MTÜ EESTI SAARTE KOGU
MISSIOON

Eesti Saarte Kogu missioon on aidata üldsusel ja ametkondadel mõista, mõtestada ja
arvestada Eesti saarte jätkusuutliku arengu vajadusi ja eeldusi Eesti, Euroopa ja üleilmses
kontekstis.

EETILISED TEGEVUSPÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
MTÜ Eesti Saarte Kogu (ESK) missiooni sõnastamisel taotletakse liikmete osalemist,
eesmärgiselgust ja sõnastuse konkreetsust ning arusaadavust.
ESK koondab ja väljendab Eesti saarte ja saarlaskondade huve ja vajadusi ning kaasab
saarte elanikke iseenda, saarte ja Eesti probleemide analüüsi ja lahendamisse.
ESK väärtustab oma liikmeid, eeldab eestseisuse liikmete kaasavat ja vastutustundlikku
tegutsemist üldkogude vahelisel ajal.
ESK püüdleb oskusliku tegutsemisega järjepidevalt ja sihikindlalt oma eesmärkide poole.
Kodanikujulgus
ESK ilmutab asjatundlikkust ja kodanikujulgust võitluses asjatundlike ja õiglaste otsuste
eest.
ESK esitab oma seisukohti õigusaktide kohta, et saarte olusid ja elanikkonda puudutavad
otsused oleksid asjatundlikud ja õiglased.
ESK lähtub seisukohtade sõnastamisel ning väljendamisel avalikust huvist ja oma
eesmärkidest, vahendab oma sõnumit mõjusalt, tasakaalukalt.
Vahendite säästlik ja kestlik kasutamine
ESK kasutab oma tegevuseks saadud vaimuvara, ainelisi ja varalisi vahendeid
otstarbekalt ja heaperemehelikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

ESK lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarve põhjendatusest
ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Vastutus ja aruandmiskohustus
ESK annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja
avalikkuse ees.
ESK juhindub juhtimise headest tavadest ja heast raamatupidamistavast.
ESK avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
Teave ESK missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja
arusaadav.
ESK suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
ESK on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste
eesmärkide saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
ESK tegutseb avalikes huvides ja on oma eesmärgi seadmistes, otsustes ja tegevuses
sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli
alla.
ESK ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti
ilmnemisel võtab ESK tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
Sõnapidamine ja koostöö
ESK peab kinni õiguspärastest kirjalikest ja suulistest kokkulepetest.
ESK teeb koostööd teiste ühendustega, väärtustab nende ideid ja projekte, mis on
kooskõlas ESK eesmärkide ja põhimõtetega.
Sallivus ja hoolimine
ESK tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
ESK väärtustab oma ja teiste Eesti avalikes huvides tegutsevate ühenduste tegevust,
seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
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