EMSLi liikmeküsitlus 2016
2016. aasta alguses tehtud liikmeküsitlusega tahtsime välja selgitada liikmete
rahulolu EMSLi tegevustega ja ootused tulevikuks. Lisaks saada teada, milliste
EMSLi tegevustega liikmed kursis on ja kui suur on nende huvi EMSLi tegemistes
kaasa rääkida. Küsitluses osales 37% EMSLi liikmetest ehk 40 organisatsiooni.

I EMSLi roll ja olulisus
Liikmed peavad EMSLi ühiskonnale vajalikuks organisatsiooniks – vastanutest
nõustus väitega täielikult 82.1% ja pigem nõustus 17.9%.

EMSLi tegevustel on mõju — vastanutest nõustus väitega täielikult 43.6% ja pigem
nõustus 56.4%.

EMSLi tähtsaimaks rolliks ühiskonnas peavad liikmed kodanikuühiskonna ja
vabaühenduste huvide eest seismist, lisaks väärtustatakse vabaühenduste
võimekuse tõstmist arenguprogrammide, koolituste ja võrgustike kaudu.

Milline on EMSLi tähtsaim roll ühiskonnas?

Kõige olulisemaks EMSLi tegevussuunaks peavad liikmed vabaühenduste huvide
esindamist ja kodanikuühiskonna huvikaitset. ‘Pigem oluliseks’ hinnati
kodanikuhariduse
edendamises
osalemist
ja
Kogukonnapraktikat.
Kodanikuühiskonnaalase info vahendamine eesti ja vene keeles ning
vabaühenduste omavaheline suhtlus ja võrgustumine olid väga olulised või
olulised suuremale osale vastajatest, kuid oli ka liikmeid, kes hindasid neid tegevusi
väheolulisteks.
Hinnang EMSLi missiooni ja tegevuse vastavusele oli positiivne. Vastanutest 100%
leidis, et EMSLi tegevus läheb või pigem läheb missiooniga kokku.
EMSLi missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal
ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda. Kas
EMSLi tegevus läheb missiooniga kokku?

II EMSLi tegevused aastal 2015
Küsisime, milliste EMSLi 2015. aasta tegevustega on liikmed kursis ja mida neist
arvavad. Kõige paremini oldi kursis vabaühenduste rahastamisteemalise kärajate
korraldamisega ja Hea Kodaniku väljaandmisega. Kõige vähem olid vastanud kursis
venekeelsete tegevustega — arenguprogrammi alustamise ja käsiraamatu
väljaandmisega. Siin tuleb märkida, et kõik vastanud olid eestikeelsed
organisatsioonid.
Uurisime ka, milliseid EMSLi 2015. aasta tegevusi liikmed kõige olulisemaks pidasid.
74% vastanutest pidas oluliseimaks tegevuseks vabaühenduste manifesti
koostamist, ettepanekute tutvustamist erakondadele ning valimiseelse debati
korraldamist. Veel tähtsustati annetamise soodustamise piirmäärade langetamise
üle vaidlemist (56.4%), vene töökeelega vabaühenduste programmi alustamist
(53.8%) ja vabaühenduste kärajate korraldamist (51.3%). Tähtsaks peeti ka
järelevalvet ja infojagamist eurofondide kasutamise kohta (43.6%), valimiste
valvurite tegevust ja Hea Kodaniku ajakirjade välja andmist (mõlemad 35.9%).

III Liikmete kaasamine EMSLis
Küsisime, kas liikmed on rahul sellega, kuidas EMSL neid kaasab ja milline on nende
huvi EMSLi tegemistes kaasa rääkida.
Enamik EMSLi liikmeid on kaasamisega rahul. Üks organisatsioon ei osanud võtta
seisukohta, kas nad on rahul või ei ole.
Olen rahul sellega, kuidas EMSL liikmeid kaasab

Suur osa vastanutest (30.8%) soovib aktiivselt osaleda EMSLi seisukohtade
väljatöötamises. Enamik vastanutest (51.3%) soovib osaleda seisukohtade
kujundamises, arutades ette valmistatud mustandit ja lisades sinna oma
ettepanekuid. Kaks vastanut (5.1%) ei olnud huvitatud EMSLi seisukohtade
kujundamises ning soovisid vaid seda, et neid seisukohtadest teavitataks.
Mil määral soovid osaleda EMSLi seisukohtade kujundamises?

Huvikaitsetöö osas oli liikmete informeeritus erinev – oli neid, kes olid kursis nii
ettepanekute kujunemise protsessi, komisjonides ja töörühmades toimuva kui
tulemustega, kui ka neid, kes ei tundnud, et on saanud piisavalt infot. Kolm-neli
vastajat ei osanud öelda, kas on EMSLi huvikaitsetööst piisavalt infot saanud või
mitte.
Kas oled saanud piisavalt infot EMSLi huvikaitsetööst?

