EMSL-i tegevuskava ja eelarve 2011
EMSLi visiooniks on läbimõeldud ja aktiivsel osalusel põhinev kodanikuühiskond, kus inimestel on soov, võimalused ja oskused positiivseid muutusi ellu viia.
EMSLi missiooniks avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste huvide kaitsjana on arendada ühenduste tegevust toetavat keskkonda ja tugevdada ühenduste
suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.
Sellest tulenevalt on EMSL-i üldkoosolek 2008. aastal kinnitanud organisatsiooni strateegilised eesmärgid aastateks 2008-11, mille põhjal koostatakse iga-aastased
tegevuskavad ja hinnatakse EMSL-i tegevuse tulemuslikkust.
EMSL-i töötajad 2011:
Alari Rammo - poliitika ja kommunikatsioon, Anna Laido - poliitika ja rahastamine (novembrini lapsepuhkusel), Aro Velmet - ingliskeelne kommunikatsioon (märtsjuuli), Elina Kivinukk - koolitus, Geroli Peedu - avalikud teenused (kuni aprill), Mari Kodres - ajakiri "Hea Kodanik", Martin Meitern - liikmed, Tatjana Lavrova venekeelsed ühendused, Reet Laja - “Liidrikooli” projekt, Urmo Kübar - juhataja, Viljo Vabrit - Tallinna ühenduste võrgustik (kuni mai).
Tugitegevused: Janek Kesküla - raamatupidamine, Valentina Jantšarina - puhtus ja kord.
Lahtine: avalike teenuste projekt (alates aprillist), Tallinna ühenduste võrgustik (alates maist), ühenduste arenguprogramm.
Strateegilised eesmärgid 2008-11 ja tegevused 2011
I Tegevussuund: väärtused.
EMSL tegutseb selle nimel, et ühiskonnas suureneks teadlikkus vabaühenduste rollist ja nende tegevuse mõjust, soov ühendustes osaleda ja neid toetada. Selleks
me:
1. korraldame üritusi, millega soovime edendada siinset kodanikuühiskonna-alast mõtet ning tutvustada ja tunnustada vabaühenduste parimaid
praktikaid
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

1.1. Aasta tegijate tunnustamine

jaan.

Alari

Tunnustada silmapaistnud inimesi ja organisatsioone, tõmmata tähelepanu nende
tegevusele läbi EMSLi kanalite ja meedia

1.2. Kodanikuühiskonna nädal 11.-18.04
Tartus, sh. VII kodanikuühiskonna
konverents

veebr. aprill

Elina, Urmo

Viia koos Domus Dorpatensise ja Eesti Väitlusseltsiga läbi katseprojekt, ettevalmistavalt
järgmisteks aastateks, millega tutvustada kodanikuühiskonna hetkeseisu ja teemasid
uutele inimestele ning pakkuda vabaühendustele huvitavat ja kasulikku nädalat
omavahelisteks aruteludeks.

1.3. Euroopa Vabatahtlikkuse Aasta

jaan. dets.

Elina

Aidata Siseministeeriumit ja VTA-d ürituste korraldamisel, mille eesmärk on tutvustada
vabatahtliku tegevuse olemust ja kaasata rohkem inimesi ühenduste juurde
vabatahtlikena.

Tegevus 2011
1.4. “Teeme ära!” talgupäev 7.05

Millal?
jaan. mai

Vastutajad
Urmo

Mida tahame saavutada?
Aidata talgupäeva korraldajaid ettevalmistustes, innustada EMSLi võrgustiku liikmeid
talguid korraldama ja neis osalema, et selle kaudu haarata rohkem inimesi
vabatahtlikusse tegevusse.

2. algatame ja osaleme avalikes diskussioonides kodanikuühiskonna teemal ning vahendame avalikkusele kodanikuühiskonna-alast informatsiooni
Tegevus 2011
2.1. Artiklid ja sõnavõtud meedias, avalikud
esinemised

Millal?
jaan. dets

Vastutajad
Urmo

Mida tahame saavutada?
Tõstatada meie hinnangul olulisi teemasid ja reageerida käimasolevatele aruteludele,
aidata kaasa avalikkuse paremale arusaamale kodanikuühiskonnast ja ühendustest

3. loome avalikkusele kergesti kasutatava vabaühenduste andmebaasi, suurendamaks kolmanda sektori läbipaistvust ja võimaldamaks analüüsida
ühenduste tegevuse tulemusi
Tegevus 2011
3.1. Läbirääkimised Justiitsministeeriumiga
andmete kättesaamiseks või registri
kasutajasõbralikkuse tõstmiseks

