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Õpiobjekt on koostatud TLÜ Pedagoogilise Seminari
noorsootöö osakonna üliõpilastele ja teistele õppijatele,
kellel on huvi vabatahtlikus tegevuses osaleda või tarvidus
osaleda vabatahtlikul praktikal

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel, andes
ülevaate vabatahtliku tegevusega seonduvast, selle
korraldamisest, tegevusest Eestis ja välismaal ning
olulisemast ohutusega seonduvast
Käsitletavad teemad:

vabatahtliku tegevuse olemus
vabatahtlik töö noorsootöö valdkonnana
vabatahtlike tegevuse korraldamine ja juhtimine
organisatsioonis
teave vabatahtlikule
vabatahtliku tegevuse hea tava
vabatahtliku tegevuse mõjutused ja parimad
praktikad
vabatahtliku tegevuse praktika- eesmärk, juhend,
aruandlus

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale,
fotosid (9), videosid (1-koondatud materjal), linke
vahenditele (dokumentidele)

Kordamisküsimused on materjali lõpus

Materjal on valminud BeSt programmi raames.
Koostaja: Maarika Veigel MA / TLÜ PS lektor
Aeg: oktoober, 2012 
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Mooduli läbimisel õppija:

teab vabatahtliku tegevuse olemust
tunneb vabatahtliku teenistuse ja vabatahtliku töö
mõisteid
teab vabatahtliku tegevuse planeerimise,
korraladamisega seonduvat
oskab kirjeldada erinevaid vabatahtlike värbamise
viise
tunneb vabatahtliku tegevuse hea tava ning
vabatahtlikku passiga seonduvat 
analüüsib näiteid praktikatest
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E u r o o p a  v a b a t a h t l i k u  t e g e v u s e  a a s t a s t
2 0 1 1 j a  T e e m e  ä r a

Sissejuhatuseks  2011. aasta oli Euroopa
kodanikuaktiivsust edendav vabatahtliku tegevuse aasta.
Liikmesriikide osalemist Euroopa aasta algatustes
korraldavad riiklikud koordineerimisasutused tihedas
koostöös kõikide asjassepuutuvate sidusrühmade, riiklike
asutuste või kontaktpunktidega. Tegevuste riiklik
koordineerimisasutus Eestis on Siseministeerium.  

Majanduslikult raskel ajal on EL jaoks eriti oluline
tunnustada vabatahtliku tegevuse tähtsust. Vaja on
arendada tööandja poolt toetatavat vabatahtlikku tegevust,
et leida uusi viise noorte kaasamiseks ja kasutada eakate
potentsiaali. Ettevõtjatele on vabatahtliku tegevuse
toetamine kasulik ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia
kaudu. Vabatahtliku tegevuse käigus omandatud oskused
ja kogemused tõstavad inimeste tööalast
konkurentsivõimet. Samuti aitab vabatahtlik tegevus vältida
tõrjutust ja hõlbustada tööturule tagasitulekut. 
Oluline on kaasata vabatahtlikku tegevusse rohkem
inimesi, muuta osalemise tingimused lihtsamaks ja tagada,
et tegevus vastaks asjakohastele standarditele. 
Probleemiks on teadmatus, ebapiisav teave ja puudulikud
tugisüsteemid (koolitus, nõustamine, kontaktinfopank,
ebasoodsad seadused ja õigusliku staatuse puudumine). 

Euroopa aasta üldeesmärk oli edendada ja toetada
kogemuste ja heade tavade vahetamise kaudu
liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning
kodanikuühiskonna jõupingutusi luua Euroopa Liidus
vabatahtliku tegevuse jaoks soodne keskkond. 
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V a b a t a h t l i k u  t e g e v u s e  o l e m u s  j a  m õ i s t e

"Vabatahtlik ei saa tasu
seepärast, et see töö oleks mõttetu,
vaid seepärast, et see on hindamatu."

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast
tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt
avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta
vabatahtlikuks tegevuseks. 

Vabatahtlike abiga tehakse korda külasid ja looduskaitsealasid, pakutakse
füüsilist ja psühholoogilist tuge abivajajatele, korraldatakse kultuuri- ja
spordiüritusi, viiakse läbi noorsootööd ja palju muud. Vabatahtlikud muudavat
Eestit paremaks, nad teevad ära selle, milleks riigi ja kohalike omavalitsuste
eelarves pole võimalusi leitud.

Vabatahtlik on vabatahtlikus tegevuses osalev inimene. Vabatahtlikule
meelepärane ja jõukohane tegevus on üks olulisi eeldusi vabatahtliku
motiveerimiseks. Kui vabatahtlik peab täitma igavat või ebameeldivat ülesannet,
mis ei vasta tema oskustele ja kvalifikatsioonile, võib sellest kujuneda
frustreeriv tegevus.

Vabatahtlikku tegevust võib liigitada initsiatiivi põhjal omaalgatuslikuks
ning organisatsioonide juhitud vabatahtlikuks tegevuseks. 
Omaalgatuslik vabatahtlik tegevus on vabatahtlikuna tegutsemine omal
algatusel ja iseseisvalt. See võib olla mõne konkreetse algatuse käivitamine,
kohaliku ürituse korraldamine ja selles osalevad inimesed ei pruugi olla kuidagi
juriidiliselt organiseeritud.

Organisatsioonide korraldatud vabatahtlik tegevus on vabatahtlikuna
osalemine mõne organisatsiooni algatatud ja korraldatud tegevustes.

Teine liigitusalus on vabatahtliku tegevuse kestvus. Vabatahtlik
tegevus võib olla ühekordne või regulaarne. 
Ühekordne vabatahtlik tegevus tähendab, et vabatahtlikud abistavad konkreetse
tegevuse, ürituse või projekti läbiviimisel või reageerivad väljakutsele.

Vabatahtliku Pass on võimalus kirja panna vabatahtlikus tegevuses
omandatud kogemused. Vaata lisaks alajaotusest SIIT
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V a b a t a h t l i k  t e g e v u s  n o o r s o o t ö ö s

Vabatahtlikule tegevusele tähelepanu pööramine
noorsootöös ja selle arengute toetamine on eelkõige
oluline, sest see on tegevus, mis tugevdab oluliselt
ühiskonna sidusust ja aitab noortel kasvada ning areneda
oma sotsiaalset mina proovile pannes. Oma panuse annab
see ka teistele arengutele ühiskonnas, kuna noored, kes
on saanud vabatahtlikust tegevusest positiivse kogemuse,
on tulevikus täiskasvanud, kes tõenäoliselt kaasavad oma
töödesse ja tegevustesse vabatahtlikke ning samas
jätkavad ka ise vabatahtlikuna ühiskonda panustamist. 
Vabatahtlik tegevus on sageli just selline algatus, mis
toob esmalt kaasa muutuse isiklikul tasandil ja
seejärel arusaamise, et mõju on laiem ja võimaldab
omal moel maailma muuta.

Noorsootöö pakub noortele võimalusi, kogemusi ja
väljakutseid, mida nad muidu ei kohtaks ja see täiendab
formaalhariduse õpiprotsessi. Pakkudes positiivseid
võimalusi saab teadlikult aidata noortel inimestel arendada
oma
teadmisi ja oskusi, mis tõstavad nende heaolu hilisemas
elus. Noorsootööga saab arendada kodanikuaktiivsust,
vabatahtlikku tegevust, enesehinnangut ja enesekindlust,
teistsuguste arvamuste ja tegutsemisviiside
aktsepteerimist,
meeskonda kuulumist ja selle juhtimist, vastutuse võtmist,
sidet kogukonnaga ja sellesse panustamist. Seega on nii
noosrootöötajatel kui ka teistel noori ümbritsevatel
kogukonnaliikmetel võimalik aidata kaasa noorte arengule
pakkudes neile positiivseid kogemusi, kasutades nende
panust ja neid tunnustades. Lisaks noorte oskuste
arendamisele saab vabatahtliku tegevusega suurendada
demokraatiat ja sotsiaalset sidusust, arendades hoolivust,
koostööd ja ühtekuulumist. Samuti on vabatahtliku
tegevuse kaudu võimalik arendada elukestvat õpet,
tervislikke eluviise ja aktiivset vananemist (Ausyouth,
2002).
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V a b a t a h t l i k u  t e g e v u s e  p l a n e e r i m i n e

Enne vabatahtliku töö planeerimist on kasulik läbi mõelda
põhjused, mille osas vabatahtlike kaasamine juurde
annab.

