
Vabaühenduste Liidu liikmeküsitlus 2020 
 
 
2020. aasta alguses tehtud liikmeküsitluses palusime oma liikmetelt tagasisidet eelmise aasta tegevustele. 
Küsimustele vastas 52 liiget 105st. 
 

 
Vabaühenduste Liidu roll ühiskonnas 

Nagu ka varasematel aastatel peeti ka sel aastal Vabaühenduste Liidu olulisimaks rolliks kodanikuühiskonna 
ja vabaühenduste huvide eest seismist (kõik 52 vastajat pidasid seda kas väga oluliseks või pigem oluliseks, 
sealjuures 46 vastajat pidas seda väga oluliseks). Ülejäänud rolle toetati üsna võrdselt: 50 vastajat pidas 
oluliseks vabaühenduste võimekuse tõstmist, 49 vastajat kodanikuühiskonna alase info jagamist, 48 
vastajat kodanikuaktiivsuse tõstmist ja osalema julgustamist ning 47 vastajat uute tegevuste algatamist. 
 

 
 
 
Vabaühenduste Liidu tegevused 2019. aastal 
 
2019. aasta uued tegevused said palju toetust – nii Annetamistalguid, Aktiivsete Kodanike Fondi käivitamist 
kui uut kodanikuühiskonna arengukava peeti olulisteks. Neile järgnesid hasartmängumaksu seaduse 
muutmine, strateegilise partnerluse arenguprogramm, ajakiri Hea Kodanik ja Valimiste valvurid. Siin 
korduvad ka Vabaühenduste Liidu kõik ülal mainitud rollid. 
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Liikmete rahulolu ja ootused 
 
88% vastanutest leidis, et on täielikult või pigem rahul sellega, kuidas me neid kaasame. 89% vastanutest 
arvas, et nad on saanud Vabaühenduste Liitu kuulumisest kas kindlasti või pigem kasu. Nende protsent, kes 
on kaasamisega rahul ja kes arvavad, et nad on saanud liikmeks olemisest kasu, pole võrreldes eelmise 
aastaga oluliselt muutunud (siis olid need protsendid vastavalt 85,1 ja 92,6). Küll aga saame edasi töötada 
sellega, et nende osakaal, kes on täielikult kaasamisega rahul ja kes kindlasti liikmelisusest kasu saavad, 
edaspidi suureneks. 
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Liikmed tõid oma rahulolust ja kasust kõneldes välja: 
 

• Oleme saanud rahastusinfot; samuti oleme saanud juurde kajastust oma tegevustele. 
• Väga kasulik on olnud eelkõige võrgustike kaudu info ja teadmiste jagamine ning sisendi ja nõu 

saamine enda tööks. 
• Oleme saanud infot kiiremini kui läbi ministeeriumi või saanud varem teada meie organisatsiooni 

jaoks olulistest otsustest. 
• Räägime küll kaasa, kuid saame iseseisvalt hakkama ja ei saa seetõttu liikmeks olemisest reaalset 

kasu. 
• Praegu on meie kasu peamiselt huvikaitses, mida ise teha ei jaksaks. 
• Alati, kui midagi küsime, siis te vastate ja tunnete huvi ja olete olemas.  
• Finantsküsimustesse võiks ehk isegi rohkem aega panna, et nõustada ja juhendada. 
• Teiste liikmetega kohtumised on alati kasulikud, sest saab vahetada mõtteid ja luua häid suhteid.  
• Hasartmängumaksu nõukogu kaotamine on pigem olnud negatiivse mõjuga, sest uusi 

rahastusvõimalusi haridusministeeriumis ei ole tekkinud. 
 
 
Liikmemaks 
 
Küsisime, mida liikmed arvavad liikmemaksu tõstmise kohta, mis on olnud muutumatu alates 2012. aastast. 
33% vastanutest oli nõus kuni 10% liikmemaksu tõusuga. 17% vastanutest arvas, et liikmemaks võib tõusta 
ka üle 10%. 15% vastanutest tõdes, et tema organisatsioon liikmemaksu tõusuks valmis ei ole. 35% 
vastanutest vastas „Selge, arvestame sellega“ ehk võttis plaani liikmemaksu tõsta teadmiseks ja vastuseisu 
sellele polnud. Liikmemaksu küsimusega jätkame 2020. aasta üldkoosolekul. 
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Infoedastus 
 
Kõige olulisem infokanal oli iganädalane infokiri. Kasulikud kanalid olid ka heakodanik.ee portaal ja ajakiri 
Hea Kodanik. Hea Kodaniku Facebooki lehte ja kvartaliaruandeid peeti mõnevõrra vähem oluliseks. 
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Vabaühenduste Liidu liikmemaks on olnud muutumatu alates 2012. 
aastast. Kaalume liikmemaksu tõstmist alates 2021. aastast, et paremini 

katta oma tegevusega seotud kulusid. Liikmemaks jääks ikka sõltuma 
vabaühenduse käibest.

Olen nõus kuni 10% liikmemaksu tõusuga.

Olen nõus kuni 15% liikmemaksu tõusuga.

Olen nõus kuni 20% liikmemaksu tõusuga.

Liikmemaksu tõusuks mu organisatsioonvalmis ei ole.

Selge, arvestame sellega.
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