Millal?
jaan. dets

Vastutajad
Alari

Mida tahame saavutada?
Peamiste ühenduste töö tulemuslikkuse kohta käivate andmete (aastaaruanded,
põhikirjad) tasuta kättesaadavaks ja kergesti otsitavaks muutmine kas siis registris või
sellest tulevate andmetega www.ngo.ee ühenduste koostöökeskkonnas

4. osaleme kodanikuhariduslike projektide väljatöötamises ja elluviimises
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

4.1. Ettekanded ja kohtumised koolides,
ülikoolides ja karjäärinõustajatele

jaan. dets

Elina, Urmo

Levitada eelkõige noorte (aga ka täiskasvanud tööotsijate) seas infot kolmandast
sektorist kui võimalikust töökohast ja eneseteostuse võimalusest

4.2. Avaliku ja kolmanda sektori
töövarjupäev “Pooltevahetus” 26.11

sept. nov.

Elina

Viia u. 50 avaliku ja kolmanda sektori esindajat üheks tööpäevaks oma
partnerorganisatsiooni, õppimaks paremini tundma selle tegevusi, tööstiili, inimesi,
ootusi ja vajadusi, et sel moel saavutada paremat koostööd.

5. tegutseme ise eeskujuliku ja vastutava vabaühendusena, olles kaasav, hooliv ja abivalmis organisatsioon ning hinnates oma tulemusi läbi
ühiskondliku, majandusliku ja keskkondliku mõju.
Tegevus 2011
5.1. Üldkoosolek 27.05

Millal?
aprill mai

Vastutajad
Urmo,
Martin

Mida tahame saavutada?
Viia läbi asjalik ja huvitav koosolek liikmetega, kus oleks võimalik saada ülevaade
EMSL-i tegemistest, ning valitakse uued nõukogu liikmed

Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

5.2. Liikmeklubi

jaan. dets.

Martin

Kuue kohtumisõhtu korraldamine, kus liikmesorganisatsioonid saavad jagada oma häid
praktikaid ja muud infot, mille tulemusena suureneb nende jaoks EMSL-isse kuulumise
kasutegur.

5.3. Liikmekülastused

jaan. dets.

Martin

Aasta jooksul vähemalt 60 liikmesorganisatsiooni külastamine, mille tulemusena on
liikmed kursis EMSLi olulisemate tegevuste ja ootustega ning vastupidi.

5.4. EMSLi liikmeskonna ja võrgustiku
laiendamine

jaan. dets.

Urmo

Võimalikult paljude ühenduste liitumine EMSLi võrgustikuga, tegusamate ühenduste
astumine EMSLi liikmeks

5.5. Kontori ja töökeskkonna arendamine

jaan. dets.

Urmo

Regulaarsete arenguvestluste läbiviimine, vajalike töökohtade täitmine jms, mille
tulemusena on töötajad EMSLiga rahul ja motiveeritud oma andeid rakendama.

5.6. EMSLi 2012-15 strateegia koostamine

mai dets.

Urmo

EMSLi lähiaastate tegevussuundade otsustamine, kaasates sellesse liikmeid ja
olulisemaid partnereid

II Tegevussuund: võimalused.
EMSL tegutseb selle nimel, et ühendustel oleks kättesaadav informatsioon ja teised ressursid, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, seda eelkõige
suhetes avaliku võimuga. Selleks me:
6. jätkame EKAKi elluviimise ja arendamise eestvedamist
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

6.1. Kodar 2011-14 elluviimises osalemine

jaan. dets

Urmo, Alari

Arengukavas EMSList sõltuvate tegevuste kvaliteetne elluviimine ja teiste tegevuste
toimimise järelevalve vastavalt rakendusplaanile

6.2. EKAKi ühiskomisjoni arendamine
(võimaluse loomine kaebuste esitamiseks
EKAKi põhimõtete rikkumise korral)

aprill. dets.

Urmo

Teadlikkuse tõstmine EKAKist ja selle praktilise kasutatavuse tõstmine, läbi mehhanismi
loomise, mis võimaldab pöörduda hinnangute saamiseks, kui kas avaliku võimu või
kodanikualgatuse poolelt on selle põhimõtete vastu eksitud.

7. algatame ja osaleme teisi kaasates ühenduste tegevuskeskkonda puudutava õigusloome ning heade tavade kokkuleppimise ja elluviimise
protsessides

Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

7.1. Tallinna vabaühenduste võrgustik

jaan. dets

Viljo (kuni
mai)

Võrgustiku sisemine tugevdamine läbi liikmete ühistegevuste ja oskuste arendamise, et
pikas perspektiivis parandada ka eestkostesuutlikkust suhetes Tallinna linnavõimudega.
Võrgustiku ettevalmistamine, et EMSL võiks oma rolli selles järk-järgult vähendada.
tegemistest, ning valitakse uued nõukogu liikmed

7.2. Vabaühenduste manifest 2011

jaan. dets.

