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MTÜ EESTI NAISLIIT PROJEKT „EESTI NAISLIIDU EESTKOSTEVÕIMEKUSE EDENDAMINE“ 
 
 

        EESTI  NAISLIIDU  EESTKOSTETEGEVUSE  HEA  TAVA 

 
 
Eesti Naisliit (Naisliit) on Eesti naiste vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik ühiskondlik 

organisatsioon.  

 

Naisliidu kõrgemaks eesmärgiks on hoida Emakeelt ja Isamaad ning ühendada naiste 

jõud ja mõistus tööks iseseisva Eestimaa heaks. 

 

Eesmärgi saavutamise nimel teeme koostööd maailmavaate üleselt kõigi meie 

põhiväärtusi toetavate isikute, vabaühenduste ja võrgustikega ning avaliku võimu 

institutsioonidega, et  mõjutada riiki ja siin elavaid inimesi soolise võrdõiguslikkuse ja 

võrdse kohtlemise põhimõtet järgima ja väärtustama. 

 

Oma tegevuses järgib Naisliit Vabaühenduste eetikakoodeksit. 

 

 

1. TAASLOOMISEST TÄNASENI OLEME: 

 

1.1 olnud Eesti taasiseseisvumise protsessi eesliinil; 

1.2 kaasa rääkinud võimutasandil, osalenud poliitilistes sündmustes ja seadusloomes nii 

algataja kui kaasatava partnerina; 
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1.3 algatanud arutelusid naiste ja meeste võrdse kohtlemise küsimustes ning tõstatanud 

avalikkuse ette selle teema ka EL sotsiaalharta ja Soolise Võrdõiguslikkuse seadusega 

seoses; 

1.4 korraldanud konverentse, koolitust ja nõupäevi; 

1.5 osalenud rahvusvahelistel piirkondlikel ja maailmakonverentsidel, loonud teiste 

riikide organisatsioonidega sidemeid; 

1.6 ärgitanud naisi osalema poliitikas motoga „Naine toeta naist!“ 

1.7 viinud läbi kampaania "Sama või samaväärse töö eest võrdne palk!" 

1.8 korraldanud Aasta Ema ja Aasta Isa konkursside läbiviimist ja Aunimetuse 

omistamist; 

1.9 korraldanud heategevusüritusi; 

1.10 abistanud lastekodust ellu astuvaid noori; 

1.10 äratanud ellu käsitöö- ja taidlusringe, korraldades ülemaalisi käsitöökampaaniaid; 

1.11 olnud üks Eesti Naiste Koostööketi asutajaliikmetest. 

 

Naisliit oma tegevustega on taganud legitiimsuse kodanikuühiskonnas. 

 

 

2. NAISLIIT EESTKOSTEORGANISATSIOONINA: 

 

2.1 astub välja  naiste ja haavatavamate ühiskonnagruppide õiguste igasuguse 

ahistamise vastu; 

2.2 toetab algatusi, millega rõhutatakse naise väärikust; 

2.3 aitab kasvatada inimestes humaansust, kõlbelisust, sallivust ja halastust; 

2.4 säilitab rahvuslike ideaalide järjepidevust ja viib edasi rahvuskultuuri; 

2.5 kannab edasi pereväärtusi; 

2.6 edendab tervise- ja kodukultuuri; 

2.7 kaitseb  loodust ja puhast elukeskkonda; 

2.8 väärtustab haridust ja töökust; 

2.9 rõhutab kõigile lastele loomupäraste kasvu- ja arengutingimuste loomise 

vajalikkust. 
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3. NAISLIIT EESTKOSTETEGEVUSES: 

 

3.1  sõnastab selgelt, lühidalt ja üheselt mõistetavalt lähteülesande ja eesmärgi, soovitud 

tulemuse ning  kavandatud tegevuse eeldatavad mõjud; 

3.2  määrab kindlaks isikud ja partnerid, kellega aru peetakse, ning arvestab ja austab 

nende soove, vajadusi ja eripärasid; 

3.3 koostöö plaanimisel selgitab ühiselt võimalike partneritega eesmärkide ja 

tegevusviiside puutepunktid ning loobub  nende puudumisel koheselt ajaressurssi 

raiskavast tegevusest;  

3.4 konsulteerimiseks ja osalemiseks kaasab osalised võimalikult vara ja kogu protsessi 

jooksul; 

3.4 koostab tegevuste kava võimalikult üksikasjalikult; 

3.5 tagab huvirühmade ja vajadusel avalikkuse  teavitamise; 

3.6 toetub suheldes avaliku võimu ja partneritega oma põhiväärtustele ning ei tee 

kompromisse lihtsalt kaasatuse pärast; 

3.7 teeb vahekokkuvõtteid protsessi käigus saadud tagasisidest, korrigeerib tegevuste 

üksikasju ning teavitab osalisi vahekokkuvõttest; 

3.8 teavitab kõiki kaasatud osalisi tulemustest; 

3.9 hindab protsessi ja saavutatud tulemuste rakendatavust ja nende võimalikku mõju. 

 

 

NAISLIIT ON AVATUD KOOSTÖÖLE KÕIGI MEIE PÕHIVÄÄRTUSI JAGAVATELE JA 

SARNASEID EESMÄRKE OMAVATELE INIMESTELE, VABAÜHENDUSTELE JA 

VÕRGUSTIKELE! 

 
 


