Vabaühenduste Liidu liikmeküsitlus 2019

2019. aasta alguses tehtud liikmeküsitluses palusime oma liikmetelt tagasisidet eelmise
aasta tegevustele ja sisendit 2019. aasta arendusteks. Küsitluses osales 28 organisatsiooni.

Vabaühenduste Liidu roll ühiskonnas
Oleme viimasel kolmel aastal liikmetelt küsinud, milline peaks olema Vabaühenduste Liidu
roll ühiskonnas. Kõigil aastatel on kõige tähtsamaks rolliks peetud kodanikuühiskonna ja
vabaühenduste huvide eest seismist, kuigi 2018. aasta alguses tehtud küsitluses sai see
valdkond vähem toetust kui sellele eelnenud ja järgnenud aastal. Teisel kohal on püsivalt
olnud vabaühenduste võimekuse tõstmine. Aasta-aastalt on kasvanud kodanikuaktiivsuse
tõstmise ja osalema julgustamise tähtsus ning vähenenud kodanikuühiskonna info jagamise
olulisus.

Detailsemalt toodi esile järgmisi ootusi Vabaühenduste Liidule:
● Koostöö: soovi kogemuste jagamiseks kohtuda teiste valdkondade
vabaühendustega, võrgustike vedamist ja toetamist
● Huvikaitse: huvikaitsealast oskusteavet, vabaühenduste rahastamisalast huvikaitset,
ühiseid seisukohti ja nende viimist kõrgemale ja kaugemale, kui mõni väiksem ühing
suudab
● Kodanikuruum: sekkumist ja kaitset, kui vabaühendusi ja kodanikuühiskonda
rünnatakse.

Vabaühenduste Liidu tegevused 2018. aastal
Kõik küsitlusele vastanud liikmed olid kursis kahel eelmisel aastal palju tähelepanu saanud
tegevustega - katuseraha jagamise lõpetamiseks tehtud kollektiivse pöördumise ja
hasartmängumaksu seaduse muutmisega. Hästi oldi kursis ka ajakirjaga Hea Kodanik ja
kogukonnapraktika programmiga.
Küsisime, milliseid tegevusi peavad liikmed kõige olulisemaks. Kollektiivset pöördumist ja
hasartmängumaksu seaduse muutmist tõsteti siin kõige rohkem esile, neile järgnesid seoses
valimistega erakondadele esitatud tegevused ja põhimõtted ning töö kodanikuühiskonna uue
arengukavaga, mis kinnitab seda, et liikmed näevad Vabaühenduste Liitu eelkõige
huvikaitse organisatsioonina.

Kuigi hasartmängumaksu seaduse muutmisega oldi hästi kursis ja seda peeti oluliseks
tegevuseks, siis mitmed liikmed tõid välja, et sellega kaasnes ka ebakindlus tuleviku ees.
Tõdeti, et muutus toimus liiga kiiresti ja pole selget plaani, kuidas vabaühendusi
hasartmängumaksust edaspidi rahastatakse.

Liikmete rahulolu ja ootused
Küsisime, kas liikmed on rahul sellega, kuidas neid kaasanud oleme. 85,1% vastanutest
leidis, et on täielikult või pigem rahul sellega, kuidas neid on kaasatud. 11,1% pigem ei olnud
rahul. 92,6% vastanutest arvas, et nad on saanud Vabaühenduste Liitu kuulumisest kas
kindlasti või pigem kasu. 7,4% vastanutest arvas, et nad pigem pole oma liikmelisusest kasu
saanud.

Kui võrrelda aastaid 2014-2019, siis on näha, et enamikul aastatest on üle 80% küsitlusele
vastanud liikmeid kaasamisega rahul olnud, kohati ka üle 90% vastanutest. Liikmeks
olemise kasu on samuti näinud enamasti üle 80% vastanutest, mitmel aastal ka üle 90%
vastanutest.

Liikmed tõid oma rahulolust ja kasust kõneldes veel välja:
●
●
●

●

●
●
●

Suuremad vabakonda puudutavad arengud on alati infost leitav.
Huvikaitsega seotud töö: Huvikaitselabor aitas mõista huvikaitsetegevuse vajalikkust.
Lühikeses perspektiivis on hasartmängumaksu nõukogu ära kaotamine toonud
ebakindlust. Pikas perspektiivis on siin võimalus paremaks rahajagamise
korralduseks - mis küll ei ole veel HMN näitel materjaliseerunud.
Huvikaitsevõrgustikus ja Kogukonnapraktikas osalemine on andnud nii vajalikke uusi
teadmisi ja suuniseid, mida oma tööd ära kasutada, kui ka võimalusi ja kanaleid enda
tegevuste edendamiseks.
Vabaühenduste Liit on oluliselt aidanud kaasa meie huvikaitsevõimekuse tõstmisele.
Näeme, et annetuskultuur Eestis on parenenud.
Meil on lihtsam vabakonnas tegutseda, kui on Vabaühenduste Liit.

