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Arutelude teemad 

 Mis on vabatahtlik töö? 

 Kellele on see suunatud? 

 Kes on vabatahtlikud? 

 Mis on vabatahtliku tegevuse 

motivatsioon? 

 Millised on vabatahtliku tegevuse 

takistused, piirangud, probleemid? 
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Mis on vabatahtlik töö? 

 Vabatahtlikul tegevusel on kolm 

peamist tunnust: 

1. tegevus toimub vabast tahtest, mitte 

kohustuslikult ega sunniviisiliselt; 

2. tegija ei saa rahalist ega materiaalset 

tasu, kuigi võib saada palju kasu ning 

tänutäheks ka kingitusi; 

3. tegutsetakse väljaspool oma kodu ja 

perekonda, kellegi teise või laiemalt 

ühiskonna hüvanguks. 
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Mis ei ole vabatahtlik tegevus? 

 Vabatahtliku tegevusega on lihtne 
segamini ajada selliseid töid, mida 
tehakse küll tasuta, kuid mitte vabast 
tahtest või heategevuslikel eesmärkidel. 

 Vabatahtlikuks tegevuseks ei saa lugeda 
näiteks üldkasulikku tööd 
(asenduskaristust) ega kõiki 
koolipraktikaid. 

 Teisest küljest pole jällegi kogu 
mittetulundusühendustes tehtav töö alati 
vabatahtlik, nagu tihti eeldatakse. 

 Hinnanguliselt annavad ühendused 
palgalist tööd 4-5% tööjõulisest 
elanikkonnast. 
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Vabatahtliku tegevuse tüübid 

 Vabatahtlikuna tegutsemine omal 

algatusel ja iseseisvalt on 

omaalgatuslik vabatahtlik tegevus. 

 Vabatahtlikuna osalemist mõne 

organisatsiooni algatatud ja läbiviidud 

tegevustes nimetatakse 

organisatsioonide korraldatud 

vabatahtlikuks tegevuseks. 
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Vabatahtliku tegevuse tüübid 

 Kui vabatahtlikud abistavad 

konkreetse tegevuse, ürituse või 

projekti läbiviimisel või reageerivad 

väljakutsele, siis on tegemist 

ühekordse vabatahtliku 

tegevusega. 

 Järjepidevalt pikema aja jooksul 

tegutsemist kutsutakse regulaarseks 

vabatahtlikuks tegevuseks. 
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Vabatahtliku tegevuse tüübid 

 Vabatahtlik teenistus on 

põhjalikumalt korraldatud ja piiritletud 

osa vabatahtlikust tegevusest, mida 

iseloomustavad: 

◦ kindel ajavahemik; 

◦ selged eesmärgid, sisu, ülesanded, 

struktuur ja raamistik; 

◦ kohane tugi ja juriidiline ning sotsiaalne 

kaitse. 
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Vabatahtliku tegevuse tüübid 

 Vabatahtlik töö on mõiste, mida 

igapäevaelus kasutatakse 

samatähenduslikuna vabatahtlikule 

tegevusele. 

 Selguse huvides on siiski otstarbekam 

kasutada järjepidevalt terminit 

vabatahtlik tegevus, sest 

vabatahtlikuna tegutsemine ei ole 

kajastatud Eesti Vabariigi 

tööseadusandluses. 
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Vabatahtlikuna tegutsetakse 

väga erinevatel põhjustel, 

näiteks: 

 soov midagi ise ära teha, 

 võimalus mõjutada ja muuta oma 
elukeskkonda paremaks, 

 võimalus ennast teostada ja proovile 
panna, 

 võimalus omandada uusi teadmisi ja 
oskusi, 

 võimalus tutvuda erinevate inimestega, 

 soov olla kasulik ning aidata teisi, 

 võimalus sisustada oma vaba aega, 

 võimalus lihtsalt teha vahelduseks 
midagi uut ja erilist. 
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Vabatahtliku tegevuse 

valdkonnad 

 Külaliikumine ja kohaliku elu 
edendamine 

 Keskkonnakaitse ja loodushoid 
 Sotsiaalvaldkond 
 Lapsed ja noored 
 Haridus ja teadus 
 Kultuur 
 Sisejulgeolek 
 Sport ja kehakultuur 
 Tervishoid 
 Loomakaitse 
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Emmaste 

12 



Emmaste 

 Esimene koosolek 

 Vabatahtlike leidmine ja nende 
kaasamine, teadlikkus nende olemas 
olust 

 Isiklikud kontaktid 

 Noored ja nende seisukoht 

 Positiivsed näited 

 Motivatsioon ja selle püsimine 

 Tunnustamine 

 Kust tulevad ressursid? 
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Emmaste 
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Kõrgessaare 
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Kõrgessaare 