Ehk on kasulik mõelda konkreetsele eesmärgile või
tulemusele, mis tuleb saavutada, sõltumata sellest, kas
selle tegijad on palgalised või vabatahtlikud. Tegevus
peaks toetama organisatsiooni üldisi eesmärke ja
missiooni ning samuti rahuldama töötajate isiklikke
vajadusi.

Korraldajad võiks enda jaoks välja tuua, mis laadi tegevusi
saaks vabatahtlikud
ära teha. Tuleb arvesse võtta töö raskusastet ja kui palju
energiat nende tööde juhendamine võtab. 
Väljatoodud töölõigud aitavad selgemaks mõelda nõudmisi
vabatahtlikele – kas eeldatakse mingeid konkreetseid
oskusi, varasemaid kogemusi ja milline on tööde ajaline
maht.
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O r g a n i s a t s i o o n i ,  p a l g a l i s e  m e e s k o n n a
e t t e v a l m i s t a m i n e

Vabatahtlike kaasamine ei saa olla eesmärk omaette, vaid
peab sobituma organisatsiooni üldiste eesmärkide ja teiste
tegevustega. Samamoodi peaksid kõik organisatsiooni
töötajad, juhatuse liikmed ja teised asjasse puutuvad
saama aru, miks on vabatahtlikke vaja kaasata ja milline
on vabatahtlike roll
konkreetse tegevuse raames.

Vabatahtlikes peitub väga suur potentsiaal.Nad on
sisemiselt motiveeritud
mingisuguse teema või tegevuse suhtes,nad on valmis
pühendama oma väärtuslikku aega ja energiat.
Vabatahtlikke koordineerivate inimeste jaoks on
siinkohal oluline leida üles inimeste motiivid, pakkuda
nende ajendite rahuldamiseks soodsat keskkonda, kohelda
vabatahtlikke organisatsiooni lahutamatu ja tähtsaosana
ning hoolitseda selle eest, et neil oleksid palgaliste
töötajatega sarnased tingimused.

Nii tuleb selgeks teha palgalistele töötajatele, millist abi
võib vabatahtlikelt
oodata ja milliste tööülesannete peale on vabatahtlikud
mõeldud. Samuti võib meelde tuletada, et vabatahtlik
töötab ürituse/tegevuste üldiseks hüvanguks ega ole kellegi
isiklik assistent. Infot tuleb anda kooskõlaliselt nii
vabatahtlikule kui vabatahtlikega vahetult
kokkupuutuvatele töötajatele.

Samuti tuleb selgitada organisatsiooni liikmetele ja
palgalistele töötajatele, et vabatahtlike näol ei ole tegemist
konkurentsiga palgalisele tööle – tuleb mõista, et
vabatahtlike kaasamisest võidavad kõik, mitte ei eelistata
üht teisele.
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V a b a t a h t l i k e  v ä r b a m i n e  j a  v a l i k

Enne, kui konkreetselt vabatahtlike värbamisele
keskenduda, võiks korra vaadata medali teist poolt:
Mis võivad olla põhjused, miks vabatahtlikuks
minnakse? 
Mida vabatahtlikust tegevusest soovitakse saada?

Ühed enamlevinumatest põhjustest võivad olla:

huvi konkreetse eriala vastu, 
soov professionaalselt areneda, 
soov veeta kasulikult vaba aega, 
soov lähedalt ja nö köögipoolelt jälgida, 
soov õppida uusi oskusi, 
saada vaheldust, 
saada uusi kontakte, 
kohtuda kuulsustega jne. 

Loomulikult tuleks seda eelnevalt vabatahtlike käest uurida,
mis on igaühe isiklik motivatsioon ja huvi vabatahtlikuks
tulla, et välja selgitada, kas tegemist on sobiliku
kandidaadiga ning kas organisatsioonil on võimalik nendele
vajadustele vastata.

Selleks et värbamisprotsess edukalt ellu viia, tuleb
arvesse võtta
mõlemat poolt: nii vabatahtlike võimalikke soove kui
ka organisatsiooni enda vajadusi. 
Soovid ühtselt kirja pandud, saab selle põhjal koostada
värbamiskuulutuse ning välja töötada valikukriteeriumid
juhuks, kui soovijaid peaks rohkem tulema.

A l a m m e n ü ü

Vabatahtlike värbamiskuulutustest
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O s a p o o l t e  õ i g u s t e  j a  k o h u s t u s t e
m ä ä r a t l e m i n e

Kui õiged inimesed leitud, kes vabatahtlikku tööd nõus
tegema, on mõistlik omavahelisi kokkuleppeid mingil
moel fikseerida. 
On juhuseid, kus sõlmitakse vabatahtlikuga leping
määratlemaks vabatahtliku kohustused ja tööülesanded
ning organisatsiooni omapoolsed kohustused tööga
seoses. Lepingu sõlmimine on mõistlik ka juhul, kui
tegemist on konfi dentsiaalse või salajase infoga, mis
organisatsioonist või teatud inimeste ringist välja ei tohi
minna (nt meediasuhtluse osas, kus uudised ei tohiks välja
lekkida enne ametlikku pressiteadet või pressikonverentsi). 
Aga on ka piisavalt näiteid,kus lepingut asendab selgelt
kirjutatud e-kiri, mis kirjeldab ootusi vabatahtlikule ja
millega siis vabatahtlik omakorda nõustub.

Kirjaliku kokkuleppe sõlmimine ei sõltu vabatahtlike
arvust. Kuigi
suure hulga vabatahtlike puhul võib tekkida kiusatus mitte
lepingut või mingit kirjalikku alust sõlmida, siis jällegi on
oluline lähtuda töö sisust. Kui tegemist on vastutusrikaste
töödega, kus vabatahtlikele on vaja nende kohustusi
selgitada ja nende tegevuste olulisust rõhutada, siis võib
leping või muus vormis kirjalik dokument olla abiks.

A l a m m e n ü ü

Vabatahtliku tegevuse hea tava

<< Üles >>

 

 

Litsenseeritud

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Vabatahtlik tegevus - Vabatahtliku tegevuse hea tava. Osapoolte õiguste ja kohustuste määratlemine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Vabatahtliku_tegevuse_hea_tava._Osapoolte_%F5iguste_ja_kohustuste_m%E4%E4ratlemine[30.04.2013 14:21:10]

Vabatahtlik tegevus
Maarika Veigel



Vabatahtlik tegevus - Vabatahtliku toetamine ja tunnustamine

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Vabatahtliku_toetamine_ja_tunnustamine[30.04.2013 14:21:11]

 

 

 

 

Avaleht - Vabatahtlik tegevus
ja praktika
Õpiväljundid ja õpijuhised
Euroopa vabatahtliku
tegevuse aastast 2011ja
Teeme ära
Vabatahtliku tegevuse
olemus ja mõiste
Vabatahtlik tegevus
noorsootöös
Vabatahtliku tegevuse
planeerimine
Organisatsiooni, palgalise
meeskonna ettevalmistamine
Vabatahtlike värbamine ja
valik
Vabatahtliku tegevuse hea
tava. Osapoolte õiguste ja
kohustuste määratlemine
Vabatahtliku toetamine ja
tunnustamine

Vabatahtlike tunnustamine
Vabatahtliku pass
Järelhindamine
Rahvusvaheline
vabatahtlike päev
Õpiülesanne 3

Vabatahtliku meelespea ja
tagasiside 
Parimad praktikad-
praktikabaasid ja tegevused
Praktika juhend ja vormid
Kordamisküsimused
Kasutatud allikad
Hakka vabatahtlikuks! Muuda
maailma! EXTRA

Sisukaart

Sisene

Viimane uuendus:
March 19. 2013 09:23:25

pilt 

 

V a b a t a h t l i k u  t o e t a m i n e  j a  t u n n u s t a m i n e

Vabatahtliku toetamist tuleb ette nii tööks ettevalmistusel
kui ka töö käigus.
Tööks ettevalmistus sõltub väga palju konkreetsest töö
sisust, vabatahtliku
kogemusest, üldisest ajaraamist ja juhendaja(te)
oskustest.See võib olla põhjalik e-kiri, lühikohtumine või
koolitus, kuid ilma ettevalmistuseta ei ole kuidagi
võimalik hakkama saada.
Oluline on silmas pidada ka medali teist külge – selle
põhjal, kuidas
organisatsioon vabatahtlikke ette valmistab,
otsustavad vabatahtlikud
organisatsiooni üle ja võimalik, et see mõjutab ka
oluliseltvabatahtlike motivatsiooni oma töösse
panustada.

