
Eesti NATO Ühingu liikmete kaasamise hea tava 

 

1. Eesti NATO Ühingu missiooniks on   

 

• suurendada ühiskondlikku toetust Eesti NATO liikmelisusele;  

• tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust kollektiivkaitse toimemehhanismidest ning NATO, 

EL ja Eesti julgeolekupoliitikast;  

• edendada rahvusvahelist koostööd kaitse- ja julgeolekupoliitika vallas;  

• tutvustada Eesti seisukohti ja huvisid kaitse- ja julgeolekuküsimustes nii siseriiklikul 

kui ka rahvusvahelisel tasandil;  

• toetada integratsiooni ja üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas ning edendada 

rahvusvahelist stabiilsust ja julgeolekut. 

 

Eesti NATO Ühing soovib olla aktiivse ja tugeva liikmeskonnaga erinevaid eksperte, 

organisatsioonide ning sidusrühmade esindajaid ühendav liikmesorganisatsioon.  

 

2. Eesti NATO Ühingu arengukava 2013-2018 sätestab ühe olulise tegevussuunana 

liikmete ja vabatahtlike aktiivse kaasamise ning koostöö arendamise teiste sama 

valdkonna organisatsioonidega. Selle saavutamiseks on püstitatud kolm eesmärki: 

 

• Liikmete ja vabatahtlike aktiivne kaasamine EATA tegevustesse, sh kodanikualgatuse, 

vabatahtlikkuse ja konsensuskultuuri arendamine. 

• Liikmeskonna jätkusuutlik arendamine ja toetamine. 

• Koostöö arendamine teiste sama valdkonna organisatsioonidega. 

 

3. Kes on Eesti NATO Ühingu liige? 

 

Eesti NATO Ühingu liikmeks võib olla Eesti või mistahes teise Euroopa Liidu liikmesriigi 

kodanik, samuti NATO liikmesriigi kodanik. 

 

 

 

 



4. Kuidas kaasata liikmeid aktiivsemalt EATA tegemistesse? 

 

Eesti NATO Ühingu liikmete kaasamise hea tava püüab anda lahendused ning vastused 

kitsaskohtadele ja vajakajäämistele liikmete kaasamisel. 

 

a. Liikmed tunnevad Eesti NATO Ühingu olemust, eesmärki ja 

tegevusvaldkondi 

 

• Vähemalt kaks (2) korda aastas (sh üldkoosolekul) tutvustatakse Ühingu liikmetele 

Eesti NATO Ühingu algava aasta või poolaasta tegevusplaani ja püstitatud eesmärke 

ning antakse ülevaade eelmisel aastal või poolaastal toimunust (lähtuvalt 

tegevuskavast ja tööplaanist). 

• Ühingu edastab sisekommunikatsiooni parandamiseks kord kuus liikmetele (ja 

koostööpartneritele) Ühingu tegevusi ja päevakajalisi teemasid kajastavat uudiskirja. 

 

b. Eesti NATO Ühing avalikustab ja edastab liikmetele infot 

 

• Kodulehel  on  aktuaalne ja selge ülevaade Eesti NATO Ühingust, Ühingu tegemistes 

osalemise võimalustest ja liikmetele pakutavast. 

• Kodulehel on liikmetele ka eraldi intranet, kuhu igaüks saab oma parooliga sisse 

logida ning tutvuda vaid liikmetele mõeldud informatsiooniga. 

• Liikmete  list  – liikmete teavitamine olulisemate teemade osas, kutsed Eesti NATO 

Ühingu või koostööpartnerite sündmustele ja liikmetelt sisendi küsimine. 

• Sotsiaalmeedia  (peamiselt  Facebook):  kiirem  ja  olulisem  info toimunud ja 

planeeritavatest sündmustest. 

• Spetsiifiline info (kutsed konverentsidele, koolitustele ja avalikele loengutele, 

koostööpakkumised jne). 

