
Vabaühenduste Liidu liikmeküsitlus 2021 
 
 
2021. aasta alguses tehtud liikmeküsitluses palusime oma liikmetelt tagasisidet eelmise aasta tegevustele. 
Küsimustele vastas 32 liiget 107st. 
 
Vabaühenduste Liidu roll ühiskonnas 

Nagu ka varasematel aastatel, peeti Vabaühenduste Liidu olulisimaks rolliks kodanikuühiskonna ja 
vabaühenduste huvide eest seismist (kõik 32 vastajat pidasid seda kas väga oluliseks või pigem oluliseks, 
sealjuures 27 vastajat pidas seda väga oluliseks). Järgmisena peeti oluliseks vabaühenduste võimekuse 
tõstmist (26 vastajat pidas väga oluliseks, 5 vastajat pigem oluliseks) ja kodanikuühiskonna alase info 
jagamist (24 vastajat pidas väga oluliseks, 8 vastajat pigem oluliseks). Ülejäänud kahe rolli osas jagunesid 
vastanud enam-vähem pooleks – toetati üsna võrdselt nii kodanikuaktiivsuse tõstmist ja osalema 
julgustamist kui ka uute tegevuste algatamist. Samas on viimase kahe puhul näha, et neid peetakse siiski 
vähemoluliseks kui esimest kolme rolli. Võrreldes eelmise aastaga on märgatavalt rohkem neid, kes peavad 
vabaühenduste võimekuse tõstmist ja kodanikuühiskonna alase info jagamist väga oluliseks. 
 

 
 
 
 
Vabaühenduste Liidu tegevused 2020. aastal 
 
2020. aastal pidasid liikmed meie töös kõige olulisemaks kodanikuühiskonna programmi 2021-2024 
panustamist. Tähtsamate tegevuste seas olid ka annetamistalgud, meie jagatud nõuanded kevadise 
eriolukorra ajal ja vabaühenduste riikliku rahastuse andmebaas. Neile järgnesid Hea Kodaniku ajakiri, AVP 
uue tegevuskava koostamine ja strateegilise partnerluse arenguprogramm. Hea Kodaniku klubid, 
tulevikujuhtide arenguprogramm ja USAID indeks kodanikuühiskonna elujõulisusest said vähem mainitud. 
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Liikmete rahulolu ja ootused 
 
94% vastanutest leidis, et on täielikult või pigem rahul sellega, kuidas me neid kaasame. Rahulolijate 
osakaal on kasvanud 6% võrra. Eriti rõõmustav on see, et oluliselt on kasvanud nende osakaal, kes on 
täielikult kaasamisega rahul – eelmise aasta 21%st selle korra 44%ni. 
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88% vastanutest arvas, et nad on saanud Vabaühenduste Liitu kuulumisest kas kindlasti või pigem kasu. See 
näitaja pole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud (siis oli see 89). 
 

 
 
 
Liikmed tõid oma rahulolust ja kasust kõneldes välja: 
 

● Strateegilise partnerluse arendus on meie rahastamist toetanud. 
● Liit jõuab tegeleda üldisemate küsimustega, mis nii otseselt kui ka kaudselt annavad meile 

tegutsemiseks rohkem võimalusi. 
● Meid julgustab teadmine, et vabaühendusi on palju ja vajadusel võib loota liikmete toetusele. 

Loomulikult leiab liikmete ja katuseorganisatsiooni algatustest palju huvitavaid ideid. 
● Vabaühenduse uudiskirja pandud üleskutsetele oleme saanud osalejaid ja huvilisi, samuti artikkel 

Hea Kodanik ajakirjas aitas tõsta meie tuntust ning Hea Kodaniku klubi oli väga kasulik. 
● Väga suurt tuge saime annetamistalguid korraldades. 
● Ei ole otseselt kasu tunnetanud, aga kodanikuühiskond on kindlasti kasu saanud. 
● KÜSKi teemal ei kaasatud piisavalt ja lasti üsna vabalt lihtsalt poliitikutel see kaaperdada. 
● Info olulistes tegevustes ja õigusloome arengus. 
● Ei ole erilist koostööd teinud, selleks pole ka vajadust olnud. 

 
 
Infoedastus 
 
Kõige olulisem infokanal oli iganädalane infokiri, sellele järgnes heakodanik.ee portaal. Hea Kodaniku 
Facebooki leht ja kvartaliaruanded olid küll enam-vähem sama paljude jaoks olulised kanalid, kuid ka ca 
kolmandiku jaoks väheolulised. 2021. aastast Hea Kodaniku ajakirja enam senisel paberkujul ei ilmu, kuid 
sisukaid lugusid kodanikuühiskonnas olulistel teemadel teeme ikka. 
 

41%

47%

3% 9%

Kas sinu organisatsioon on Vabaühenduste Liidu tegevustest kasu saanud?

Jah, kindlasti Pigem jah Pigem ei Ei ole üldse Ei oska öelda



 
 
 
Mis valdkondades liikmed tuge vajavad? 
 
Küsisime seekord lähtuvalt vabaühenduse juhi kompetentsimudelist, mis valdkondades meie liikmed enim 
tuge vajaksid, et 2021. aastal nende vajadustega tegelda.  
 

 
 
Lisaks etteantud valikutele mainiti veel konfliktide lahendamist ja hangete korraldamist. Samuti olukorda, 
kus vabaühendust asub juhtima uus juht, kes võib siis vajada rohkem tuge. Sellest vajadusest lähtuvalt 
oleme 2021. aastal juba käivitanud juhtide võrgustiku. 
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https://heakodanik.ee/wp-content/uploads/2020/02/vabau%CC%88henduse-juhi-kompetentsimudel.pdf