Üsna levinud on korraldada vabatahtlikke ettevalmistav
koolitus.
Koolitusel võib tutvustada konkreetseid tööülesandeid, aga
lisaks sellele võib näidata valminud tegevus/tööpaika,
selgitada töö olulisust, taset jmt, mis aitab vabatahtlikel
paremini mõtestada oma tööd. 
Kui aga vabatahtlike poolt tehtavad tööd on kõik väga
erisugused, võib olla mõistlik individuaalne juhendamine –
sel juhul ei tasu aega ega energiat raisata ühise
koolitusaja kokkuleppimisele ja koolituse ettevalmistusele.

Vabatahtliku tegevuse käigus vabatahtliku toetamine
sõltub taas
kord mitmest asjaolust. Vast kõige olulisem on tagada, et
vabatahtlik teab, kelle poole küsimuste korral pöörduda ja
et vabatahtlike juhendajatel ja palgalistel töötajatel on
ülevaade, kas vabatahtlik saab oma tööga hakkama. Seda
saab saavutada meeskonnatundega: luues nii
vabatahtlikest kui palgalistest töötajatest ühine meeskond,
on kõigil organisatsiooni panustajatel ühine eesmärk ja
üksteise toetamine on töö loomulik osa, hoolimata sellest,
kas konkreetse töö eest saadakse tasu või mitte.
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Tegevuse käigus on väga oluline osa tagasisidel.
Vabatahtliku juhendamisel on oluline anda vabatahtlikule
teada,
kuidas tal läheb. Seda eriti juhul, kui vabatahtlik tuleb
väljastpoolt
organisatsiooni ega ole spordivaldkonna igapäevaeluga nii
hästi kursis. Kui vabatahtlik saab oma tööga hästi
hakkama, siis tuleb seda tunnustada olles võimalikult
konkreetne ja kirjeldades, mis konkreetselt hästi läks. Kui
tundub, et vabatahtlik võiks midagi paremini teha, tuleb
sellelegi konkreetselt tähelepanu pöörata, aga
konstruktiivse kriitika kõige olulisem reegel on silmas
pidada, et tagasiside saaja tahaks veelgi paremini oma
tööd edasi teha.

A l a m m e n ü ü

Vabatahtlike tunnustamine
Vabatahtliku pass
Järelhindamine
Rahvusvaheline vabatahtlike päev
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Tutvuge alltoodud näitega vabatahtlike meelespea:

Tere, hea inimene, kes oled olnud nõus abistama meie
üritust!
Kõigepealt suured tänud juba ette – usume, et üheskoos
saame hakkama väga hea ettevõtmisega!
Alljärgnevalt mõned põhimõtted, mida tuleb tegevuste
läbiviimisel silmas pidada.
Tööpõhimõtted:
– Igal vabatahtlikul on õigus teha seda tööd, mis talle
meeldib ja mis tal hästi välja
tuleb – kvaliteet on ka sedasorti töö hindamatu väärtus.
– Igal vabatahtlikul on õigus osaleda teda huvitavatel
ürituse osadel (kutsetega üritustel osaletakse ainult kutse
olemasolul)
– Ometi – vabatahtliku peamine eesmärk on sama mis
kõigil teistelgi korraldajatel (ka tasu eest töötajatel): et
üritus õnnestuks võimalikult hästi
– Juhtudest, kui mingil põhjusel vabatahtlik „tööülesannet”
täita ei saa, tuleb otsekohe teatada (kontaktid toodud) –
tõhus infovahetus on koostöö aluseks!
– Vabatahtlik ei pea tegema täiendavaid rahalisi kulutusi –
nendest tuleb teavitada oma kontaktisikut.
Töökorraldus:
– Vabatahtlik kannab rohelist särki – nagu kõik korraldajad.
– Vabatahtlik saab vajadusel kõnekaardi, millega saab 150
kr eest kõneminuteid, peamiselt korralduslikuks
suhtlemiseks;
– Kui parajasti ei tundu vabatahtlikul ülesannet olevat,
tuleb olla avatud ja valmis uute ülesannete vastuvõtmiseks
– liikuda registratuuris või korraldajate ruumis.
– Sinatamine on OK.
– Huumor on OK.
– Vabatahtlikele toimuvad igapäevaselt koosolekud, nende
toimumisajad on kirjas korraldajate ruumis.
– Vabatahtlik saab mapi, mis sisaldab 
1, osalejate nimekirja, 
2. loetelu tähtsatest numbritest, 
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3. vajadusel tööülesannete kirjeldust, 
4. ürituse ajakava, 
5. Tallinna
kaart, 
6. käesoleva paberi; (ametlikku kotti ei ole planeeritud).
– Turvalisus: üritusele ei ole lubatud kaasa võtta mingeid
sorti pudeleid, vihmavarje, terariistu – need antakse
garderoobi.
– Vabatahtlikul on alati kaasas rinnasilt.
– Vabatahtlikul on kaasas pildiga dokument või koopia
isikut tõendavast dokumendist

A l a m m e n ü ü
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t e g e v u s e d

TLÜPS noorsootöö osakonnas on vabatahtlik praktika
/practise of volunteers work/ õppekavades kolmandat
aastat. Esimesel aastal, 2010/2011 õppeaastal, oli see
vaid päevaõppes õppijatele. Edasiselt ka kaugõppijatele. 
Olenevalt kõrvalerialadest, on vabatahtliku praktika maht
2ECTS või 3ECTS. Praktika sooritatakse üldjuhul novembri
lõpul ja detsembrikuus põhiperioodina. Praktikakoha
kooskõlastab üliõpilane ise.
Alljärgenevalt toodud loeteluna näiteks TPS 2011/2012
õa praktikabaasidest, kellele oleme koostöö osas väga
tänulikud:

Huvikeskus Kullo
EELK Ridala ja Tallinna Pühavaimu Kogudused
Kopli Noortekeskuses “Suvesupp“
Saaremaa puuetega inimeste koda
Noorkotkaste rühma juht
Kodutütarde rühma juht
Toidu Pank
MTÜ Mumm
Haapsalu Noorte Huvikeskus
MTÜ Viljandi kodutute loomade varjupaik 
Tallinna Laste Turvakeskus
MTÜ Toni Judokool
Haabersti Sotsiaalkeskuse Noortetuba
Roosna-Alliku valla noorsootöö korraldaja
abistamine, töö Noortetoas
Euroopa Noored Eesti Büroo
Põhja –Eesti Pimedate Ühing
MTÜ „Ise-Loom“ MIA Jõulumaa
Heategevusfond Dharma 
Tallinna Õpetajate Maja
Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi
Lasnamäe Lastekeskus
Haapsalu Lastekodu
Narva Lastekodu
AS Hooldekandeteenused Sõmera Hooldekodu
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Kaitseliidu Lääne malev
Ambla vald
Eesti Televisioon ERR
Nuku-ja Noorsooteater
JUKS Noortekeskus
Tallinna Ülikooli Lastetuba
Tallinna Lastekodu Nõmme Keskuse Noortekodu
MTÜ Kultuuritehas Polymer
Tartu Turvakodu
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Heroysund Kompetansesentre, Norras
Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus

A l a m m e n ü ü
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P r a k t i k a  j u h e n d  j a  v o r m i d