Urmo

Koguda kodanikuühiskonna ja -ühenduste arengut puudutavad ettepanekud 2011
valitavale Riigikogule ja valitsusele, saavutada neile erakondade toetus

7.3. Hea valimistava

jaan. aprill

Urmo

Teadlikkuse tõstmine ja tava toimimise järelevalve, aitamaks kaasa ausa mängu reeglite
järgimisele valimiskampaanias.

7.4. Ühenduste tulumaksusoodustuste
süsteemi täiendamine

jaan. dets.

Alari

Leppida rahandusministeeriumiga kokku reeglites, mis võimaldaks avalikes huvides
tegutsevatel vabaühendustel kergemini nimekirja pääseda.

7.5. Eelnõude kommenteerimine ja
osalemine töörühmades

jaan. dets.

Urmo, Alari

Seisukohtade esindamine ja osalemine vajalikes töörühmades, milles esindada ja
kaitsta ühenduste huve.

8. koostöös ministeeriumidega korrastame ühenduste avaliku võimu poolse rahastamise süsteemi, et see oleks läbipaistev, piisav ja tulemuslik
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

8.1. Rahastajate koostöövõrgustik

jaan. dets

Urmo, Alari

Vabatahtliku tegevuse mitterahalise kaasfinantseeringuna arvestamise ja projektide
aruandlusnõuete ühtlustamise tingimustes kokkuleppimine.

8.2. EL 2014+ koostamises osalemine
(ühisprojekt Praxisega)

aprill. dets.

Urmo

Saavutada uue perioodi tingimuste plaanimise avalik arutelu ning koondada ja kaitsta
seejuures ühenduste huve.

9. loome avalike teenuste üleandjate ja osutajate info- ja nõustamissüsteemi
Tegevus 2011
9.1. "Seitse ühe hoobiga" projekt ja
jätkutegevused

Millal?
jaan. dets

Vastutajad
Geroli,
Urmo

Mida tahame saavutada?
Avalike teenuste infosüsteemi käivitamine, mis võimaldab teenuseid üle anda soovivatel
KOV-idel ja ja neid osutada soovivatel vabaühendustel üksteist leida ning nõustamist
saada, selle süsteemi tutvustamine ja regulaarse uuenemise kindlustamine.

10. analüüsime ühenduste arengut ja arenguvajadusi ning aitame neid lahendada

Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

10.1. Kolmanda sektori tulevikugrupi
käivitamine

mai. dets

Urmo

Erinevate ühendusi mõjutavate arengute analüüsimine ning soovituste koostamine ja
levitamine ühenduste seas, kuidas neiks arenguteks valmistuda

10.2. USAID Indeksi Eesti raporti
koostamine

veebr. juuni

Urmo,
Martin

Iga-aastase uuringu Eesti raporti jaoks fookusgrupi läbiviimine ja raporti kirjutamine

11. kogume, toimetame ja levitame ühenduste tegevuseks olulist informatsiooni eesti, vene ja inglise keeles
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

11.1. Hea Kodaniku väljaandmine

jaan. dets.

Mari

Õigeaegselt välja anda kolm kõrgel tasemel ajakirjanumbrit, mis aitaks levitada
kodanikuühiskonna-teemalist mõtet ja praktikat

11.2. Elektrooniliste uudiskirjade
väljaandmine (eesti, vene, inglise)

jaan. dets.

Alari,
Tatjana, Aro

Igal nädalal (inglise keeles alates aprillist kord kuus) välja anda uudiskiri, mis aitab
huvilistel olla kursis kõige olulisema kodanikuühiskonnas toimuvaga, laiendada
võrgustikku. Ingliskeelsete vabatahtlike tõlkide võrgustiku kujundamine.

11.3. www.ngo.ee uuendamine

jaan. dets.

Geroli, Alari

www.ngo.ee uue kujunduse rakendamine, uute funktsioonide lisamine (kasutajate
suurem aktiivsus sisu tootmisel), tugevdamaks portaali kasutegurit. Sisu jooksev
haldamine.

11.4. Rahvusvaheline koostöö

jaan. mai

Urmo, Elina

Tuua Eestisse teiste riikide kogemusi ja levitada mujale Eesti omi kodanikuühiskonnaalastest arengutest

III Tegevussuund: oskused.
EMSL tegutseb selle nimel, et Eesti vabaühendused oleksid hästi juhitud ja tulemuslikud. Selleks me:
12. korraldame koolitusi ühenduste arenguks vajalikel teemadel, eelkõige juhtimisega seotud küsimustes
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

12.1. EMSLi kevadkool kaasavast eelarvest
18.03

jaan. märts

Elina

Kaasava eelarve idee ja võimaluste tutvustamine, innustuse ja oskuste pakkumine selle
rakendamiseks.

