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1. EMSL Infokeskus: Teabealase töö praktiliseks teostamiseks on loodud EMSL 
Infokeskus. Infokeskus on avatud kahel päeval nädalas ja seda külastavad nii mitte-
tulunduslike organisatsioonide kui ka kohalike omavalitsuste esindajad, samuti 
eraisikud. 1997.a külastas Infokeskust 678 ja 1998.a 1013 inimest, seega on võrreldes 
eelmise aastaga Infokeskuse teenuste kasutajate arv kasvanud pea kahekordseks. 
Infokeskuse raamatukogus on üle 400 mittetulundussektorit kajastavat põhiliselt 
välisabina saadud trükist. Samas on võimalik saada konsultatsioone mittetulundus-
ühingute tegevuse rahastamise, tegevusstrateegia väljatöötamise, organisatsiooni 
juhtimise, organisatsiooni avalike suhete korraldamise jm teemadel. Eraldi väga 
oluliseks töölõiguks on juriidilise teenuse pakkumine - mittetulunduslike organi-
satsioonide abistamine juriidilistes ja maksustamise küsimustes, asutamis- ja 
ümberregistreerimise dokumentide koostamisel ja vormistamisel. Kuna 
äristruktuurides on sarnased teenused väga kallid, siis pöördutakse abi saamiseks 
väga sageli meie poole. EMSL- il on selle teenuse pakkumine saanud võimalikuks 
tänu UNDP abile. Huvilistel on võimaldatud kasutada Infokeskuse arvuteid endale 
vajaliku teabe leidmiseks ning EMSL mittetulunduslike organisatsioonide 
andmebaasi, et leida koostööpartnereid nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on 
võimalik hankida infot EMSL koduleheküljelt aadressil http://www.ngo.ee  Eesti 
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu Liidu Infokeskuse teenuste kasutamine 
telefoni teel valdkondade lõikes:  

Üldinfo sektori kohta 247 
Seadusandlus 274 
Rahastamine 215 
Raamatukogu kasutamine 50 
Info Liidu kohta 136 
Muu 460 
    
Helistajate koguarv 1348 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu Liidu Infokeskuse 
külastatavus valdkondade lõikes: 

Üldinfo sektori kohta 189 
Seadusandlus 278 
Rahastamine  178 
Raamatukogu 154 
Info EMSL kohta 146 
Muu 68 
    
Kokku külastajaid 1013 



Infokeskuse raamatukogu on täiendatud pidevalt uute erialaste raamatutega välis-
riikidest. Siin on meid peamiselt abistanud Euroopa Fondide Keskus Orpheuse 
programmi kaudu, Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis ning ÜRO 
Arenguprogrammi Eesti Esindus. Infoteenuste pakkumine meie külastajatele on 
saanud võimalikuks peamiselt EV Riigi-eelarvelisele ning Charles Stuart Motti 
Erafondi toetusele. Kõik teabeteenused on Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liidu Infokeskuse külastajatele tasuta. EMSL üheks väga oluliseks 
töölõiguks on spetsiifiliste õppematerjalide koostamine ja väljaandmine. 1998.a 
valmis käsiraamat mittetulunduslikele organisatsioonidele "Suhted avalikkusega", 
"Ülevaade kasumitaotluseta organisatsioonide tegevusest Tsehhi Vabariigis" , 
koolitusmaterjalide kogumik "Vii oma nägemus ellu" ja EMSL 1997.a Aastaaruanne. 
Samuti koostati hulgalisetl koolitusmaterjale. II EMSL Koolitusprogramm Liidu 
koolitusprogrammi eesmärgiks aidata mittetulundusühingutel ja sihtasutustel 
tõhusamalt saavutada oma eesmärke. Koolitusseminaride temaatika on väga lai, alates 
kasumitaotluseta organisatsioonide tegevust reguleerivast seadusandlusest ja maksu-
poliitikast kuni managemendi, avalike suhete ning suhtlemiskoolitusteni. Pooled 
EMSL poolt läbi viidud koolitusüritused on toimunud väljaspool Tallinnat - Tartus, 
Viljandis, Pärnus, Paides, Võrus, Narvas ja Sillamäel. Oma tegevusega oleme 
püüdnud toetada aktiivsete inimeste tegevust regioonides, võimaldades neil täiendada 
ennast kohapeal. Kokku osales Liidu erinevatel koolitusüritustel 1998.a. 680 inimest. 
Teabepäevade teemad toimumiskoha ja osavõtjate lõikes:  

Teema Asukoht 
Seminaride 

arv 
Osavõtjate 

arv 

Rahataotluste 
vormistamine 

Tallinn, 
Harjumaa

10 225 

Seadusandlus 

Tallinn, 
Jõhvi, 
Narva, 
Tartu 

6 103 

Aastaaruanne Tallinn 1 33 

Maksupoliitika 
Tallinn, 
Harjumaa

3 60 

Suhted 
avalikkusega 

Tallinn 1 15 

Kokku   21 436 

2-päevased seminarid toimumiskoha ja osavõtjate arvu ning rahastajate 
lõikes: 

