
Vabaühenduste liidu strateegia aastateks 2017–2020 
	
Vabaühenduste liit EMSL on avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
katusorganisatsioon, mis töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond. Selleks 
tuuakse kokku vabakonna osalised, ehitatakse heade kodanike kasvulava, luuakse osalemiseks 
tingimusi ja parandatakse vabaühenduste võimekust.   
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EMSLi missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust 
toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste  

suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Eestis on mõjus kodanikuühiskond, milles inimesed saavad, tahavad 
ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

1. Osalemis- ja otsustamispraktikad on kaasavad ja tõhusad

2. Arutelu osalemiskeskkonna parandamiseks on tulemuslik

3. Kodanikuruum on mõtestatud ning hoitud

4. Noored saavad koolist osalemise kogemuse

5. Vabaühendused on hästi juhitud

6. Kodanikuühiskonnas osaleb rohkem inimesi

7. Koostöövõrgustikud on nähtavad ja tuntava mõjuga
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EMSLi tegevuse mõju näeme inimeste aktiivsuses, vabaühenduste suutlikkuses ning koostöös 
vabakonna sees. Kui oleme olnud edukad, näeme aastaks 2020 kodanikuühiskonnas järgmiseid 
muutusi:     
 

 
Kirjeldatud kolmel suunal mõju saavutamiseks on EMSLi strateegilised sihid aastatel 2017-2020 
järgmised:  
 
1. Osalus- ja otsustamispraktikad on kaasavad ja tõhusad, nõudlus avatud valitsemise 

järele suurenenud. Jätkame tööd Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) 
elluviimise ja selle järelevalvega. Valitsemist puudutavate otsuste ja valikute juures hoiame 
aktiivse osalemisega seotud teemad fookuses (sh haldus- ja riigireform, valimis- ja 
valitsemisprogrammid, EL Nõukogu eesistumine jms).  
 

2. Arutelu kodanikuaktiivsust toetavast keskkonnast ja selle arendamise võimalustest on 
vabaühenduste poolt tulemuslikult juhitud. Kujundame õigus- ja tegutsemiskeskkonda 
kodanikualgatust soosivamaks ning mh  töötame selle nimel, et vabaühenduste rahastamine 
riigieelarvest oleks õiglasem, läbipaistvam ning ühingute elujõudu toetav; maksupoliitika 
soosiks heategevust ja filantroopiat ning ühinguõigus toetaks eri vormides vabaühenduste 
mõjusat tegutsemist.  

 
3. Kodanikuruum on mõtestatud ning sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus Eestis hoitud. 

Selgitame, mida kodanikuühiskonnana toimimine tähendab, ja seisame sõna-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse eest ning vihakõne ära hoidmise eest. Võtame sõna, kui kodanikuruum on 
riivatud.  
 

4. Koolide kodanikuharidusprogrammid võimaldavad noortel saada osalemise kogemuse 
ning seeläbi on paranenud noorte teadlikkus kodanikuühiskonnast. Jätkame 
Kogukonnapraktikaga uutesse koolidesse laienemist, et vabakonnas osalemise kogemus jõuaks 
vähemalt 3000 nooreni ning kasvaks vabaühenduste arv, kes noori kaasata ja kõnetada 
oskavad. EMSL ise on eeskujulik kodanikuhariduses osaleja.  
 

5. Vabaühendused on organisatsioonidena hästi juhitud ning kasutavad oma töös 
läbimõeldud ja innovaatilisi töövõtteid ning senisest enam e-lahendusi. 
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mille tegevus ja mõju on nähtavad.

kodanikuühiskonna toimimist mõistab 
ja selles osaleb rohkem inimesi.

usaldus vabaühenduste ja nende 
tegevuse mõju vastu kasvab. 

EMSLi algatustega tullakse vabakonnas 
kaasa, liikmete osalus on senisest 
suurem ja diskussioon aktiivsem. 

Inimesed tahavad, saavad  
ja oskavad aktiivselt osaleda

nõudlus demokraatia ja  avatud 
valitsemise järele ühiskonnas kasvab

vabaühenduste ning ametnike rahulolu 
osalus- ja kaasamispraktikatega paraneb

vabaühendused osalevad aktiivselt poliitikakujundamises, 
nende ettepanekutest saavad otsused

ühiskondlik debatt on konstruktiivne ja hoitud

noored saavad koolist kaasa osalemise ja 
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erinevaid töövõtteid, sh e-lahendusi 

juhtimissuutlikkus vabaühendustes 
on paranenud



Arenguprogrammide ja koolituste abil parandame ühenduste juhtimistarkust. Innustame 
ühinguid katsetama seni proovimata meetodeid ja digimaailma võimalusi.  
 

6. Kodanikuühiskonna toimimist mõistab ja selles osaleb senisest rohkem Eesti inimesi. 
Arendame edasi Hea Kodaniku infokanaleid (uudiskirjad eesti, vene ja inglise keeles, ajakiri ning 
sotsiaalmeedia). Jagame inspireerivaid näiteid sellest, mida head annab aktiivne osalemine ja 
koostöö ning selgitame, mida tähendab heaks kodanikuks olemine.  
 

7. Vabakonda loovad toimivad koostöövõrgustikud, mille tegevus on nähtav ja mõju 
tuntav. Edendame oma tegevustega vabakonnas koostööharjumusi ja -meetodeid, et 
läbimõeldud koostööst kasvaks enam kasu.  

 
Strateegia elluviimisel väärtustame avatud ühiskonda. EMSL on kodanikuühiskonna teemadel 
asjatundja ning eestvedaja, peame tähtsaks õppimist ning arvestame vabakonna 
mitmekesisusega. Me edukuse tagab: 
- suutlik meeskond: peame silmas, et meeskonnas oleksid kompetentsid tulemusteni 

jõudmiseks, hoiame töötajaid ning kaasame vabatahtlikke ja praktikante.  
- liikmed ja võrgustik:  teame ja teeme seda, mis läheb liikmetele korda, et  nende osalus EMSLi 

ettevõtmistes kasvaks. Eelistame  tulemuste poole liikuda koostöös, võrgustikes osaledes 
teeme seda mõtestatult. 

- nähtavus ja mõju: räägime sellest, mida teeme ise ja mida tehakse vabakonnas, hoiame ja 
laiendame partnerite ringi. Hindame oma tegevuste tulemuslikkust ja jälgime mõju.  

- asjatundlikkus: EMSLi tegevused ja ettepanekud põhinevad analüüsil ning on 
teadmistepõhised, igapäevast tööd toetavad hästitoimivad tööpraktikad.  Teame, kasutame 
ning jagame kogemusi teistest riikidest. 

- rahastusmudel on mitmekesine ja piisav:  EMSLi omatulu osatähtsus rahastusmudelis püsib 
vähemalt 20% ning tuluallikad on tasakaalustatud.  

- areng ja õppimine: katsetame julgelt uusi töövõtteid ning jagame kogemusi teiste 
vabaühendustega.  