Selles alajaotuses tuuakse TLÜPS Noorsootöö ja
täiendusõppe osakonna õppekava põhiselt praktika juhend,
kooskõlastusleht ja nõuded aruandlusele.
Praktika toimumise aeg: II kursuse sügissemester. 
Oodatud praktika kohad: sotsiaalkeskused, lastekodud,
kirikud, noortekodud, SOS-kodud, supiköögid,
organisatsioonid, kes tegelevad heategevusega
Üliõpilane esitab vähemalt 2nädalat enne praktika
algust kooskõlastuslehe ja hiljemalt 5päeva pärast
praktika algust praktika lepingu
---------------------------------------------------------------------
--------------------------
TALLINNA ÜLIKOOLI  PEDAGOOGILINE SEMINAR
Eriala: noorsootöö 
Praktika liik: VABATAHTLIKU TÖÖ PRAKTIKA
Praktika maht:  2 ECTS
Eeldusained: arengupsühholoogia, pedagoogiline
psühholoogia, HIV/AIDS ennetustöö, meediaõpetus.
Eesmärk: 

Tutvuda vabatahtliku tegevuse sisuga panustades
vabatahtlikku tegevusse  oma aeg, energia ja
 oskused tasu saamata, aidates teisi, tegutsedes
 peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. 
Võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes
Eesti organisatsioonis üliõpilasele huvipakkuval alal,
kus  tegevus toimub vabast tahtest, mitte
kohustuslikult ega sunniviisiliselt. 

Erilist tähelepanu pöörata: 

organisatsiooni töö korraldamine
vabatahtlike juhendamise, hindamine, tagasiside 
vabatahtlike koolitamise, motiveerimise,
tunnustamise korraldusele
lähtuvalt organisatsiooni missioonist määratletud
 ülesannetele
töökirjelduste olemasolule 
vabatahtlike tegevuse praktilisele korraldusele 
isiklikule aktiivsele osalusele organisatsiooni
vabatahtlikus tegevuses 
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Konkreetsed ülesanded:
Praktikant :

püstitab individuaalsed eesmärgid ja koostab plaani
nende täitmiseks;
osaleb organisatsiooni tegevuse korraldamisega
seotud nõupidamistel; teeb omapoolseid
ettepanekuid töö mitmekesistamiseks

Aruanne sisaldab : 

üksikasjalikku ülevaadet organisatsiooni tööst 
üksikasjalikku ülevaadet vabatahtlikust tegevusest
praktikaperioodil 
analüüsi ja ettepanekuid vabatahtliku tegevuse
korralduse täiustamiseks.

Praktikaperioodil tegutseb praktikant asutuses vastavalt
praktika juhendajaga kokkulepitud ajaplaanile.

ARVESTUS
Praktika lõppedes esitab praktikant aruande
elektrooniliselt jälgides täpselt praktikajuhendit. 
Aruanne sisaldab, on põhjalik : 

praktika nimetus, koht, aeg, praktikandi nimi,
kursus 
ülevaadet praktikaasutuse tööst;
ülevaadet noori arendavate tegevuste võimalustest;
 
ettepanekuid vabatahliku tegevuse parendamiseks,
muutmiseks, täiustamiseks;
saadud kogemus, hinnang enese tegevusele, isiklik
areng, enese proovilepanek, meeskonda kuulumine,
staatus, tunnustus, vajalik olemine, erinevad
koolitused, uued sõbrad, sotsiaalne võrgustik
hinnangulehe praktikaasutusest ja tagasiside 

Lõplik hinnang praktikale antakse pärast praktikast
kokkuvõtete tegemist.

A l a m m e n ü ü

Praktika lepingu vorm
Praktika kooskõlastusleht
Praktikandi tagasiside
Tagasiside praktika kohast 
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K o r d a m i s k ü s i m u s e d

Vastake vastavalt õppematerjalides esitatud
materjalidele:

1. Mis on vabatahtliku tegevuse olemus, sisu?
2. Milles seisneb vabatahtliku tegevuse erinevus

vabatahtlikust teenistusest ja tööst?
3. Kirjeldage vabatahtliku tegevust kui noorsootöö

valdkonda.
4. Vabatahtliku tegvuse korraldamise alused?
5. Vabatahtlike värbamise liigid ja valik?
6. Mis on vabatahatliku tegevuse hea tava?
7. Vabatahlike toetamine ja tunnustamine, nimetage

viisid ja põhimõtted?
8. Tooge näiteid vabatahtlikust tegevusest Eestis
9. Millised on Teie vabatahtliku tegevuse/praktika

isiklikud eesmärgid?
10. Nimetage kohti ja valdkondi, kus meeleldi

teeksite/teete vabatahtlikku tegevust.

<< Üles >>

 

 

Litsenseeritud

 
 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Vabatahtlik tegevus - Kordamisküsimused

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Kordamisk%FCsimused[30.04.2013 14:21:18]

Vabatahtlik tegevus
Maarika Veigel



Vabatahtlik tegevus - Kasutatud allikad

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Kasutatud_allikad[30.04.2013 14:21:20]

 

 

 

Avaleht -
Vabatahtlik tegevus
ja praktika
Õpiväljundid ja
õpijuhised
Euroopa
vabatahtliku
tegevuse aastast
2011ja Teeme ära
Vabatahtliku
tegevuse olemus ja
mõiste
Vabatahtlik tegevus
noorsootöös
Vabatahtliku
tegevuse
planeerimine
Organisatsiooni,
palgalise
meeskonna
ettevalmistamine
Vabatahtlike
värbamine ja valik
Vabatahtliku
tegevuse hea tava.
Osapoolte õiguste
ja kohustuste
määratlemine
Vabatahtliku
toetamine ja
tunnustamine
Vabatahtliku
meelespea ja
tagasiside 
Parimad praktikad-
praktikabaasid ja
tegevused
Praktika juhend ja
vormid
Kordamisküsimused
Kasutatud allikad
Hakka
vabatahtlikuks!
Muuda maailma!

K a s u t a t u d  a l l i k a d

Ausyouth (2002), Volunteering and Youth Development.Making a Positive Impact. Good
Practice: An Implementation Guide, 4-5

Euroopa Noorteportaal 

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 Eestis ülevaade

European Year of volunteering 2011 http://europa.eu/volunteering/

Gramberg,A., Vutt, M.(2005) Vabatahtliku tegevuse väljakutsetest Eestis Riigikogu
toimetistes (2005): http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11561&op=archive2

Kiisla,A.(2010) Kolmas sektor, TÜ

Kivinukk, E. Vabatahtlike kaasamine spordiorganisatsiooni töös. Sporditöötaja
käsiraamat. EMSL 

Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 

Kodanikuühiskonna arengukava ajalugu.

Kangro,K.(2012) Miks keegi ei tee ? http://www.linnaleht.ee/?page=99&id=3914

Lagerspetz, M. (2007) Kodanikuühiskonna lühisõnastik.Tallinn.

Lets do it. http://www.letsdoitworld.org/category/tags/teeme-ra

Mihus nr.6. Noorte vabatahtlik tegevus ja ettevõtlikkus. 

Noorsootöö õppekava, TPS

Noorsootöö seadus(2010) https://www.riigiteataja.ee/akt/741158

Noorsootöö strateegia 2006-2013 (2006), Tartu

Noorte hariduses, tööhõives ja ühiskonnas osalemise
edendamine //www.entk.ee/sites/default/files/LexUriServ.pdf

Noortemonitor 2009. ENI, ENTK

Noorteseire aastaraamat 2011

Noorteportaal NIP

Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010-2018

 

Litsenseeritud

 

http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_et.html
http://issuu.com/evta-2011/docs/evta2011_eestis
http://europa.eu/volunteering/
http://www.siseministeerium.ee/kodar/
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Arengukava/Arengukava-ajalugu
http://www.linnaleht.ee/?page=99&id=3914
http://www.letsdoitworld.org/category/tags/teeme-ra
http://mitteformaalne.ee/assets/ftpupload/Mihus_6.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/741158
http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/Noorte hariduses, t��h�ives ja �hiskonnas osalemise edendamine
http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/Noorte hariduses, t��h�ives ja �hiskonnas osalemise edendamine
http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/Noorte hariduses, t��h�ives ja �hiskonnas osalemise edendamine
http://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIjsyMDEyLzA1LzE3LzA5XzU2XzA4XzQ0MF9OU0FfMjAxMV9sb3BsaWtfcGFyYW5kYXR1ZC5wZGY/09_56_08_440_NSA_2011_loplik_parandatud.pdf
http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/www.nip.ee/page/13
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Vabatahtlik tegevus - Kasutatud allikad

