EMSL nõukogu koosoleku protokoll
Aeg: 13.11.2017, 17.00 - 19:00
Koht: Telliskivi loomelinnaku ühiskontor, Tallinn
Juhatas: Martin A. Noorkõiv, nõukogu esimees
Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena)
Osalesid: nõukogu liikmed Katrina Koppel, Mari-Liis Jakobson, Jannus Jaska, Leena Kivisild, Martin A.
Noorkõiv, Ivo Visak.
Puudusid: Liisa Past, Madle Lippus, Toomas Roolaid

Päevakord:
1. Lühike ülevaade EMSLi töödest-tegemistest.
2. EMSLi juhataja konkursist.
3. EMSLi tegevuskava 2018 esimene arutelu.
4. EMSLi eelarve 2018 esimene arutelu.
5. Ettepanek praeguse kommunikatsioonitöö hindamiseks, et teha ettepanekudümberkorraldusteks.
6. Muu info.

Arutelu ja otsused:
1. Maris Jõgeva andis ülevaate EMSLi viimase kuu tegevustest ning EMSLi tööde hetkeseisust:
§

Olulisemate strateegia elluviimist toetavate tegevustena on töös katuseraha kaotamise
petitsioon ning kodanikuruumi teemalised arutelud (foorum 16.11).

§

Lõpusirgel Ukraina vabakonna jõustamise projekt, koostöös RAKEga rahastamisandmete
korrastamise metoodika parandamine.

§

Aasta lõpus “üleval” KOPi/regionaalprogrammide muutumine, ettepanekud riigireformi
probleemkomisjonile.

§

Ootel/hilinemas: ajakiri Hea Kodanik, AVP ümarlaua käivitamine, lepingu sõlmimine USAIDi
vabaühenduste elujõulisuse raportiks 2017. a kohta.

1

§

Rahaasjades

oodatav

tulem

plussis,

probleemiks

INNOVE

ja

KKP

rahavood,

tellimuskoolitusi on EMSL müünud prognoositust enam.
Nõukogu

liikmed

tegid

ettepaneku

keskenduda

katuseraha

teemalises

kommunikatsioonis

keelamise/kaotamise kõrval võimalikele positiivsetele muutustele; kaasata enam liikmeid, tehes nende
jaoks omakorda oma liikmete ja võrgustike kaasamise võimalikult lihtsaks.

2. Martin Noorkõiv andis ülevaate EMSLi juhataja konkursi raames läbiviidud intervjuust, intervjuul
osalenud nõukogu liikmete tagasisidest, ning tegi nõukogule ettepaneku EMSLi juhataja konkursi
lõpetamiseks.
Nõukogu otsustas:
2.1. Teha ettepanek Kai Klandorfile asuda EMSLi juhataja ametikohale alates 1. jaanuarist 2018.
2.2. Volitada Martin Noorkõivu Kai Klandorfiga läbi rääkima.
2.3. Tagada uuele juhile coachingu-tugi tema tööleasumisel.
3. Maris

Jõgeva

andis

ülevaate

meeskonna

koostatud

ettepanekust

EMSLi

2018.

aasta

tegevuskavaks. Tegevusvalikuid mõjutab valmistumine RK valimisteks, Active Citizen Fundi ja
liidriprogrammi

ettevalmistamine.

Projektidest

jätkuvad

Kogukonnapraktika

(aasta

lõpuni),

Huvikaitselabor (augusti lõpuni), digitöötoad (märtsi lõpuni), mitmed huvikaitsetegevused (KODAR
ja strateegilise partnerluse lepe Siseministeeriumiga). Ettepanek on koostada variraport kaasamise
heast tavast ning töötada uute kohalike omavalitsustega nii osalus- kui rahastamispraktikate
kujundamisel. Täpsustamist vajab tegevusplaan võrgustike kaasamiseks ja arendamiseks ning
kogukonnapraktika

mõju

hindamine

(programmiga

jätkamiseks

peale

2018.a

lõppu).

Organisatsiooni arendamisel on tähelepanu all kommunikatsioon, digilahenduste kasutuselevõtt,
uue juhi sisseelamine. Võimalusi on koostöös EKK Demokraatialabori ning AEFi kureeritud
välistööjõu ümarlauaga.
Nõukogu liikmed märkisid, et tegevuskava tegevuste sõnastus ning mõõdikud vajavad tööd, tegid
tegevuskava osas järgmised ettepanekud ning tõid välja sisulised soovitused:
-

Kasutada liidriprogrammi selliselt, et võimalikult suur osa organisatsioonidest saaks kasu;

-

võtta jõulisem roll avatud valitsemise teemade eestkõnelejana;

-

mitte alatähtsustada vene- ja ingliskeelse kommunikatsiooni rolli.

4. Maris Jõgeva tutvustas EMSLi eelarveplaani 2018. aastaks: kokku on esialgseks käibe prognoosiks
270 000 eurot, mis jääb samasse suurusjärku eelnevate aastate esialgse prognoosiga.
•

meeskonnas on arvestatud 6,1 töökohaga;
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•

tegevuseesmärkide elluviimiseks ja selleks eelarve tagamiseks vajalik veel vähemalt 2 projekti
algatamine

(ettepanekuteks

kaasamise

hindamine,

rahvusvaheline

koostööprojekt

vabaühenduste ressursibaasi parandamiseks);
•

eelarve sõltub uue juhataja prioriteetidest ning tema otsustest tegevusvalikute osas.

5. Maris Jõgeva tegi nõukogule ettepaneku anda kommunikatsioonitöö hindamiseks meeskonnale
enam aega. Novembris-detsembris küsiks meeskond sihtrühmadelt tagasisidet järgmiselt:
•

nädalakiri: tagasiside lugejatelt, liikmetelt (liikmekohtumised, aasta lõpus korraldatav liikmete
rahuloluküsitlus);

•

Hea Kodaniku ajakiri: tagasiside ajakirja lugejatelt sihtrühmade kaupa (partnerid, tellijad, koolid,
KOVid, liikmed). Sellise küsitluse kordamist lubatud ka KÜSKile;

•

EMSLi sotsiaalmeedia kanalid (FB, twitter): tagasiside väliseksperdilt (9.11) ning nõu kanalite
paremaks korraldamiseks; tagasiside jälgijatelt;

•

Hea Kodaniku veebileht: kasutajakogemus ning -harjumused; erinevate lahenduste katsetused,
et lehelt oleks info lihtsamini ja kiiremini leitav.

Tulemusi-järeldusi tutvustab büroo jaanuarikuisel nõukogu koosolekul koos konkreetsema strateegia/
arendustegevuste plaanidega.

Koosoleku lõpp: 19.00

Martin Noorkõiv
Koosoleku juhataja

Maris Jõgeva
Koosoleku protokollija
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