
Vabaühenduste Liidu liikmeküsitlus 2022 
 
 
2022. aasta alguses tehtud liikmeküsitluses palusime oma liikmetelt tagasisidet eelmise aasta tegevustele. 
Küsimustele vastas 37 liiget 108st. 

 
Vabaühenduste Liidu roll ühiskonnas 
Nagu ka varasematel aastatel peeti ka sel aastal Vabaühenduste Liidu olulisimaks rolliks kodanikuühiskonna 
ja vabaühenduste huvide eest seismist (33 vastanut pidas väga oluliseks, 3 vastanut pigem oluliseks). Üsna 
võrdselt oluliseks peeti vabaühenduste võimekuse tõstmist (20 vastanut pidas väga oluliseks, 17 vastanut 
pigem oluliseks) ja kodanikuühiskonna alase info jagamist (23 vastanut pidas väga oluliseks, 14 vastanut 
pigem oluliseks). Ülejäänud kahe rolli osas jagunesid vastanud enam-vähem pooleks –  toetati üsna võrdselt 
nii kodanikuaktiivsuse tõstmist ja osalema julgustamist (12 vastanut pidas väga oluliseks, 21 vastanut pigem 
oluliseks) kui uute tegevuste algatamist (15 vastanut pidas väga oluliseks, 14 vastanut pigem oluliseks). 
Võrreldes eelmise aastaga eristub huvide eest seismine teistest rollidest veelgi rohkem ning teised rollid on 
kõik saavutanud võrdsema positsiooni kui varasemalt. 
 

 
 
 

Vabaühenduste Liidu tegevused 2021. aastal 
2021. aastal pidasid liikmed meie töös kõige olulisemateks annetamistalguid, strateegilise partnerluse 
juhendit ja tulevikujuhtide arenguprogrammi. Neile järgnesid läbipaistva huvikaitse hea tava ja 
vabatahtlikkuse teema toomine Vabaühenduste Liidu tegevuste sekka. Hea Kodaniku klubid ja USAID indeks 
kodanikuühiskonna elujõulisusest said vähem mainitud. 
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Liikmete rahulolu ja ootused 
86% vastanutest leidis, et on täielikult või pigem rahul sellega, kuidas me neid kaasame. Võrreldes eelmise 
aastaga on rahulolijate protsent vähenenud. Ilmselt on siin mõjutanud ka see, et koroonakriisi oludes 
oleme liikmetega juba ligi kaks aastat vähem näost näkku saanud kohtuda, ka üldkoosolek on toimunud 
kaks aastat veebis. 
 

 
 
 
  

0 5 10 15 20 25 30

Muu

Hea Kodaniku klubid

USAID indeks kodanikuühiskonna elujõulisusest

Vabatahtlikkuse teema toomine Vabaühenduste…

Läbipaistva huvikaitse hea tava koostamine

Tulevikujuhtide arenguprogramm

Strateegilise partnerluse juhend ametnikele

Annetamistalgud

Vabaühenduste Liidu kolm 2021. aasta kõige olulisemat tegevust

Vastanute arv

24%

62%

14%

Kas oled rahul sellega, kuidas Vabaühenduste Liit liikmeid kaasab?
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84% vastanutest arvas, et nad on saanud Vabaühenduste Liitu kuulumisest kas kindlasti või pigem kasu. See 
näitaja on võrreldes eelmise aastaga kahanenud (siis oli see 88). 
 
 

 

 
Liikmed tõid kaasamisest ja rahulolust rääkides välja: 

• Soovitakse rohkem sisulisi arutelusid huvikaitseteemadel. 

• Oodatakse rohkem kontakte ja koostööd liikmeorganisatsioonide vahel. 

• Tutvumisüritusi uutele juhtidele, kes muidu pole kursis Vabaühenduste Liidu rolli ja tegevustega. 

• Hinnatakse süsteemset infot ja huvikaitset, tuge suhtluses valitsusasutustega. 

• Hinnatakse võimalust koos Vabaühenduste Liiduga olulistel teemadel kaasa rääkida. 

• Vajatakse rohkem selgitustööd Vabaühenduste Liidu huvikaitse seisukohtade teemal. 

• Edukalt on käivitunud vabatahtlikkuse suund. 

• Kasu on tulnud uuringutest (nt USAID) ja inimeste arengu toetamisest (tulevikujuhid, juhtide 
võrgustik). 

 
 

Rahulolu huvikaitsetööga 
Kuna liikmete peamine ootus on, et Vabaühenduste Liit seisaks kodanikuühiskonna ja vabaühenduste 

huvide eest, siis küsisime sel aastal esimest korda, kuidas liikmed me huvikaitsetööga rahul on. 80% 

vastanutest on täielikult või pigem rahul, 6% vastanutest pigem ei ole või ei ole üldse rahul ja 14% 

vastanutest ei osanud öelda. 
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Kas sinu organisatsioon on Vabaühenduste Liidu tegevustest kasu saanud?

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



 

 

Liikmed tõid huvikaitsetöö ootuste teemal välja: 

• Vabaühenduste Liit on aktiivselt hoidnud silma peal õigusloomel ja teinud vajalikke ettepanekuid. 

• Mõnedel teemadel on oodatud jõulisemat seisukohavõttu ja huvikaitselist tuge. 

• Ka huvikaitsetöös oodatakse rohkem koostööd ja koosloomet. 

Infoedastus 
Kõige olulisem infokanal oli iganädalane infokiri, sellele järgnes heakodanik.ee portaal ja kvartaliaruanded. 
Hea Kodaniku Facebooki lehe tähtsus on võrreldes eelmise aasta vähenenud. Venekeelse uudiskirja kohta 
küsisime esimest korda, aga seda ei peeta ilmselt oluliseks eelkõige seetõttu, et liikmete hulgas on vähe 
neid, kes selle uudiskirja esmaseks sihtgrupiks on. 
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