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Kasutatud_allikad[30.04.2013 14:21:20]

 

EXTRA

Sisukaart

Sisene

Viimane uuendus:
March 19. 2013
09:23:25

pilt  

http://www.entk.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_uuendatud_koostooraamistik_2010-
2018.pdf

Noorsootöö ja täiendusõppe üliõpilaste vabatahtliku praktika mapid 2011/2012õa, TPS

Olen vabatahtlik, muudan maailma! (2011) Siseministeerium 

Portaal vabatahtlike värav

Portaal Rajaleidja

Portaal Eurodesk

Teeme ära. http://www.teemeara.ee/

Teeme ära maailmakoristamine 2012. http://www.help.ee/teeme-ara-
maailmakoristamine-2012/

Teeme ära meedias http://www.delfi.ee/teemalehed/teeme-ara

Töö vabatahtlikele 

Uus hoog Euroopa noortele. Euroopa Komisjoni Valge Raamat

Vabatahtliku teenistuse programm TAHE. ENTK

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus. http://www.vabatahtlikud.ee/vta/

Veigel, M(2011). Kokkuvõtted TPS üliõpilaste vabatahtlikust praktikast 2010-2011. TPS,
avaldamata allikas

http://www.tootukassa.ee/index.php?id=15294

http://www.ngo.ee/minueesti

http://www.teemeara.ee/talgulood/videolood/talgupaeva-videod

http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlike-keskused/Jogevamaa

http://www.vabatahtlikud.ee/et/Sundmused/Uleriigiline-vabatahtlike-tunnustamisuritus

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/heategevus-riigikogu-liikmed-on-helded-
heategijad-aga-paljud-neist-ei-soovi-seda-teistele-kuulutada.d?id=47178162

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/holsmer-inimesed-on-uha-rohkem-valmis-
heategevuseks.d?id=47228999

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/uudised/kodututele-jouluroomu-jagamas.d?
id=63681162

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/uudised/vabatahtlik-too-on-heaoluuhiskonna-
tunnus.d?id=63685130

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlikku-tood-teevad-peamiselt-
noored-eesti-naised.d?id=63708182

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlikud-aitavad-kooliaasta-alguses-
lapsi-ule-tee.d?id=64908406

http://issuu.com/mitteformaalne/docs/anna-gramberg-ettekanne

http://issuu.com/mitteformaalne/docs/olger-tali-ettekanne

http://issuu.com/mitteformaalne/docs/sa_tallinn_2011_piret_ehavald_251010_ettekanne

<< Üles >>

  

 

 

http://www.entk.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_uuendatud_koostooraamistik_2010-2018.pdf
http://www.entk.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_uuendatud_koostooraamistik_2010-2018.pdf
http://www.teemeara.ee/
http://www.help.ee/teeme-ara-maailmakoristamine-2012/
http://www.help.ee/teeme-ara-maailmakoristamine-2012/
http://www.delfi.ee/teemalehed/teeme-ara
http://www.cv.ee/too/too-vabatahtlikele
http://www.entk.ee/tahe
http://www.vabatahtlikud.ee/vta/
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=15294
http://www.ngo.ee/minueesti
http://www.teemeara.ee/talgulood/videolood/talgupaeva-videod
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlike-keskused/Jogevamaa
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Sundmused/Uleriigiline-vabatahtlike-tunnustamisuritus
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/heategevus-riigikogu-liikmed-on-helded-heategijad-aga-paljud-neist-ei-soovi-seda-teistele-kuulutada.d?id=47178162
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/heategevus-riigikogu-liikmed-on-helded-heategijad-aga-paljud-neist-ei-soovi-seda-teistele-kuulutada.d?id=47178162
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/holsmer-inimesed-on-uha-rohkem-valmis-heategevuseks.d?id=47228999
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/holsmer-inimesed-on-uha-rohkem-valmis-heategevuseks.d?id=47228999
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/uudised/kodututele-jouluroomu-jagamas.d?id=63681162
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/uudised/kodututele-jouluroomu-jagamas.d?id=63681162
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/uudised/vabatahtlik-too-on-heaoluuhiskonna-tunnus.d?id=63685130
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/uudised/vabatahtlik-too-on-heaoluuhiskonna-tunnus.d?id=63685130
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlikku-tood-teevad-peamiselt-noored-eesti-naised.d?id=63708182
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlikku-tood-teevad-peamiselt-noored-eesti-naised.d?id=63708182
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlikud-aitavad-kooliaasta-alguses-lapsi-ule-tee.d?id=64908406
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabatahtlikud-aitavad-kooliaasta-alguses-lapsi-ule-tee.d?id=64908406
http://issuu.com/mitteformaalne/docs/anna-gramberg-ettekanne
http://issuu.com/mitteformaalne/docs/olger-tali-ettekanne
http://issuu.com/mitteformaalne/docs/sa_tallinn_2011_piret_ehavald_251010_ettekanne


Vabatahtlik tegevus - Kasutatud allikad

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Kasutatud_allikad[30.04.2013 14:21:20]

Vabatahtlik tegevus
Maarika Veigel



Vabatahtlik tegevus - Hakka vabatahtlikuks! Muuda maailma! EXTRA

http://www.tps.edu.ee/materjalid/vabatahtlik/?Hakka_vabatahtlikuks%21_Muuda_maailma%21_EXTRA[30.04.2013 14:21:22]

 

 

 

 

Avaleht - Vabatahtlik tegevus
ja praktika
Õpiväljundid ja õpijuhised
Euroopa vabatahtliku
tegevuse aastast 2011ja
Teeme ära
Vabatahtliku tegevuse
olemus ja mõiste
Vabatahtlik tegevus
noorsootöös
Vabatahtliku tegevuse
planeerimine
Organisatsiooni, palgalise
meeskonna ettevalmistamine
Vabatahtlike värbamine ja
valik
Vabatahtliku tegevuse hea
tava. Osapoolte õiguste ja
kohustuste määratlemine
Vabatahtliku toetamine ja
tunnustamine
Vabatahtliku meelespea ja
tagasiside 
Parimad praktikad-
praktikabaasid ja tegevused
Praktika juhend ja vormid
Kordamisküsimused
Kasutatud allikad
Hakka vabatahtlikuks! Muuda
maailma! EXTRA

Sisukaart

Sisene

Viimane uuendus:
March 19. 2013 09:23:25

pilt 

 

H a k k a  v a b a t a h t l i k u k s !  M u u d a  m a a i l m a !
E X T R A

Lisaks tehtud töö või lahendatud probleemide näol
loodavale ressursile – hinnanguliselt tehakse Eestis 2,7
miljardi krooni väärtuses vabatahtlikku tööd aastas – tekib
vabatahtlikust tegevusest ka palju esmapilgul silmaga
nähtamatut
või käega katsutamatut kasu (Mihus 2011).

Ühise eesmärgi nimel tegutsemine on tihti parim viis
koostöö alustamiseks, mille käigus erinevad
tegevusvaldkonnad segunevad ning selles tekivad
võimalused üksteiselt õppida ning teineteist täiendada,
seda nii isiklikul kui professionaalsel tasandil. Kõik see aga
suurendab sotsiaalset sidusust ja jätkusuutlikust ning
tugevdab ühiskonda seestpoolt.

