka,	  et	  peaaegu	  kõik	  saadavad	  EMSLi	  infot	  oma	  liikmetele	  või	  
partneritele	  edasi,	  mis	  tähendab	  seda,	  et	  inimeste	  arv,	  kelleni	  EMSLi	  poolt	  
levitatav	  informatsioon	  jõuab	  on	  tunduvalt	  suurem,	  kui	  me	  enda	  võrgustikus	  
olevate	  kontaktide	  arv.	  

15	  
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tulumaksusoodustus)	  

Kodanikuharidus	  

Annetuste	  kogumisega	  seonduv	  

Vabaühenduste	  tegutsemissuude	  ja	  
sisedemokraatia	  

Kodanikuühiskonna	  areng	  Eestis	  laiemalt	  

EL	  struktuuritoetuste	  planeerimine	  ja	  
järelevalve	  

Euroopa	  tasandi	  otsused	  ja	  rahvusvaheline	  
koostöö	  	  

Kohalik	  demokraatia	  ja	  kogukondade	  
kaasamine	  

Kodanikuühiskonna	  arengukontseptsioon	  ja	  
selle	  järelevalve	  

Muu	  
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Avatud	  küsimusena	  uurisime,	  millesest	  infot	  puudust	  tuntakse.	  Välja	  toodi	  
vajadus	  rahastusalase	  informatsiooni	  järele	  (praktiline	  info	  eurofondide	  
kasutamise	  kohta;	  kuidas	  tagada	  ühingu	  rahastus).	  

	  
	  
Liikmete	  ootused	  EMSLile	  
Viimase	  teemana	  uurisime	  liikmete	  ootusi	  EMSLile	  ning	  seda,	  mida	  nad	  EMSLilt	  
saanud	  on.	  

Liikmeks	  olemise	  juures	  hinnatakse	  kõige	  enam	  kodanikuühiskonnas	  
toimuvaga	  kursis	  olek	  läbi	  EMSLi	  infokanalite	  (16).	  Veel	  hinnatakse	  arengut,	  mis	  
on	  saavutatud	  tänu	  EMSLi	  pakutavatele	  teadmistele	  (suvekoolid,	  koolitused,	  
käsiraamatud)	  (7).	  	  Oluliseks	  peeti	  ka	  EMSLi	  kaudu	  võrgustumist	  ning	  teiste	  
kodanikuühendustega	  tutvumist	  (6).	  Võrgustumise	  olulisusena	  toodi	  välja	  
kasvanud	  kontaktide	  ning	  partnerite	  arvu	  ning	  ka	  teistelt	  õppimise	  kogemust.	  Ka	  
kaasatust	  kodanikuühiskonna	  teemade	  aruteludele	  mainiti	  (4).	  Kolm	  vastanut	  on	  
seadnud	  EMSLile	  eestkosteorganisatsiooni	  rolliootuse.	  Üks	  vastanu	  tõi	  välja,	  et	  
ootab	  EMSLilt	  nii	  moraalset	  kui	  praktilist	  tuge.	  

Kõige	  enam	  oodatakse	  liikmena	  EMSLi	  juures	  kaasamist	  (7).	  Leiti,	  et	  EMSL	  
peaks	  kaasama	  rohkem	  erinevaid	  osapooli	  ning	  vaatama	  väljapoole	  tavapärast	  
vabaühenduste	  aktivistide	  ringi.	  Kaasamise	  kohalt	  toodi	  ka	  välja,	  et	  EMSL	  küll	  
pakub	  liikmetele	  piisavalt	  võimalusi	  kaasa	  rääkida,	  kuid	  seda	  ei	  tehta,	  kuna	  oma	  
igapäevaste	  tegevuste	  kõrvalt	  ei	  jää	  valdkonnaüleste	  probleemidega	  
tegelemiseks	  aega.	  Mainiti	  ka	  erinevate	  vähemusgruppide	  kaasamist	  oma	  
seisukohtade	  kujundamisse.	  Eraldi	  toodi	  välja	  venekeelse	  elanikkonna	  

34%	  

63%	  

3%	  

Jagan	  EMSLi	  infot	  oma	  liikmetele	  ja/või	  
partneritele	  edasi	  

Alati	  

Mõnikord	  

Mitte	  kunagi	  
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kaasamise	  vajadus.	  Üks	  vastanu	  leidis,	  et	  EMSL	  peaks	  tagama	  ligipääsu	  oma	  
aruteludele	  ning	  üritustele	  ka	  liikumispiiranguga	  inimeste	  jaoks.	  	  

Mitmel	  korral	  mainiti	  ka	  seda,	  et	  EMSLi	  üritused	  on	  väga	  Tallinna-‐kesksed	  ning	  
EMSL	  peaks	  suurendama	  oma	  regionaalset	  haaret.	  	  

Toodi	  ka	  välja	  vajadus	  personaalse	  toetuse	  osas,	  kui	  organisatsioon	  ise	  enam	  
mingist	  surnud	  punktist	  edasi	  minna	  ei	  oska.	  

