
KOP projekt „Vabatahtlik tegevus nähtavaks ja järjepidavaks“ 

Seminar, Käinas 25.11.2013 algusega kell 15.30; lektor Eha Paas 

Millest räägime? 

1. Vabatahtlik, aktiivne noor, hoolivate kodanike kasvulava 

2. Vabatahtliku tegevusega seotud kulud ning selleks vajaliku raha küsimine 

3. Vabatahtlikud – tegevuse väärtustamine (mida saaks paremini teha? 

   tunnustamine (vabatahtlikku tegevust ei tooda esile) 

Valdkonnad, kus inimesed vabatahtlikuna kaasa löövad ja vabatahtlikud tegevused: 

1. Külaliikumine ja kohaliku elu edendamine (kõige rohkrm vabatahtlikke, 38 %) 

Tegevus on laienenud ka linnadesse. Riigi poolt pole seadusi ja rahastust, toetust saab 

küsida erinevatest fondidest projektidena 

2. Keskkonnakaitse 

Eestimaa Looduse Fondi talgud – tegutsevad aasta ringi ja üle Eesti; Eesti Roheline 

Liikumine jne. Riigipoolset seadust ja rahalist tuge pole 

3. Sotsiaalvaldkond 

Vajalik on hoolivus. Vabatahtlikku ressurssi pole piisavalt kaasatud ja kasutatud. Pole 

riigipoolseid seadusi ja kokkuleppeid. Eakate hooldekodudes käimine sõltub asutuse 

juhtkonnast. Tihti on takistuseks puudulik ettevalmistus, tegutsetakse ennekõike kiriku 

kaudu. Hooldusasutustesse ei julgeta võtta vabathlikke, eelarvamused! Üksikute 

inimeste hooldamine toimib maal, raskusi on linnades (usaldus). Lisaks hooldusele 

tegutsevas sotsiaalvaldkonnas veel nt Toidupank, laste varjupaigad, supiköögid 

4. Lapsed ja noored 

Koolides oleks vaja rohkem rääkida vabatahlikust tegevusest, kaasata noori 

koolivälise tegevuse juurde. Erinevad noorteühendused. Kool ja ühendused peaksid 

tihedamat koostööd tegema.  

5. Haridus ja teadus 

6. Kultuur 

7. Sisejulgeolek 

Kaitseliit, vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud – ei saa palka. Olemas on 

riigipoolne rahastus koolitusteks ja vahendite soetamiseks. Olulised on riigipoolsed 

garantiid ja seadused. Vabatahtlikud on kindlustatud, noortele on suunatud omad 

programmid ja koolitused (Noorkotkad ja Kodutütred). Võib tekkida riigipoolse 

ärakasutamise tunne.  

8. Sport ja kehakultuur 

9. Tervishoid 

Punane Rist – ennetus ja esmaabi. Tegevusalad koolitused ja suurüritustel osalemine 

oma telgiga. Punase Risti vabatahtlikel pole riikliku kindlustust ja riigipoolseid 

garantiisid.  

10. Loomakaitse 

Vabatahtlik tegevus – tegevus, mida tehakse vabast tahtest, tasu saamata ja ühiskonna heaks. 



Ühingu liikmelisus ei ole vabatahtlik tegevus. Oluline on tegevus ja tegutsemine, seda 

pidevalt ja mitte ühekordselt. 

Vabatahtlik tegevus Eestis on Siseministeeriumi valitsemisalas ja märtsist 2013 on partneriks 

Eesti Külaliikumine Kodukant, sest valdkonna huvikaitset on raske teostada, kui puudub seos 

vabatahtlikusega. 

Vabatahtliku tegevuse keskusi on Eestis 5, lisaks Tallinnas Service the City kristlikel 

põhimõtetel ja tapa vabatahtlike ühendus, kuhu on samuti kaasatud kirikuringkonnad sh vene 

õigeusus kirik. 

Ester: KOVid ei taha, ei saa, ei jõua vabatahtlikku tööd väärtustada 

Ühendus Kodukant Hiiumaa: arengukavasse lisada vabatahtlik tegevus programmilise 

tegevusena 

Küsimus KOVidele – mis juhtub siis, kui meie enam ei tee? Kui palju loovad vabatahtlikud 

oma tegevusega lisaväärtust ja mida kõike KOV peaks tegema kui vabatahtlikud enam ei 

teeks. 

TAKISTUSED 

 Suhtumine – mis ma selle eest saan 

 Madal elatustase, mitmel kohal 

töötamine, pole füüsiliselt aega ja 

jõudu 

 Valupunktide mitteteadmine 

 Motivatsioonipuudud 

 Vabatahtlik tegevus pole noorte hulga 

IN 

 Kibestumus, miks saavad osa suured 

palgad ja mina pean tegema tasuta 

LAHENDUSED, kuidas teha 

 SÄDEINIMESE olemasolu 

 Nähtavad lood – inimesi kõnetavad 

samasuguste ininmeste lood 

(kontaktid ja teadmised). Kuidas tema 

suudab palgatöö kõrvalt seda teha ja 

miks mina ei suuda? 

 Vabatahtliku töö väärtustamine – 

tajumine, et see on osa millestki 

suuremast.  

 Tunnustus – näited, kes on teinud ja 

mida teinud, võimalus saada 

kogemusi ja noorte puhul ehk ka 

tulevane eriala (kaasata 

noortekeskusi). Noortele peaksid 

jutustama vabatahtlikust tööst need, 

kes on noorte hulgas autoriteedid, 

inimene, kes suudab panna kaasa 

mõtlema ja tegema. Järjepidevus – 

räägin ja ulatan käe tegevuseks. Info 

peab noorteni jõudma! Sama kehtib 

ka kõigi teiste inimeste kohta – peab 

rääkima. 

 Kommunikatsioon – inimesed ei saa 



infot. Võiks olla internetis 

(veebilehel) vabatahtlike rubriik (ei 

sobi enamusele eakatele). Eakate info 

liigub suust-suhu, hästi toimib 

Facebook 

 

KODUKANT HIIUMAA tegevused: 

1. Kodikandi kodulehele vabatahtlike teema erald´i rubriigina – kuulutused, andmebaas 

2. Koostöö arenduskeskusega TUURU. 

 

VABATAHTLIKU TEGEVUSE RAHASTUS 

Erinevatel vabatahtliku tegevuse valdkondadel on ka rahastusvõimaluse erinevad. 

Külaliikumises tuleb rahastus ise leida läbi erinevate projektide ja fondide. Vabatahtliku töö 

arvutamine rahasse – lähtutakse tehtud töö keskmisest hinnast Statistikaameti andmetel, 

oleneb konkreetse töö hinnast, mida tuleks maksta rahaliselt. Kindlasti kirja panna 

põhjendused, mille alusel on tunnihind arvestatud. OLE ENDA VASTU AUS! 