Tutvu ka Töö vabatahtlikele SIIT
Loe, kuidas saada vabatahtlikuks materjalidest SIIT
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A v a l e h t  -  V a b a t a h t l i k  t e g e v u s  j a  p r a k t i k a

Õpiobjekt on koostatud TLÜ Pedagoogilise Seminari
noorsootöö osakonna üliõpilastele ja teistele õppijatele,
kellel on huvi vabatahtlikus tegevuses osaleda või tarvidus
osaleda vabatahtlikul praktikal

Õpiobjekt toetab üliõpilasi materjali omandamisel, andes
ülevaate vabatahtliku tegevusega seonduvast, selle
korraldamisest, tegevusest Eestis ja välismaal ning
olulisemast ohutusega seonduvast
Käsitletavad teemad:

vabatahtliku tegevuse olemus
vabatahtlik töö noorsootöö valdkonnana
vabatahtlike tegevuse korraldamine ja juhtimine
organisatsioonis
teave vabatahtlikule
vabatahtliku tegevuse hea tava
vabatahtliku tegevuse mõjutused ja parimad
praktikad
vabatahtliku tegevuse praktika- eesmärk, juhend,
aruandlus

Õpiobjekt sisaldab õppematerjalidena tekstimaterjale,
fotosid (9), videosid (1-koondatud materjal), linke
vahenditele (dokumentidele)

Kordamisküsimused on materjali lõpus

Materjal on valminud BeSt programmi raames.
Koostaja: Maarika Veigel MA / TLÜ PS lektor
Aeg: oktoober, 2012 
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Õ p i j u h i s

alustage õppimist alateemade kaupa
alateemasid saate valida klikkides menüü vastavalt
alajaotusele või liikudes noolekestega edasi lehe
allservalt. selelks saab kasutada ka sisukaarti
menüüst
tutvuge õppematerjalidega: lugege konspekte,
tutvuge illustreerivate materjalidega, samuti
näidetega ja linkide materjalidega
vastake mooduli lõpus olevatele
kordamisküsimustele
lahendage õpiülesandeid(5) vastavalt
õppematerjalides omandatule

Tehnilised nõuded õppija arvutile on lihtsad ja ei esita
suuri nõudmisi:

õppimiseks veebikeskkonnas vajab arvuti
internetiühendust ja brauserit e. veebilehitsejat
(Internet Explorer, Mozilla jt)
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V a b a t a h t l i k u  t e g e v u s e  E u r o o p a  a a s t a
e e s m ä r g i d

Eesmärkideks:
1.Töötada vabatahtlikku tegevust soodustava keskkonna
suunas
2. Anda vabatahtliku tegevuse organiseerijatele võimalus
parandada vabatahtliku tegevuse kvaliteeti
3. Tunnustada vabatahtlikku tegevust
4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest
ja tähtsusest 
Püstitatud eesmärke aitasid saavutada erinevad algatused,
nagu kogemuste ja heade tavade vahetamine, uuringud ja
teadustööd, arutelu soodustavad ja teadlikkust
suurendavad konverentsid, üritused ja algatused ning
teabe- ja tutvustuskampaaniad.   

Põhjustena, miks on vabatahtliku tegevuse toetamine
oluline, tuuakse Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
puhul välja, et ettevõtjatele on vabatahtliku tegevuse
toetamine kasulik ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia
kaudu.

Vabatahtliku tegevuse käigus omandatud oskused ja
kogemused tõstavad inimeste tööalast konkurentsivõimet
ning samuti aitab vabatahtlik tegevus vältida tõrjutust ja
hõlbustada tööturule tagasitulekut.

Tutvu ka europa.eu/volunteering  SIIT
Loe ülevaadet Euroopa vabatahtliku tegevuse
aastast 2011 Eestis SIIT, saad seda ka pdf-
versiooni alla laadida!
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T e e m e  ä r a

Teeme ära on üks suurimaid ettevõtmisi, mis koondab
hulgaliselt vabatahtlikke üle maa. Teeme ära on laienenud
nüüd ka üle maailma!

Kodanikualgatuse "Teeme ära" esimene projekt – üle-
eestilised prügikoristustalgud 2008. aasta 3. mail – tõid
kokku 50 000 vabatahtlikku. See aitas ühe päevaga
koristada kümneid tonne looduses vedelenud prügi, aga
kaugeleulatuvamalt ka muuta nii prügimajandust kui
inimeste hoiakuid keskkonna ja kodanikuaktiivsuse suhtes.

Loe SIIT Teeme ära kohta!  Inglise keeles SIIT
Tutvu Teeme ära aktsiooni videodega SIIT

Teeme ära Minu Eesti 2009, vaata infot SIIT

Teeme ära 2012 meedias, erinevad ettevõtmised
paikkondades SIIT

Teeme ära maailmakoristamine 2012 (World Cleanup
2012)  leiab aset mitmendat aastat, vaata infot SIIT
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V a b a t a h t l i k  t e e n i s t u s  

Vabatahtliku tegevuse kõrval on kasutusel veel kaks
terminit, millel
on kasulik vahet teha.

Vabatahtlik teenistus on osa vabatahtlikust tegevusest,
mida iseloomustavad kindel ajavahemik, selged eesmärgid,
sisu, kohane tugi ja juriidiline ning sotsiaalne kaitse.

Üks enamlevinud vabatahtlikuteenistuse vorme on
Euroopa Vabatahtlik Teenistus, mille raames on noorel
inimesel võimalik Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi
toel viibida pikemat aega välismaal ja osaleda
vabatahtlikus tegevuses.

Vabatahtlik teenistus on noorte sotsiaalse osaluse vorm,
hariduslik kogemus ning tööalase konkurentsivõime ja
lõimumise tegur, mis seetõttu vastab nii noorte kui kogu
ühiskonna ootustele. 
Kasutades avatud koordineerimise meetodit, püütakse
arendada vabatahtlikku teenistust nii riiklikul, regionaalsel
kui ka kohalikul tasandil. Oluline on mõelda selles
kontekstis noorte vabatahtlike olukorrale õigusliku ja
sotsiaalse kaitse seisukohast. 

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (European Voluntary
Service, lühend. EVS) positiivsed kogemused on
kasulikud vabatahtliku teenistuse muutmisel noorte hulgas
tavapäraseks (tugisüsteem, rahastamismeetodid jms).
Euroopa tasandil on tähtis tagada, et vabatahtlikku
teenistust tunnustataks õpikogemusena ja mitteformaalse
õppimise perioodina.
EVS programmi on võimalik laiendada, et see hõlmaks ka
partnerlust ülemaailmsete organisatsioonidega, mis
korraldavad ja toetavad vabatahtlikku tegevust.
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Vabatahtlik töö on mõiste, mida igapäevaelus kasutatakse
samatähenduslikuna vabatahtlikule tegevusele. Kuna
tegutsemine vabatahtlikuna ei ole kajastatud Eesti Vabariigi
tööseadusandluses, siis on otstarbekam vääritimõistmise
vältimiseks kasutada järjepidevalt terminit vabatahtlik
tegevus. 

Veel on oluline meeles pidada, et kuna tegutsemine
vabatahtlikuna ei ole Eesti tööalastes seadustes
kajastatud, siis ei ole vabatahtliku töö näol tegemist
töösuhtega.

Ometi on nii vabatahtlikul kui vabatahtlikku kaasaval
organisatsioonil oma õigused kui kohustused, millel ka
omad reguleerimisvõimalused.

Eri uuringute järgi tegutseb Eestis teadlikult vabatahtlikuna
21-30% elanikest. Nendele lisaks on 17% elanikest
tegutsenud vabatahtlikuna ilma, et nad seda selliselt
nimetaks ja teadvustaks. Kui neile näidata nimekirja
töödest, mida vabatahtlikud teevad väljaspool lähedaste
ringi ja tasu saamata, tunnevad nad endas ära
vabatahtliku.

78% vabatahtlikest on väheaktiivsed, nad löövad kaasa
mingi konkreetse üleskutse ajendil või kindlas sotsiaalses
võrgustikus, enamjaolt
ühekordsetes ettevõtmistes.

Noortemonitor 2009 toob välja kaks kõnekat trendi noorte
kohta:

vaid 21% küsitletutest oli viimase aasta jooksul
vabatahtlikuna tegutsenud
peamiselt on kaasa löödud keskkonnakaitse ja -
korrashoiuga seotud ühekordsetes tegevustes või
spordi-, kunsti-, noorsootöövaldkondades ürituste
korraldamises.
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Infot saab ja infot jagavad:

Maakondlikud keskused
Portaal Vabatahtlike värav
Portaal Rajaleidja
Noorteportaal NIP
Portaal Eurodesk
Euroopa Noored
Portaal Heategu
EstYes- pakub seiklusrikast võimalust osaleda
rahvusvahelistes vabatahtlike laagrites üle maailma
või minna vabatahtlikuks
AIESEC
YFU-Eesti 
GLEN- GLEN Eesti programmi eesmärgiks on
kasutada osalejate isiklikku töökogemust
inspiratsiooniallikana arengukoostöö ja
maailmahariduse edendamiseks Eestis.
ENTK- vabatahtliku teenistuse programm TAHE
portaal Continuous action, ka Toidupank
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus
Euroopa noorteportaal Noorsoovahetused
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Vabatahtlikuna saab panustada näiteks noorsootöö,
hariduse, sotsiaal-, kultuuri, keskkonna, tervishoiu või
spordi valdkonnas.