Tahtsime teada, mil moel soovivad liikmed osaleda meie seisukohtade kujundamises. 63%
vastanutest ütles, et soovivad teda huvitava teema puhul arutada Vabaühenduste Liidus
ettevalmistatud mustandit ja lisada sinna oma ettepanekud. 18,5% eelistas osaleda juba
seisukohtade väljatöötamise ajal. 11,1% vastanutest tõdes, et nad usaldavad
Vabaühenduste Liitu ega pea vajalikuks seisukohtade kujundamises osaleda. Neile piisab,
kui Vabaühenduste Liit neid seisukohtadest teavitab.
Kui võrrelda viimast nelja aastat, siis seisukohtade kujundamises osalemise osas suuri
muutusi pole toimunud. Eri aastatel on küll ühe või teise eelistuse osakaal muutunud, kuid

üldine pilt on see, et enamik liikmeid soovib, et neid seisukohtade kujundamisesse
kaasataks.

Liikmekohtumised
Tavapäraselt oleme kohtunud iga liikmega ühel korral kahe aasta jooksul. Nüüd aga
soovime neid kohtumisi viia läbi nõnda, et need aitaks kaasa ka meie liikmete omavahelisele
koostööle. Küsisime ka liikmetelt, millisest kohtumisest nemad kõige enam kasu saaksid.
Sama palju vastanuid (12) arvas, et kõige rohkem oleks neil kasu kohtumisest
Vabaühenduste Liidu juhataja ja liikmekoordinaatoriga koos teiste oma valdkonna
organisatsioonidega või üks ühele kohtumisest Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuhiga.

Siit võtamegi edaspidi suuniseks selle, et regulaarse koostöö osas kohtume liikmetega
valdkondlikult koos juhataja ja liikmekoordinaatoriga. Kui liikmetel on aga konkreetseid
õiguslikke või huvikaitsega seotud küsimusi, siis saab pöörduda huvikaitsejuhi poole, kellega
koos lahendusi leida.

Juhtide tugivõrgustik
Kuna oleme oma töös näinud, et vabaühenduste juhtidel võib olla probleeme, mille
lahendamisel võib teiste kogemus ja nõu abiks olla, siis küsisime, kas juhtidel on vajadus
tugivõrgustiku järele ja missugune selline võrgustik võiks olla. 51,9% vastanutest tõdes, et
nad vajavad juhina enam tuge, 44,4% vastanutest arvas, et see sõltub võrgustiku
pakutavast.
Teemadena peeti oluliseks järgmisi:

Jätkame tööd tugivõrgustiku põhimõtetega ning loodame selle aasta jooksul tugivõrgustiku
käivitada.

Üritused ja infoedastus
Kodanikuühiskonna info edastamine on olnud Vabaühenduste Liidu üks põhitegevusi. 92,6%
vastanutest pidas meilt saadud infot neile kasulikuks.
Kõige olulisem infokanal oli iganädalane uudiskiri. Kasulikud kanalid olid ka heakodanik.ee
kodulehekülg ja ajakiri Hea Kodanik. Hea Kodaniku Facebooki lehte ja kvartaliaruandeid
peeti mõnevõrra vähem oluliseks.

2018. aastal alustasime Hea Kodaniku klubi üritustesarjaga, mis asendas varem toimunud
liikmeklubisid. Küsisime, mis teemad liikmeid sel aastal huvitavad, mida võiks Hea Kodaniku
klubis kajastada:
●
●
●
●
●
●

●

strateegilised partnerlused avaliku sektoriga, vabaühendused väljaspool Tallinna,
vene kogukonna vabaühenduste tugevdamine ja lõimumine
sotsiaalmeedia kasutamine vabaühenduste tegevuseks
avalik sektor esindamas kodanikkonda Euroopas
noorte kaasamine vabaühenduste tegevusse ja laiemalt nende aktiveerimine
vabakonna rahvusvahelistumine Eestis - kas kirju muster teeb meid rikkamaks,
koostöövõimalused
vabaühenduste juhid ja juhtimine; kuidas erasektorist raha kaasata - vabaühenduste
juhtide vaade (mitte ettevõtjad); kuidas inimesele hinge pugeda ja oma sõnumiga
masse liigutada (a la #mustlumi, sos)
poliitikakujundamine, juhtimine, kaasamine.

Kokkuvõtteks
2018. aastal olid Vabaühenduste Liidu olulisemad huvikaitsesaavutused katuseraha
jagamise lõpetamiseks loodud petitsioon ja hasartmängumaksu seaduse muutmine. Mõlema
tegevusega olid liikmed hästi kursis ning pidasid neid vajalikuks, mis seostub hästi sellega,
et Vabaühenduste Liidu kõige olulisemat rolli nähakse huvikaitses.
Selle kõrval peetakse tähtsaks ka vabaühenduste võimekuse tõstmist. Jätkame oma
tegevusi võrgustike (annetuste kogujate võrgustik, huvikaitsevõrgustik) eestvedajana, kuid
lisaks loome juhtide tugivõrgustiku ja toome liikmekohtumistel kokku valdkondlikud
liikmesorganisatsioonid, et aidata kaasa suuremale sisulisele koostööle. Ka Hea Kodaniku

klubid ja Hea Kodaniku ajakiri tõstatavad olulisi vabakonna teemasid. Meie eri infokanalid ja
kogukonnapraktika programm aitavad tõsta kodanikuaktiivsust ja julgustavad vabakonnas
osalema.