Teema Asukoht Rahastaja Osavõtja

Meedia Pärnu 
USA 
Saatkond 

16 

Meedia Paide USA 8 



Saatkond 

Meedia Narva 
USA 
Saatkond 

10 

Meedia Tallinn 
USA 
Saatkond 

19 

Kompleksne 
temaatika 

Viljandi PHARE   

Kompleksne 
temaatika 

Paide PHARE   

Kompleksne 
temaatika 

Pärnu PHARE   

Kompleksne 
temaatika 

Võru PHARE   

Kokku Phare 
seminarid 

    87 

Strateegiline 
planeerimine 

Pärnu AEF 19 

Strateegiline 
planeerimine 

Paide AEF 17 

Strateegiline 
planeerimine 

Viljandi AEF 21 

Strateegiline 
planeerimine 

Narva AEF 26 

Koolita koolitajat Rakvere AEF 13 
Vabatahtlike 
juhtimine 

Tallinn AEF 16 

KOKKU     252 
Kokku seminare     14 

Lisaks korraldas EMSL Tallinnas EL Phare Partnerlusprogrammi tutvustava semi-
nari, millest võttis osa 103 organisatsiooni esindajat üle Eesti. Esinemised: EMSL-I 
töötajad on tutvustanud oma töid ja tegemisi ning Eesti kolmanda sektori 
hetkeolukorda erinevatele auditooriumitele Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis, 
Tallinna Tehnikaülikoolis, üle-Eestilisel kultuuri NGO-de kogunemisel Jänedal, Eesti 
Haldusjuhtide Instituudis, Eesti Majandusjuhtide Instituudis jne.. IV. EMSL 
projektid. EL Phare Demokraatia Programmi poolt rahastatud EMSL ja Tsehhi 
Valitsusväliste organisatsioonide Keskuse koostöö projekti "Kodanikualgatuslike 
organisatsioonide tugevdamine Baltimaades" raames koolitati 12 mittetulunduslike 
organisatsioonide koolitajat ja võimaldati 10 organisatsiooni esindajal tutvuda Tsehhi 
valitsusväliste organisatsioonidega ning korraldati 4 koolitusseminari NGO 
managemendi ja strateegilise planeerimise teemadel. ÜRO Arenguprogrammi 
rahastamisel viis EMSL läbi projekti "Juriidiline abi osutamine Eesti kasumitaotluseta 
organisatsioonidele", mille vahendusel toimusid juriidilised konsultatsioonid ja 
seminarid kasumitaotluseta organisatsioonidele. 1998.a detsembris järkasime oma 
koostööd projektiga "Eesti valitsusväliste organisatsioonide jätkusuutlikuse 
tugevdamine", mille raames toetatakse Eesti mittetulundusühinguid valmistades ette 



vastuseid seadusandluse ja raamatupidamise ning maksuregulatsiooni enim küsitavusi 
tekitanud osade kohta eesti ja vene keeles. Toimuvad ka väljasõidukonsultatsioonid, 
milledega valmistatakse ette Eesti avaliku sektori ja mittetulundussektori tihedamat 
koostööd, mis leiab lõppväljenduse ühistes ümarlaudades, kus arutatakse teemasid, 
mis mittetulundusühingute arengut seni veel pidurdavad. Mais 1998 alustasime 
vabatahtlike programmi. Programmi eesmärgiks on luua Eestisse vabatahtlike keskus, 
mille ülesannneteks on: vabatahtlikkuse idee tutvustamine laiemale üldsusele, nende 
tegevust kajastava info jagamine ning vabatahtlike ja nendega tegelevate inimeste 
koolitamine.Programmi rahastab Avatud Eesti Fond ja selle kestvus on kolm aastat ja 
esimese tegevusaasta eesmärgiks oli ette valmistada keskuse avamine. Infoteenuste 
kvaliteetsemaks muutmiseks viis EMSL 1998.a. koostöös Humanitaarinstituudi ja 
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudiga üle Eestilise uurimuse, mille oli 
eesmärgiks kaardistada mittetulundusühingute ja sihtasutuste olukord: nende 
peamised probleemid,nende peamised rahastajad, mittetulundussektoris kaasa löövate 
inimeste sotsiaalne taust, jne. Uuringu tulemused avalikustatakse 1999.a esimesel 
poolel ja need peaks andma adekvaatse ülevaate Eesti mittetulundussektori olukorrast 
ja probleemidest. Koostöös Avatud Eesti Fondiga korraldasime teistkordselt avaliku 
konkursi 1997 a parima sponsori, mittetulundusühingu ja sihtasutuse 
väljaselgitamiseks. Konkursi eesmärgiks on elavdada kodanikualgatuslikku tegevust 
ja tugevdada heategevuslikke traditsioone Eestis. Parima mittetulundusühingu tiitli 
sai Tartu Puuetega Eksmeedikute ühendus "Halastus" vabatahtliku ja tänuväärse töö 
eest sotsiaalhoolduse vallas. Aasta sihtasutuse konkursile esitatud kandidaatide seast 
nimetati laureaadiks Eesti Junior Achievemendi Arengufond olulise töö eest 
majandusõpetuse edendamisel Eesti maakoolides. 1997. aasta sponsoriks nimetati 
Hansapank SOS lastekülade liikumise toetamise eest. Esmakordselt anti sel aastal 
välja ka aasta parima eraisikust-annetaja tiitel, mille sai väliseestlane Vilhelm 
Fichmann Austraaliast, kes toetas 1997. aastal Tartu Kultuurkapitali kaudu 1 260 000 
eesti krooniga rahvuskultuuri edendamist.  

 
 
  

 


