Riik on suur ka siis, kui väike.
Riik on kodaniku jagu.
Mina olen kodanik!
Riik on kuu ja mina päike,
mul on maa ja mitte pagu.
Olla kodanik on šikk!
Kodanikul olgu koda,
teiseks kojaks olgu riik.
Riigis olgu seda, toda,
kolmandatki. Iga liik
tundku ennast hästi riigis,
mille tore kodanik
õdusamas konnatiigis
vägev on kui aatomik!
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Kelleks EMSL ennast peab?
Oleme Eestis kodanikuühiskonna eeskõnelejad, osaleme ühiskondlike protsesside ja poliitika
kujundamises, seadusloomes, ühenduste arengu ärgitamisel ning heategevuse propageerimisel. Organisatsioonina jääme laiapõhjaliseks liikmesorganisatsiooniks, mis seisab oma liikmete
ühiste huvide eest koostöös avaliku ja erasektoriga.
Milliseid väärtusi EMSL hindab?
Läbipaistvus ja legitiimsus on iga ühenduse olulisimad väärtused ja neid soovime hoida. Hoiame
ka majanduslikku ja poliitilist sõltumatust, tunnustades ühiskonnaliikmete mitmekesisust ning
eriarvamusi. Partneritele tahame jääda kvaliteetseks ja tunnustatud eeskujuks oma töös,
teenustes ja juhtimises, olles sõbralik, hooliv ja ühendusi siduv organisatsioon. Teeme oma
igapäevatööd nii, et see oleks ühiskondlikult ja majanduslikult kasulik ning keskkondlikult säästev. Seda igas pisiasjas – paberi valikul, partneritega suhtlemisel või ürituste korraldamisel.
Milles seisneb EMSLi igapäevatöö?
Sidustame olulisemaid valdkondade esindusorganisatsioone ehk koondame eri arvamusi ja
esindame neid ühiselt. Pea kõik Eesti ühendusi puudutavad seadused ja olulised muudatused on
kas algatatud EMSLi poolt või läbi viidud meie aktiivsel osalusel. Samuti oleme kaasatud riiklike
arengukavade ja eelarvestrateegiate koostamisse.
Kust EMSL selleks raha saab ja millele kulutab?
Valdavalt projektidest ja fonditaotlustest, samuti ürituste korraldamisest, liikmemaksudest ja
kõikvõimalike teenuste osutamisest. 2005. aastal sai EMSL tegevustoetust ka riigieelarvest.
Usume avatusse ja läbipaistvusse, järgime Eesti ühenduste eetikakoodeksit ning kõik meie
aastaaruanded on kättesaadavad koduleheküljel www.ngo.ee
Kellega ja millistel alustel EMSL koostööd teeb?
EMSLi lähemad koostööpartnerid on Avatud Eesti Fond, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm,
Heateo SA, Eestimaa Looduse Fond jt. Teeme koostööd ja võtame vastu toetusi ainult sellistelt
organisatsioonidelt ja inimestelt, kelle käitumine väljendab ühenduste eetikakoodeksis kirjapandut ja järgib häid tavasid.
Mis seisus on Eesti kodanikuühiskond?
Jätkusuutlikkuselt oleme Kesk- ja Ida-Euroopas juba mitu aastat esimeste seas, mida mõõdab
USA Rahvusvahelise Abi Agentuuri (USAID) indeks. Kõige paremini on Eestis korraldatud
ühenduste infrastruktuur, seadusandlik keskkond ja avalik imago. Töötame selle nimel, et paremaks muutuks ka ühenduste võime teenuseid osutada, stabiilne rahastamine ning organisatoorne suutlikkus.
Mida teeb EMSL ühiskonna arendamiseks?
Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) algataja ja korraldajana loome EKAKi
raames strateegiat, mis aitaks ühendustel ja avalikul sektoril üksteist paremini mõista ning luua
paremad tingimused ühenduste tegevuseks. Selle kaudu muutub tõhusamaks ka ühenduste
osalemine seaduseloomes ning poliitika kujundamises. Kandev roll on tänaseks siin siseministeeriumi juures tegutseval EKAKi rakendamise ühiskomisjonil, mis koondab ühenduste ja avaliku
sektori helgemad pead.
Keda peaks teadma Eesti kodanikuühiskonnast?
Igal kevadel valime konkursi teel välja aasta parima mittetulundusühingu, sihtasutuse, hea ettevõtte, eraannetaja, vabatahtliku ja missiooniinimese. Viimastel aastatel oleme korraldanud tänuürituse Toompea lossis koos Riigikogu esimehega.
Kes on EMSLi liikmed ja kuidas liitu juhitakse?
Eesti aktiivsemad kodanikuühendused, kokku keskmiselt 80. Liikmete üldkoosolek paneb paika
tegevuse põhisuunad ja valib nõukogu. Viimasele allub juhatus koos tegevbürooga, milles töötab
neli põhikohaga inimest, lisaks valdkondlikud koordinaatorid, jurist ning ulatuslik konsultantide ja
vabatahtlike võrgustik. EMSL kui eestkostja kujundab oma seisukohti peamiselt aruteludes
nõukogus ja liikmetega. EMSLi büroo jälgib liikmete kaasamise tavasid igas küsimuses.