Vaatamata sellele, et pealtnäha tegutsevad vabatahtlikud
puhtast altruismist, soovist teisi aidata ja maailma
parandada, on tegemist kahepoolse suhtega. Vabatahtlikke
motiveerib ja hoiab tegevuses sealjuures ka isiklik kasu,
mida nad sellest tegevusest saavad. Mõne jaoks on oluline
uute teadmiste ja oskuste omandamine, teise jaoks hea
seltskond ja grupikuuluvus, kolmanda jaoks uute kontaktide
loomine. Siinkohal on vabatahtlikke koordineerivate
inimeste jaoks väga oluline selgitada välja oma
vabatahtlike motiivid ja pakkuda neile vastavat keskkonda,
et suurendada tegevuse kasu vabatahtlikule. 

Motiveeritud vabatahtlik omakorda aga kasutab oma
potentsiaali maksimaalselt, et aidata kaasa organisatsiooni
eesmärkide saavutamisele.
Vabatahtlik töö võib näiteks pakkuda eneseteostust, luua
uusi kontakte ning tutvusi, anda erinevaid töökogemusi,
anda võimaluse olla kasulik ning aidata teisi, sisustada
oma vaba aega, õppida uusi asju, avardada oma
elukogemust ja palju muud.

Noortemonitor 2011 näitel kerkib esile ennekõike
kuuluvusvajadus, mis motiveeris kõige enam vabatahtlikus
tegevuses osalema eelkõige nooremaid vastajaid.
Ligikaudu neljandik 7–11-aastastest, viiendik 12–15-
aastastest ning 18% 16–26-aastastest noortest
väärtustavad võimalust võtta midagi ette koos vabatahtlikus
tegevuses osalevate kaaslastega. Sarnaselt kaaslaste
meeldivusega oli ka sõprade kutse tähtsaks vabatahtliku
tegevuse külgetõmmet suurendavaks teguriks. Eelkõige
motiveerisid need 7–15-aastaseid noori.
Nooremate uuringus osalejate jaoks on olulisemaks
motiveerijaks ka täiskasvanute roll: nemad jõudsid
vabatahtliku tegevuseni vanematest
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vastajatest sagedamini lapsevanemate soovituste kaudu.
Seevastu eneseteostusvajadused osutusid vanemate
vanuserühmade liikmetele olulisemateks motivaatoriteks.
7–8% 7–15-aastastest noortest väärtustas vabatahtlikust
tegevusest saadavaid uusi kogemusi, 16–18-aastastest
innustas see ligikaudu kümnendikku, 19–26-aastaste seas
püüdles uute kogemuste poole juba peaaegu viiendik
noortest. Uute kogemuste saamise tähtsus on
vabatahtlikus tegevuses osalemise käigus noorte
täiskasvanute seas kahekordistunud. Seega võib arvata, et
noored hindavad vabatahtlikku tegevuse rolli oskuste ja
kogemuste arendamise allikana küllaltki kõrgelt.

Vabatahtlikuna tegutsetakse väga erinevatel põhjustel.
Motiividest veel 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

Aja jooksul muutuvad ka põhjused vabatahtlikuna
tegutsemiseks. Loe lisaks ka alajaotusest Mõtteid.

A l a m m e n ü ü

Vabatahtliku kohustused
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Enne vabatahtlikuna tegutsemist
1.        Teadvustan endale oma ootused: 

Otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta
Mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna
tegutseda ja mida tahan teha
Mõtlen läbi, kuidas vabatahtlik tegevus sobib minu
elukorraldusega
Mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja
mida ootan, et vabatahtlik tegevus mulle pakub

2.        Kaalun oma oskusi ja võimalusi vabatahtlikuks
tegevuseks. 

Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja
kogemuste juures mulle jõukohane ja samas
arenguvõimalusi pakkuv
Teen plaani - kus, millal ja kui palju aega saan
vabatahtlikule tegevusele pühendada
Arutan oma plaane lähedastega

3.        Kasutan erinevaid võimalusi endale sobiva
vabatahtliku tegevuse leidmiseks. 

Otsin vabatahtliku tegevuse kuulutusi erinevatest
portaalidest
Küsin soovitusi tuttavatelt

A l a m m e n ü ü

Vabatahtlikuna tegutsemise ajal
Vabatahtlikuna tegutsemise lõpetades
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Loe 4 materjali: SIIT, SIIT ja SEALT
Loe ka SIIT
Mida täheldasid?
Kas oled ise vabatahtlikuna tegev olnud, kirjelda palun!
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Käesoleval momendil on Eestis  vabatahtliku pass.
Pass on mõeldud igale inimesele, kes on seotud
vabatahtliku tegevusega
ning soovib seeläbi saadud teadmised, oskused ja
kogemused üles tähendada. Kuna kõiki teadmisi ja oskusi
ei tõenda diplom ega tunnistus, siis vabatahtliku pass on
just hea vahend vabatahtlikus tegevuses omandatud
kogemuste fikseerimiseks ning mida saab kasutada koos
teiste CV dokumentidega tööturul, õpingutes või
stipendiumidele kandideerides. 
Passi saab elektrooniliselt täita ja välja trükkida aadressil
www.vabatahtlikud.ee ning selle on koostanud Vabatahtliku
Tegevuse Arenduskeskus koostöös Siseministeeriumiga.

Pass aitab tõsta vabatahtliku töö väärtust ühiskonnas
laiemalt. Vabatahtliku pass annab ka võimaluse tõhustada
ettevõtjate ja vabatahtlike organisatsioonide koostööd –
vabatahtlikus tegevuses osalemine panustab
organisatsiooni eesmärkide saavutamisse ning tõstab
töötajate kompetentsi erinevate teadmiste ja oskuste abil.
Pass sisaldab vabatahtlikus tegevuses saadavate
kompetentside loendit, mis toetub Eesti tööandjate seas
kõige levinumatele kompetentsidele, mida töötajatelt
eeldatakse. Passi saavad ühiselt täita organisatsioon ja
vabatahtlik, kuid personaalselt on see mõeldud
vabatahtlikule.
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S e a d u s a n d l u s e  r a a m i d e s t

Lähtuvalt Noorsootöö seadusest (2010) on § 3
 (1) Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks
tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel
perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.
 (2) Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja
tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist
arengut.

Vabatahtlik tegevusest Noortevaldkonna uuendatud
koostööraamistikus 2010-2018 loeme, et :
eesmärgiks on toetada ja rohkem tunnustada noorte
vabatahtlikku tegevust
kui olulist mitteformaalse õppimise vormi. Kaotada
vabatahtliku tegevuse
tõkked ning edendada noorte piiriülest liikuvust.
Liikmesriikide ja komisjoni algatused vastavalt nende
pädevusele:

Edendada vabatahtliku tegevuse käigus omandatud
kogemuste tunnustamist muu hulgas Europassi,
Youthpassi ning liikmesriikide rahastatavate
instrumentide abil.
Rakendada ellu nõukogu soovitus noorte
vabatahtlike liikuvuse kohta Euroopas.
Paremini teadvustada vabatahtliku tegevuse
väärtuslikkust, sealhulgas vastastikuse õppimise
protsesside teel.
Parandada noorte vabatahtlike kaitset ning
vabatahtliku tegevuse kvaliteeti.
Kaasata noori ja noorteorganisatsioone eelseisva
kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku tegevuse
Euroopa aasta (2011)kavandamisse, läbiviimisse ja
hindamisse.
Edendada vabatahtliku tegevuse kaudu
põlvkondadevahelist solidaarsust.