 Tegevusi tehakse oma vabast ajast ja oma rahakoti 
arvelt 

 Tuge on vaja: 
◦ Tegevuste omafinantseeringute leidmisel 

◦ Raamatupidamise korraldamiseks 

◦ Nõuandjate leidmiseks 

 Vaja rohkem külasid ühendavaid tegevusi: 
teemapäevad, külade päevad, ühisüritused 

 Mingil ajal tegevused ammendavad ennast, tegijad 
väsivad, tekib nn. surnud punkt 

 Eestvedaja, see on tegevuste hing 

 Jaga omi kogemusi,  õpetame järeltulijaid ja järgijaid, 
see tekitab uusi edasiviijaid 

 Enam kaasata noori, suvehiidlasi 

16 



Kõrgessaare 

 Milleks vabatahtlike andmebaas? 

◦ Vahendada ideid 

◦ Saada uusi kogemusi 

◦ Korrastatud info kättesaadavamaks 

◦ Projektipartnerite kaasamise võimalus 

◦ Oleme nähtavamad kaugemale oma 

kodukohast 

◦ Kaaluda tasub ühise meililisti loomist või 

ka blogi vormis 
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Kõrgessaare 

 Samal ajahetkel toimivad formaalsed ja 
mitteformaalsed süsteemid 

 Kokkulepet vajab ühise initsiatiivi puhul 
vastutuse ja kohustuste määra suurus 

 Personaalse initsiatiivi puhul oht välja 
kujuneda osasaajate kõrgendatud 
ootustele 

 Piduriks võib saada põhjendamatu, 
pahatahtlik, ehk otsitud kriitika 

 Heatahtlik kriitika (tähelepanu juhtimine) 
viib edasi 
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Kõrgessaare 
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Käina 

 Kuidas kaasata vabatahtlikke, 

praktilised näited 

 Andmebaas ja selle mõttekus 

 Kõiki vabatahtlikke ei tea 

 Samas kõik ei soovigi, et neid 

teatakse 

 Aga tunnustamine? 
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Käina 

 Külaseltsid on aktiivsed ja koostöö 
vallaga toimib 

 Kuidas tegevusi organiseeritakse? 

 Idee regulaarsest toetussüsteemist 
valla eelarvest 

 Valla teed ja nende hooldus 

 Heakorratööd üldiselt 

 Organiseeritud ja seltsilisel 
vabatahtlikul tööl peab olema KOVi 
tugi 
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Pühalepa 
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Pühalepa 

 Inimesed on valmis panustama tegevustesse 
oma võimete kohaselt 

 Vabatahtlik tegevus oli, on ja jääb 

 Vabatahtlikke on palju, kuid me ei tea neid kõiki 

 Vabataktlike kaasamine toimib hästi läbi isikliku 
infobaasi ja personaalse suhtlemise teel, st. 
andmebaas toimib läbi isiklike kontaktide 

 Erinevates tegevusvaldkondades tegijate ringis 
ikka samad inimesed 

 Oluline on teha koostööd, luua vabatahtlike 
võrgustik 

 Koostöö, so. riik, kohalik omavalitsus, kogukond, 
küla , külavanem, üksikisik 

 Enam kaasata tegevustesse noori ja mehi 
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Pühalepa 

 Vabatahtlik tegevus suurendab üldist 
kogukonna võimekust paremaks 
toimetulekuks 

 Ootused vallale enam ressursside 
eraldamisele ühisteks tegevusteks 

 Valla ja külavanemate koostöö 
aktiivsemaks 

 Ka vabatahtlik väsib kunagi, vajalik pidev 
ja täiendav motivatsioon 

 Oluline on, märka vabatahtlikku, vajalik 
on tähelepanu ja tunnustamine, selleks 
tänuüritused, teemapäevad 
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Pühalepa 
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Kokkuvõte 

 Vabatahtlik tegevus toimub vabast 
tahtest, mitte kohustuslikult ega 
sunniviisiliselt 

 Vabatahtlik tegevus on ennekõike vaba 
ja demokraatliku ühiskonna oluliseks 
tunnuseks 

 Vabatahtlikku tööd teeb inimene oma 
vabast ajast, seega olenevalt 
eluperioodist muutuvad ka võimalused ja 
soovid vabatahtlik olla 

 Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata 
soost, vanusest, haridusest või 
sissetuleku suurusest 
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TÄNAN TÄHELEPANU 

EEST! 

 

JÕUDU, ENERGIAT JA 

TEOTAHET! 

www.vabatahtlikud.ee  
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http://www.vabatahtlikud.ee/

