EMSLi liikmeküsitlus
2018. aasta alguses läbi viidud liikmeküsitluse eesmärgiks oli välja selgitada liikmete
kursisolek ja rahulolu EMSLi tegevustega, saada tagasisidet ning ülevaade ootustest
edaspidiseks. Küsitluses osales 37 organisatsiooni ehk 36% EMSLi liikmetest.

I EMSLi tegevused aastal 2017
Uurisime, mil määral on liikmed kursis EMSLi 2017. aasta tegevustega. Kõige paremini
oldi kursis katuseraha petitsiooniga, lisaks oldi hästi kursis kogukonnapraktika ja valimiste
valvuritega.
Kõige vähem teati USAID raporti koostamisest, arengukoostöö projektist Ukraina
vabaühendustega ja Euroopa kodanikuvabaduste teemalisest foorumist. Aasta tegijate
tunnustamise, kevadkooli, “Huvikaitselabori” arenguprogrammi ja digitöötubade puhul oli nii
neid, kes olid hästi kursis, kui ka neid, kes polnud üldse kursis.
Kõige olulisemateks tegevusteks peeti järgnevaid:

•
•
•

töö katuserahastamise lõpetamiseks (53% vastanutest);
arutelud ja ettepanekute sõnastamine hasartmängumaksu jagamise muutmiseks
(44%);
kogukonnapraktikat (35%).

Eraldi toodi kommentaarides välja, et liikmeskonna võrgustumisele antav panus oleks võinud
suurem olla, samas tänati, et selle asemel läks suurem rõhk huvikaitsetööle.
“Minu hinnangul oli EMSL-il väga edukas aasta. Soovin tänada, et tegelesite
vähem otseselt liikmete arendamisega ning keskendusite eestkoste ja
huvikaitsetegevustele.“
“Suures plaanis on aasta olnud tegus, kuid liikmeskonna kaasamise üritusi oleks
võinud rohkem olla. Samuti tuleks oluliselt rohkem tähelepanu pöörata ka mitte
liikmeskonda kuuluvate vabaühenduste aktiviseerimisel, seda eriti kohalikul
tasandil.”
Oli neid, kes kiitsid kogukonnapraktika aktiivsemat kommunikatsiooni, aga ka neid, kes ütlesid,
et kogukonnapraktikast võiks rääkida rohkem, kuna seni ei ole infot piisavalt liikunud.
“Võib-olla kogukonnapraktikast võiks liikmetele rohkem rääkida? See on hästi
oluline tegevus ent kui ise ei tuhni ja end kurssi ei vii, siis see info ei liigu väga.”
„Kogukonnapraktika on samavõrra oluline kui rahastustegevused, eriti kuna selle
kommunikatsioon on aktiivsemaks muutunud.“

EMSLi roll ja liikmete ootused
Tahtsime teada, kui oluliseks peavad liikmed EMSLi tegevusi kodanikuühiskonna
arengule. Kõik liikmed peavad EMSLi tegevusi oluliseks (80,6%) või pigem oluliseks (19,4%).

EMSLi tähtsaimaks rolliks ühiskonnas peab 47,2% vastanutest kodanikuühiskonna ja
vabaühenduste huvide eest seismist, 41,7% aga vabaühenduste võimekuse arendamist.
Vähem oluliseks peetakse kodanikuaktiivsuse tõstmist (8,3%) ja kodanikuühiskonnaalase info
jagamist (2.8%). Ükski vastanu ei arvanud, et EMSLi oluliseimaks rolliks oleks uute tegevuste
algatamine.
Küsisime ka, mil määral liikmed EMSLi tegevustest kasu saanud on. Kindlasti on kasu
saanud 50% vastanutest ning pigem kasu saanud 36,1%. Üks vastanu ei ole kasu saanud
ning üks pigem ei ole.