• Eesti NATO Ühing kajastab oma liikmete valdkondlikke tegevusi, arvamusi jms. 

 

 

 

 



c. Liikmeid kaasatakse professionaalselt ja paindlikult Eesti NATO Ühingu 

arengukava eesmärkide ja tegevussuundade kujundamisse 

 

• Sisendit  kogutakse  Eesti NATO Ühingu korraldatud  sündmustel,  töötubades, 

liikmete kohtumistel, (interaktiivsetel) koosolekutel, otsekontaktis kontaktisikute-

juhatuse liikmetega ja kirjalikult (liikme-listi kaudu). 

 

d. Liikmetelt küsitakse tagasisidet regulaarselt 

 

• Kord  aastas  viiakse läbi liikmete küsitlus, mille eesmärk on koondada info liikmete 

rahulolu kohta ja ootused uueks aastaks. 

 

e. Eesti NATO Ühing ootab oma liikmelt huvi ja valmisolekut osalemiseks 

ühingu tegevustes 

 

• Osalemist veebruaris toimuval üldkoosolekul. Eesti NATO Ühing hoolitseb selle eest, 

et liige on kursis arutlusele tulevate teemadega.  

• Kahepoolne   infovahetus:   liige edastab  võimaluse korral Eesti NATO Ühingu 

eesmärkidega seotud olulistest tegevustest infot Ühingule; teavitab oma 

kontaktandmete  muutumisest  ning soovist Ühingu tegemistes osalemisest.  

• Osaleb Eesti NATO Ühingu korraldatud sündmustel (arutelud, kohtumised, töögrupid, 

seminarid, koolitused jmt) alati, kui võimalik. 

• Eesti NATO Ühing ootab oma liikmetelt võimalusel kaastööd igakuiste uudiskirjade 

koostamisel. 

 

f. Eesti Nato Ühing kui võrgustik 

 

• Eesti NATO Ühing pakub oma liikmetele võimalusel vabamas õhkkonnas korraldatud 

liikmeõhtuid.  

• Eesti NATO Ühingu liikmeid kaasatakse vajadusel ja võimaluse tekkides Ühingu 

eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste korraldamiseks vajalike kontaktide loomisel 

erineva valdkonna institutsioonide ja organisatsioonidega. 

 



5. Uue liikme kaasamine. 

 

Lisaks olemasolevatele liikmetele soovib Eesti NATO Ühing saada juurde ka uusi 

liikmeid ning seda võimalikult erineva taustaga inimeste näol, et võimaldada Ühingu 

tegevuste läbi vajaliku info jõudmine kõikide kodanikeni. 

 

Uue liikme liitumise puhul on oluline liikmele koheselt positiivne kontakt tekitada ning 

teda soojalt vastu võtta: 

 

• Uue liikmega võtta esimesel võimalusel meili teel kontakti, edastada tervitus liikmeks 

astumise puhul organisatsiooni poolt 

• Liitumise järgselt saata „infopakett“ olulise teabega: traditsiooniliste ürituste info, 

vajalikud kontaktid, Eesti NATO Ühingu põhikiri, eesmärgid jne. 

• Intraneti jaoks vajalike paroolide saatmine, et uus liige saaks ligi vaid liikmetele 

mõeldud informatsioonile. 

• Kutsuda uued liikmed esimesel võimalus vabas õhkkonnas juhatuse/aktiivsete 

liikmetega vestlema, et panna alus uue liikme sotsiaalvõrgustiku tekkimisele. 

Võimalusel kaasata ühte kohtumisse mitu uut liiget. Annab võimaluse küsida tekkinud 

küsimusi (näiteks panustamise, kohustuste jms kohta). 

 

 

*Liikmete kaasamise arendamiseks ja nende suuremaks kaasamiseks Ühingu tegemistesse 

plaanib Eesti NATO Ühing 2016 aastal taotleda KÜSK-ilt liikmeskonna arendamiseks 

mõeldud toetust. 

 