12.2. EMSLi suvekool "Vabatahtlike
suvepäevad" 26.-27.09

juuni sept.

Elina

Vabatahtlike kaasamise heade praktikate levitamine ning ühenduste oskuste
tugevdamine selleks.

12.3.Juhtimise jututubade sari

jaan. dets.

Elina

Ühenduste eestvedajatele võimaluse pakkumine koguda uusi teadmisi ja ideid
erinevatel juhtimisega seotud teemadel ning luua kontakte kolleegidega

Tegevus 2011
12.4. Tellimuskoolitused

Millal?
jaan. dets.

Vastutajad
Elina

Mida tahame saavutada?
Pakkuda kvaliteetseid koolitusi ühendustele, kes neid vajavad

13. koolitame ja nõustame ühenduste partnereid avalikus ja ärisektoris koostööks ühendustega
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

13.1. "Paremate poliitikate projekt" (koos
Praxisega)

jaan. mai

Elina

Analüüsida ja nõustada kaasamisprotsesse, katsetada uusi kaasamismeetodeid, et
tõsta ametnike kaasamis- ja ühenduste eestkostesuutlikkust

13.2. KOV-ide nõustamine

juuni dets.

Urmo

Pakkuda KOV-idele abi 2009 manifestis tehtud ettepanekute elluviimiseks

14. anname välja õppematerjale
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

14.1. Käsiraamatud vabaühendustele ja
avalikule võimule

jaan. mai

Alari

Koostada ja välja anda neli käsiraamatut (konverentside korraldamine, avalike teenuste
delegeerimine, annetuste kogumine ja eestkoste), mis innustaks lugejaid ja annaks
neile nõu paremaks tegutsemiseks

14.2. Elektroonilised õppematerjalid

aprill mai

Elina

Koostada www.ngo.ee avaldamiseks vähemalt kümme elektroonilist õppematerjali
katusorganisatsioonidele ja teistele huvilistele kodanikuühiskonnast ja ühenduste
juhtimisest

15 . aitame vabaühendustel leida lahendusi nende tööd takistavatele probleemidele
Tegevus 2011

Millal?

Vastutajad

Mida tahame saavutada?

15.1. Ühenduste arenguprogramm

juuni. dets

Urmo

Võimaluste leidmine arenguprogrammiga jätkamiseks, aidates selles osalejatel
tuvastada oma arenguvajadusi ja leida teid nende lahendamiseks.

15.2. Venekeelsete ühenduste
mentorprogramm ja “Liidrikooli” projekt

jaan. dets.

Tatjana,
Reet

Venekeelsete ühenduste ja aktivistide toetamine oma isiklike oskuste ja organisatoorse
suutlikkuse tõstmiseks.

15.3. Ühenduste nõustamine

jaan. dets.

Alari

Aidata ühendustel leida vastuseid küsimustele, kus nad ise jänni jäävad

EMSLi eelarve 2011 (seisuga mai 2011, eurodes)
KULUD
Projektide läbiviimine
Paremad poliitikad
Tallinna ühenduste võrgustik
Aasta tegijad
Suvekool
Katuste koolitus
Liikmetegevused ja nõukogu
EMSL 20
Hea Kodanik
Seitse ühe hoobiga
Rahastamis-eestkoste
Annetuste käsiraamat
Liidrikool
Venekeelsete ühenduste mentorlus
Bürookulud
Kommunaal-, side- ja pangakulud
Kodulehe arendus ja kommunikatsioon
Raamatupidamine ja audit
Transport, lähetus, koolitus
Koolituste korraldamine

TULUD
193032
14334
845
1300
3595
15521
1600
3200
18052
109000
5154
1500
7000
11931
29370
7430
9600
5710
2000
4630

Sihtfinantseerimised
KÜSK III programm
KÜSK eestkoste, EVTA
KÜSK katuste koolitus
Siseministeerium põhileping
Siseministeeriumi 2010 lisa
MISA Liidrikool
EAS “Seitse ühe hoobiga”
TOF “Paremad poliitikad”
KÜSK vene mentorlus
AEF vene mentorlus
BAPP reservfond
AEF Tallinna võrgustik
AEF rahastamis-eestkoste
Omateenitud tulud
Liikmemaksud
Annetused
Ürituste osalustasud
Koolitused, loengud, analüüsid
Intressitulud

Tööjõukulud (sh. maksud)

34900
6000
7000
3000
18900
1000

103283

Põhivara kulum ja väärtuse langus

1500

Muud kulud

1900

KULUD KOKKU

290635
34600
11579
18854
34337
7599
10843
113348
17890
19651
5931
4600
5611
5791

329085

TULUD KOKKU

326535