Kuidas EMSL oma tegevust korraldab?
Meil on kolm väärt programmi. Liikmeprogrammis edastame liikmetele informatsiooni, aitame
arengusuundade leidmisega ja pakume teenuseid. Samuti kaitseme liikmete ühiseid huve ning
kaasame neid kodanikuühiskonna arendamisse.
Arenguprogrammis tegeleme seadusloome ja koostööga avaliku ning erasektori vahel, ka kuuluvad siia meie suurüritused, filantroopia, erinevad arendusprojektid ja koostöö teiste ühendustega ning rahvusvahelised projektid.
Info- ja tugiprogrammis nõustame, edastame informatsiooni ja koolitame ühendusi, anname välja
infomaterjale, erinevas mahus trükiseid ning nende tegevuste kaudu kuulume maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.
Mida suuremat EMSL ette võtab?
Igal aastal viime läbi vähemalt ühe suurema arendusprojekti, on need siis filantroopia või Euroopa
Liidu vallas, kohalike katusorganisatsioonide arendamiseks nii era- kui kolmandas sektoris või
veel laiemalt hea valitsemise põhimõtete ja tavade arendamiseks Eesti ühiskonnas.
Mis nõu EMSList saab?
Nõustame ja arendame ühendusi erinevatel viisidel. Enam kui kümne aastat oleme korraldanud
üle Eesti seminare teemadel, mida ühendused on ise vajalikuks pidanud, aga mis peavad arendama ühenduste suutlikkust paremini toime tulla. Aastas korraldame keskmiselt kümme teabepäeva ja sama palju mitmepäevalisi põhjalikumaid koolitusi. Neil osales 2004. aastal kokku üle
400 ühenduse esindaja.
Pidevat nõustamisteenust juriidilistes, maksude ja raamatupidamise küsimustes pakume alates
1997. aastast. Läbi aegade oleme teenindanud aastas keskmiselt tuhandet klienti, millele lisanduvad koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega läbiviidavad koolitused.
Milliseid põnevaid üritusi EMSL korraldab?
1999. aastast kogunevad ärksad ühendused meie suvekooli, mis toimuvad parasjagu olulisimal
teemal. 2005. aastal osales suvekoolis ligi 200 inimest. Sama kaua oleme korraldanud kahe
aasta tagant toimuvat kodanikuühenduste konverentsi, kus osaleb keskmiselt 400 inimest üle
Eesti.
Kuidas saada EMSLilt infot?
Meie meililistides on kokku ligi 1000 aadressi. Neis listides levitame infot kõikvõimalikel oma
liikmetele ja teistele ühendustele olulistel teemadel. Kaks korda nädalas anname välja e-posti teel
levivat e-EMSLi, kuhu on kokkuvõtlikult koondatud nädala informatsioon. Tõhus on ka infovahetus teiste organisatsioonide ning listidega.
Miks tulla EMSLi kontorisse?
Hea nõu ja kohvi kõrval on meie raamatukogus ca 600 trükist kohapeal kasutamiseks. Aastatega
oleme välja andnud paarkümmend käsiraamatut eri keeltes ja erinevatel teemadel, mõeldud
ühenduste loomise ja arendamise hõlbustamiseks. Neile lisandub igal aastal hulk voldikuid.
Juba seitse aastat ilmub ka kvartaalne EMSLi infoleht, mis kajastab meie tegemiste kõrval kodanikuühiskonna olulisemaid arenguid Eestis ja mujal.
Miks külastada EMSLi kodulehte?
www.ngo.ee on arenenud eesti- ja ingliskeelseks mittetulundussektori portaaliks, kus on teavet
mitte pelgalt meie tegevusest, vaid kogu Eesti kolmanda sektori olulisem ja värskeim info. Iga
päev käib meie veebil umbes 400 külastajat.
EMSL maailmas
Euroopa riikides üsna ainulaadse organisatsioonina tuntakse EMSLi kui mittetulundusvaldkonda esindavat laia kõlapinnaga partnerit riigile ja erasektorile. Kuulume Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteesse ning kolmanda sektori katusorganisatsioonidesse Civicus ja Orpheus.
Oleme aastate jooksul aidanud nõu ja jõuga sarnaseid organisatsioone mujal maailmas.

EMSL tänab
oma partnereid ja toetajaid!

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit on 1991. aastal
asutatud avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste eestkõneleja,
kelle töö on pühendatud kodanikualgatuse ja
kodanikuühiskonna arendamisele Eestis.
EMSLi visiooniks on osalusel ja kodanikualgatusel toimiv kodanikuühiskond,
milles EMSLil on siduv roll avalikes huvides tegutsevate ühenduste
ja ühiskonna vahel.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Tel: 631 1430

Uus 5, 10111 Tallinn
faks: 631 1432
e-post: info@ngo.ee

www.ngo.ee