64.1% vastanud liikmetest ei ole osalenud aruteludes ega saatnud oma
kommentaare, kuid leiavad, et tulemused on niigi kajastanud ka nende seisukohti.
35.9% vastanutest on osalenud aruteludes ja/või saatnud oma kommentaare ning
leiavad, et tulemused on kajastanud nende seisukohti. Ükski vastanu ei tundnud, et
EMSLi seisukohad oleks vastuolus tema seisukohtadega.
EMSLi seisukohtade kujundamine ja nende ühtimine liikmete arvamusega

IV Osalemine EMSLi üritustel 2015. aastal
Enim vastanuid osales 2015. aastal üldkoosolekul (41%) ja liikmeklubides (35.9%).
28.2% vastanutest ei osalenud ühelgi üritusel. Peamised põhjused, miks EMSLi
üritustel osaletakse, on uue info ja teadmiste saamine ning võimalus luua kontakte.
Liikmeklubides, kevadkoolis või suvekoolis mitteosalenud tõid põhjustena välja, et
ei leidnud selle jaoks aega või ei sobinud toimumisaeg.

V EMSLi infokanalid
Kõik vastajad nõustusid või pigem nõustusid, et saavad EMSList vajalikku infot.

Infokanalitest peeti oluliseimateks ajakirja Hea Kodanik ja iganädalast eestikeelset
uudiskirja.
Oma liikmetele ja/või partneritele jagab EMSLi infot alati edasi 30.8% ja mõnikord
66.7% vastanutest. Kunagi ei jaga infot edasi üks vastanu.
Jagan EMSLi infot oma liikmetele ja/või partneritele edasi

Millisest infost tunned puudust, mida võiks rohkem olla?
Enamik vastajaid leidis, et infot on piisavalt. Üksikud liikmed tundsid puudust infost
rahastamise võimaluste, vähemuste kaasamise ja huvikaitse arengusuundade
kohta. Lisaks mainiti, et alati võiks rohkem kajastada välismaal toimuvat.

VI Liikme ootused EMSLile
Viimasena uurisime, millised on liikmete ootused EMSLile. Küsitluse vastustest
selgus, et liikmed ootavad EMSLilt mitmekülgset abi: nii vabakonna huvide
esindamist kui koolitusi ja ka võimalusi võrgustumiseks. Liikmed hindavad kõrgelt
ka võimalust olla inforingis ja saada uusi teadmisi kodanikuühiskonna toimimisest.
Lisaks mainiti, et EMSL osutub vajalikuks just siis, kui organisatsioon mõne
probleemiga silmitsi seisab ja nõu vajab. Liikmed ootavad, et EMSL jätkaks tegevust
senisel kursil ja mainiti ka, et liikmed peaks EMSLi pakutud võimalusi ise rohkem ära
kasutama.
Pea kõik vastanud nõustusid, et nende organisatsioon on EMSLi kuulumisest kasu
saanud. Vaid üks liige ei osanud öelda, kas nad on liikmestaatusest kasu saanud või
mitte.
Meie organisatsioon on EMSLi kuulumisest kasu saanud

Liikmed hindasid, et EMSL on nende eest riigi tasandil asju ajanud ja
huvikaitsetööd teinud. Kasu on saadud ka arenguprogrammides ja koolitustel
osalemisest ning infovõrgustikus olemisest. Liikmetega on koostööd on tehtud ja
ühiselt probleemide üle arutatud. Lisaks mainiti kasu vabaühenduste maine
hoidmisest ja kujundamisest.

Kokkuvõte
Valdavalt on liikmed EMSLi tööga rahul. EMSLi peetakse ühiskonnale vajalikuks
organisatsiooniks, mille oluliseim roll on vabaühenduste huvide eest seismine ja

nende võimekuse tõstmine. Vastanud olid kursis ja pidasid oluliseks paljusid EMSLi
2015. aasta tegevusi nagu vabaühenduste manifesti koostamine, kärajate
korraldamine ja ajakirja Hea Kodanik väljaandmine. Samas oli tegevusi, millega nii
hästi kursis ei oldud, näiteks töö venekeelsete vabaühendustega.
Liikmeid on rahul sellega, kuidas EMSL neid kaasab. Enamik neist soovib osaleda
EMSLi seisukohtade kujundamises ning leiab, et, olenemata sellest, kas nad on
aruteludes osalenud või mitte, on EMSLi väljaütlemised seni ka nende seisukohti
esindanud.
Osalemine EMSLi üritustel 2015. aastal oli pigem tagasihoidlik ja selle põhjusena
toodi välja ajapuudust. EMSLi jagatud infot peavad liikmeks kasulikuks, olulisemad
infokanalid on nende jaoks eestikeelne uudiskiri ja ajakiri Hea Kodanik. Enamik
vastajaid leidis, et infot on piisavalt, kuid mõned mainisid, et rohkem võiks olla
infot rahastamise võimaluste, vähemuste kaasamise ja huvikaitse arengusuundade
kohta.
Liikmed ootavad, et EMSL jätkaks edaspidi tegevust senisel kursil – tehes
huvikaitset, edastades kodanikuühiskonnateemalist infot, pakkudes koolitusi ja
võrgustumise võimalusi ning aidates vajadusel nõu ja abiga.