Pea	  kõik	  liikmed	  leidsid,	  et	  nad	  on	  EMSLisse	  kuulumisest	  kasu	  saanud.	  Neli	  
vastanut	  ei	  osanud	  öelda,	  kas	  nad	  on	  EMSLi	  kuulumisest	  kasu	  saanud	  või	  mitte.	  

	  
	  

Avatud	  küsimusena	  uurisime,	  millist	  kasu	  liikmed	  saanud	  on.	  Enim	  toodi	  välja	  
teadmisi,	  mida	  EMSL	  on	  liikmetele	  edasi	  andnud	  	  (9).	  Paljud	  hindasid	  info	  
saamist	  (7)	  ning	  võrgustumist	  (4).	  Veel	  toodi	  välja	  EMSLi	  võrgustiku	  kaudu	  oma	  
info	  jagamist	  ning	  kaasatust	  kodanikuühiskonda	  laiemalt	  puudutavate	  teemade	  
aruteludesse	  (2).	  

Pea	  kõik	  vastasid,	  et	  nad	  on	  rahul,	  et	  kuuluvad	  EMSLi	  liikmeskonda.	  Kolm	  
vastanut	  ei	  osanud	  selle	  väite	  kohta	  oma	  seisukohta	  avaldada.	  Ülejäänud	  olid	  kas	  
nõustusid	  väitega	  täielikult	  (23)	  või	  pigem	  nõustusid	  (9).	  

Avatud	  küsimusele,	  et	  millest	  liige	  puudust	  tunneb,	  toodi	  kõige	  enam	  välja,	  et	  
üritustest,	  mis	  toimuksid	  väljaspool	  Tallinnat.	  Kaks	  vastanut	  mainisid,	  et	  ei	  saa	  
aru,	  milline	  on	  EMSLi	  ja	  liikmete	  vaheline	  side	  ning	  et	  see	  võiks	  olla	  tugevam,	  kui	  
see	  praegu	  on.	  Puudusena	  toodi	  välja	  ka	  aeg,	  et	  rohkem	  panustada	  EMSLi	  
tegevustesse.	  

76%	  

5%	  

19%	  

Meie	  organisatsioon	  on	  EMSLi	  kuulumisest	  
kasu	  saanud	  

Nõustun	  täielikult	  

Pigem	  nõustun	  

Ei	  oska	  öelda	  
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Kokkuvõte	  
2014.	  aasta	  jaanuari	  seisuga	  on	  liikmed	  EMSLi	  tegemistega	  rahul.	  Leitakse,	  et	  
EMSL	  on	  vajalik	  organisatsioon	  ning	  omab	  ka	  mõju.	  EMSLi	  võrgustiku	  haare	  on	  
suurem,	  kui	  me	  seda	  seni	  oleme	  osanud	  hinnata,	  kuna	  selgus,	  et	  liikmed	  
saadavad	  EMSLilt	  tulnud	  infot	  võrdlemisi	  palju	  edasi	  ka	  oma	  liikmetele	  ning	  
partneritele.	  Ühe	  olulisima	  rollina	  nähti	  EMSLis	  valdkondliku	  info	  kogujat	  ning	  
vahendajat.	  Kaasamise	  osas	  hinnati	  EMSLi	  praegust	  liikmete	  kaasamist	  
rahuldavaks.	  Kuid	  samas	  selgus,	  et	  mitte	  kõik	  pole	  rahul	  sellega,	  kuidas	  EMSL	  
oma	  liikmeid	  kaasab	  ning	  et	  nende	  seisukohad	  ühtiksid	  EMSLi	  seisukohtadega.	  
Heideti	  ette	  ka	  Tallinna-‐keskset	  tegutsemist	  ning	  leiti,	  et	  EMSL	  peaks	  oma	  
kandepinda	  suurendama,	  suunates	  tähelepanu	  ning	  tegevusi	  ka	  pealinnast	  välja.	  
Vajadusena	  nähti	  ka	  seda,	  et	  EMSL	  toetaks	  personaalselt	  liikmeid	  nii	  moraalselt	  
nende	  eest	  vajadusel	  välja	  astudes	  kui	  ka	  praktiliselt,	  aidates	  
liikmesorganisatsioonidel	  nende	  tegevustes	  ette	  tulnud	  takistusi	  ületada.	  
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Lisa	  1	  
Küsitlus	  

EMSL	  on	  ühiskonnale	  vajalik	  organisatsioon.	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

EMSLi	  tegevustel	  on	  mõju.	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

Kas	  lähtume	  EMSLi	  tegemistes	  oma	  missioonist?	  EMSL-‐i	  missiooniks	  on	  
aidata	  areneda	  vabaühenduste	  tegevust	  toetaval	  keskkonnal	  ja	  tugevdada	  
ühenduste	  suutlikkust	  selles	  keskkonnas	  tulemuslikult	  tegutseda.	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

EMSLi	  töötajad	  on	  oma	  ala	  asjatundjad.	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  
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	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

Milline	  on	  Sinu	  arvates	  EMSLi	  tähtsaim	  roll	  ühiskonnas?	  