Liikmete kaasamine EMSLis
Uurisime, mil määral soovivad liikmed osaleda EMSLi seisukohtade kujundamises.
Enamik küsitlusele vastanud EMSLi liikmetest (75%) soovib arutada neid huvitavate teemade
puhul EMSLi ette valmistatud mustandit ja lisada sinna oma ettepanekuid. 13,9% vastanutest
soovib aktiivselt osaleda EMSLi seisukohtade väljatöötamises ning 8,3% ütles, et neile piisab,
kui saavad üldkoosolekul hääletada ainult kõige olulisemate otsuste poolt või vastu. Üks
vastanu ei pea vajalikuks EMSLi seisukohtade kujundamises osalemist.
Tahtsime teada, kuidas on liikmed rahul sellega, kuidas seni kaasa rääkida saanud on.
41,7% vastanutest on pigem rahul ja 36,1% on täiesti rahul sellega, kuidas EMSL neid seni
kaasanud on. 11,1% pigem ei ole rahul, 8,3% ei oska öelda ja üks vastanu ei ole üldse rahul.

EMSLi koolitused ja üritused
Küsisime, mil määral on liikmed EMSLi pakutavate koolituste ja üritustega kursis.
27,8% vastanutest ei olnud üldse kursis, et EMSL tellimuskoolitusi pakub. Liikmed sooviksid
näha, et EMSL koolitaks vabaühendusi järgnevatel teemadel:

•
•
•
•
•
•

andmekaitsereform
rahastusvõimaluste leidmine
oma mõju kommunikeerimine
koostöö avaliku sektoriga
liikmete kaasamine
huvikaitse ja eestkoste

•
•
•

kommunikatsioon

•

organisatsiooni strateegiline
arendamine

sotsiaalne ettevõtlus
vabaühendusi puudutav
seadusandlus

EMSLi infokanalid
Viimasena küsisime tagasisidet EMSLi infokanalitele. Enamike vastanute jaoks on
EMSLilt saadav kodanikuühiskonnaalane info väga kasulik (33,3%) või kasulik (52,8%). Ühe
vastaja jaoks on info pigem kasutu.
Enim ollakse huvitatud üldistest kodanikuühiskonna teemalistest uudistest (44,4%
vastanutest), palju tuntakse huvi ka õigusloome ja seadusmuudatuste vastu (30,6%). Vähem
pakuvad vastajatele huvi EMSLi või teiste vabaühenduste tegevus.
Kõige olulisem infoallikas on vastajate jaoks iganädalane uudiskiri. Pigem olulised on
kodulehekülg ja ajakiri Hea Kodanik. Facebook ja kvartaliaruanded olid umbes poolte
vastajate jaoks pigem olulised ja ülejäänu jaoks pigem ebaolulised. Twitteri kasutamist
infokanaline ei pidanud enamik vastajatest (58,3%) vajalikuks.

Kokkuvõte
2017. aasta kulges EMSLis suuresti rahastusalase eestkoste tähe all - enamik liikmeid on
sellega hästi kursis ning soovitab samal kursil jätkata. Liikmed peavad EMSLi tegevusi
endiselt kodanikuühiskonna arengu jaoks oluliseks, kuid EMSLi tähtsaima rolli osas lähevad
arvamused lahku – on see siis pigem huvikaitsetöö või vabaühenduste võimekuse
arendamine. Mõlemaga plaanime igal juhul jõudsalt edasi tegeleda.
Saime tagasisideküsitlusest olulist sisendit oma koolitussuuna arendamiseks ja soovime
järgmisel aastal pakkuda rohkem ja mitmekesisemaid koolitusi, et aidata tõsta vabaühenduste
võimekust ja mõjusust. Lisaks sellele käivitame uue üritustesarja Hea Kodaniku klubi, mille
kaudu loodame anda oma panuse vabakonna võrgustumisesse ja suuremasse koostöösse
era- ning avaliku sektoriga.
EMSLi infokanalitega ollakse üldiselt rahul ning järgmisel aastal jätkame kodanikuühiskonna
ja õigusloome teemaliste uudiste vahendamist. Lisaks plaanime käivitada inglise keelse
kommunikatsiooni suuna, et jõuda veel rohkemate inimesteni.