	  	  

Liikmete	  kaasamine	  EMSLis	  

Olen	  rahul	  sellega,	  kuidas	  EMSL	  liikmeid	  kaasab	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

Kui	  tahan,	  saan	  EMSLi	  asjades	  kaasa	  rääkida,	  kuna	  EMSL	  pakub	  selleks	  
piisavalt	  võimalusi.	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

Mil	  määral	  tahan	  osaleda	  EMSLi	  seisukohtade	  kujundamises:	  

	  	  Soovin	  aktiivselt	  osaleda	  mind	  huvitavate	  temade	  puhul	  EMSLi	  
seisukohtade	  väljatöötamises	  

	  	  Soovin	  arutada	  mind	  huvitavate	  teemade	  puhul	  EMSLi	  poolt	  ette	  
valmistatud	  mustandit	  ja	  lisada	  sinna	  oma	  ettepanekuid	  

	  	  Piisab,	  kui	  saan	  üldkoosolekul	  hääletada	  ainult	  kõige	  olulisemate	  otsuste	  
poolt	  või	  vastu	  

	  	  Mind	  ei	  huvita	  osalemine	  EMSLi	  seisukohtade	  kujundamises.	  Piisab,	  kui	  
EMSL	  mind	  oma	  seisukohtadest	  informeerib	  

EMSLi	  seisukohad	  ja	  nende	  ühtimine	  minu	  arvamusega:	  

	  	  Olen	  osalenud	  aruteludes	  ja/või	  saatnud	  oma	  kommentaare	  ning	  leian,	  et	  
tulemused	  on	  kajastanud	  ka	  minu	  seisukohti	  
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	  	  Pole	  osalenud	  aruteludes	  ega	  saatnud	  oma	  kommentaare,	  kuid	  leian,	  et	  
tulemused	  on	  niigi	  kajastanud	  ka	  minu	  seisukohti	  	  

	  	  Olen	  osalenud	  aruteludes	  ja/või	  saatnud	  oma	  kommentaare,	  kuid	  
tunnen,	  et	  minu	  seisukohti	  pole	  arvestatud	  

	  	  Pole	  osalenud	  aruteludes	  ega	  saatnud	  oma	  kommentaare,	  ja	  leian,	  et	  
tulemused	  on	  olnud	  vastuolus	  minu	  seisukohtadega	  

Millistel	  teemadel	  tahaksin	  kaasa	  rääkida?	  

	  	  Osalemisvõimalused	  ja	  kaasamine	  

	  	  Vabaühenduste	  rahastamine	  

	  	  Kaudsed	  toetused	  vabaühendustele	  (sh	  tulumaksusoodustus)	  

	  	  Kodanikuharidus	  

	  	  Annetuste	  kogumisega	  seonduv	  

	  	  Vabaühenduste	  tegutsemissuude	  ja	  sisedemokraatia	  

	  	  Kodanikuühiskonna	  areng	  Eestis	  laiemalt	  

	  	  EL	  struktuuritoetuste	  planeerimine	  ja	  järelevalve	  

	  	  Euroopa	  tasandi	  otsused	  ja	  rahvusvaheline	  koostöö	  	  

	  	  Kohalik	  demokraatia	  ja	  kogukondade	  kaasamine	  

	  	  Kodanikuühiskonna	  arengukontseptsioon	  ja	  selle	  järelevalve	  

	  	  Muu:	  	  	  

	  

EMSLi	  infokanalid	  

Saan	  EMSList	  vajalikku	  infot	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

Jagan	  EMSLi	  infot	  oma	  liikmetele	  ja/või	  partneritele	  edasi	  
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	  	  Alati	  

	  	  Mõnikord	  

	  	  Mitte	  kunagi	  

Millisest	  infost	  tunnen	  puudust,	  mida	  võiks	  rohkem	  olla?	  	  

	  

Liikme	  ootused	  EMSLile	  

Mida	  hindan	  kõige	  enam	  EMSLi	  liikmeks	  olemise	  juures?	  

Mida	  ootan	  liikmena	  EMSLilt?	  

Meie	  organisatsioon	  on	  EMSLi	  kuulumisest	  kasu	  saanud.	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

Kuidas	  täpsemalt?	  	  

Olen	  rahul,	  et	  meie	  organisatsioon	  kuulub	  EMSLi	  

	  	  Nõustun	  täielikult	  

	  	  Pigem	  nõustun	  

	  	  Ei	  oska	  öelda	  

	  	  Pigem	  ei	  nõustu	  

	  	  Ei	  nõustu	  üldse	  

EMSLi	  liikmena	  tunnen	  puudust	  .	  .	  .	  

Jätsime	  midagi	  küsimata?	  Kirjuta	  siia:	  

	  