Noorsootöö strateegia 2006-2013 märgib, et noorsootöö
järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik
tunnustada muuhulgas ka vabatahtlikke noorsootöö
korraldajana.
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Esmapilgul tundub,et noortevaldkonnas on vabatahtliku
tegevusega hästi – seda nii tehakse kui ka tunnustatakse.
Olemas on noored ja noortega töötavad inimesed, kes
vabatahtlikku tööd teevad ja selle väärtust mõistavad.
Olemas on noorsootöötajad, kes oma töösse vabatahtlikke
kaasavad. Mitmed teiste valdkondade organisatsioonid ja
asutused on avatud noortele vabatahtlikele. Riigi tasandil
toimuvad arengud, mis eri valdkondades tehtavat tööd
toetavad.
Kuivõrd aga teadvustatakse vabatahtlikku tegevust
üheolulise mitteformaalse õppimise vormina noorsootöös?
 Kas kõik noored, kes soovivad või võiks soovida
vabatahtlikku tööd teha, leiavad vajaliku informatsiooni,
toetuse ja  võimaluse osaleda? Praeguste uuringute
kohaselt on 21% noortest teinud vabatahtlikku tööd (Mihus
2011). Kindlasti on aga noorte hulgas veelgi enam neid,
kelles on sisemist põlemist, et oma aega ja energiat
panustada.

Noortemonitor 2009 järgi, oli kõige sagedasem
vabatahtliku tegevuse vorm oli teiste abistamine – 43%,
teisel kohal oli ürtuste korraldamine või neis aktiivne
osalemine – 37%, 12% oli seotud koolitamise ja
juhendamisega seotud tegevustega. 36% küsitletutest on
vabatahtliku tegevuseni jõudnud sõprade kaudu, 17%
omaalgatuslikult ning 15% kooli kaudu.
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K o d a n i k u ü h i s k o n n a  a r e n g u k a v a  2 0 1 1 - 2 0 1 4
j m s

Kindlasti on vajalik tutvuda Kodanikuühiskonna
arengukavaga 2011-2014 loe SIIT ja tutvu selle ajalooga
SIIT

Euroopa Ühenduste Komisjoni teatis "Noorte
hariduses, tööhõives ja ühiskonnas osalemise
edendamine" selgitab, et:

Vabatahtlik tegevus annab väärtusliku mitteametliku
õppimiskogemuse, mis võimaldab
noortel oskusi omandada ja lihtsustada nende
üleminekut haridussüsteemist tööturule.
Vabatahtlikuna töötades arendavad noored selliseid
väärtusi nagu vastastikune mõistmine,
suhtlemisoskus ja ühtekuuluvus. 
Tuleb rõhutada, et vabatahtlik tegevus ei asenda
palgatööd.
Noored eurooplased hindavad vabatahtliku tegevuse
programme positiivselt: 74 % usuvad, et sellised
programmid on hea võimalus selleks, et suurendada
oma osalemist ühiskonnas. 
ELi programmiga „Euroopa Noored” 26 luuakse
Euroopa vabatahtliku teenistuse raamistik.

Aruanded vabatahtliku tegevuse ühiste eesmärkide
rakendamise kohta näitavad, et heade tavade vahetus,
vastastikuse õppimise meetmed ning hindamisvahendid
annavad vabatahtliku tegevuse arendamisele
lisaväärtust.
Takistused nagu viisaprobleemid ja kindlustuse puudumine
tuleb kõrvaldada ning parandada sotsiaalkindlustuskaitset
– kaasa arvatud töötushüvitiste süsteem. 
Vaja onvaldkondadevahelist koostööd erinevate
ametiasutuste vahel ja sobivat õiguslikku raamistikku. 
Nende oskuste tunnustamine, mida noored on vabatahtliku
tegevuse käigus
omandanud, muudab noorte ülemineku haridussüsteemist
tööturule lihtsamaks. 
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Siinkohal  võiks aluseks võtta ELi tasandil käivitatud
arutelu.
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M õ t t e i d  v a b a t a h t l i k e l t

Vabatahtlikena tegutsenud noorte mõtteid
väljaandes "Olen vabatahtlik, muudan maailma!":

Kõik algab mõtteviisist, lisaks saad sidemeid,
tuttavaid, mis maksavad kasvõi töökoha saamisel

Loe SIIT juurde !

Vabatahtliketa ei saaks ühiskond toimida. Töö tuleb
valida huvide järgi. 
Lisavõimalus anda ja õppida, olla positiivne
Mitteformaalne õppimine on kindlasti oluline tuleviku
seisukohast,  kuna see on võimalus inimesena
muutuda
EVS on võimalus midagi anda, muuta kellegi elu
ning õppida ise. 
Vabatahtlik tegevus väärtustab inimeseks olemist
Mõni jõuab ise abi vajades vabatahtliku töö juurde
Töötuil aitab vabatahtlik tegevus olla ärkvel ja kogu
aeg liikvel, sest aitab olla aktiivne ja teiste inimeste
keskel
Vabatahtlik tegevus aitab ennast ületada ja ennast
arendada. Aitab areneda teistel ja nii ühiskonda
paremaks muuta
Et demokraatiat hoida, selleks on vaja vabatahtlikke,
samuti kodanikühendusi
Igaüks saab kaasa aidata
Vabatahtlik tegevus avab uksi
Vabatahtlikuks hakkamist võib innustada sotsiaalne
olukord, looduskatastroof vms
Virisemise ja vingumise asemel saab ise maailma
paremaks muuta
Vabatahtlikuks olemine annab elule lisamõtte,
sädeme
Vabatahtlik tegevus muudab elu huvitavaks ja vahel
ootamatus suunas
Vabatahtlikkus aitab kodukanti paremaks muuta
Ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtlik tegevus on
töötajate aja, oskuste ja energia panustamine
kodanikuühiskonna arengusse. See peaks
parandama kodanikuühenduste
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tegutsemisvõimekust ja elujõulisust
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V a b a t a h t l i k u s t  t e g e v u s e s t  s p o r d i  n ä i t e l

„Tulin vabatahtlikuks,sest tahtsin näha, kas on olemas
olümpiamängude
vaim, millest räägitakse.“
(Vabatahtlik Torino OMil)

Spordis on vabatahtlikuid kasutatud läbi aegade ja
suurematel üritustel on väljakujunenud toimivad
meeskonnad - eriti populaarne on see massispordiüritustel
ja suurtel rahvusvahelistel võistlustel. 

Spordivõistlustel võib vabatahtlik tegevus olla kas
kohtunikutöö või ka publikule kohanäitaja – oluline ei ole
vabatahtliku professionaalsuse tase, vaid see, et
tegutsetakse heast tahtest ja tasu saamata.
Ehk on hõlpsam mõista vabatahtlike olemust, kui nimetada
mõne spordivaldkonna näite varal ära, kes vabatahtlikud ei
ole: ajateenijad, kes on spordirada turvama komandeeritud,
ei ole enamasti vabatahtlikud; nii nagu ka tudengid, kes
spordivõistlustel abistamise eest hinde või arvestuse
saavad
Vabatahtlike all on mõeldud just särasilmseid inimesi, kes
oma vabast tahtest suurt kasu saamata soovivad
spordivõistlustel või spordiorganisatsiooni tegevuses kaasa
lüüa. Spordivaldkonnas on ilmselt asjakohasem
organisatsioonide juhitud tegevus, kuigi ka omaalgatus on
igas valdkonnas teretulnud.
Spordivaldkonnas võib siin näiteks tuua iga spordiürituse.
Regulaarne vabatahtlik tegevus tähendab, et vabatahtlikud
tegutsevad regulaarselt pikema aja jooksul. Nii võib
spordiliidu juures tegutseda vabatahtlik, kes haldab
organisatsiooni kodulehte või korraldab näiteks
meediasuhtlust.
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Tutvu õppematerjaliga vabatahtlik tegevusest SIIT
Esita mõtisklus loetust, mida pead oluliseks?
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S i s e n e

Süsteemi võivad kasutada ainult vastavate õigustega
isikud.
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V a b a t a h t l i k e  k a a s a j a  t e g e v u s e d
v a b a ü h e n d u s t e s

Enne vabatahtlike kaasamist:
1.        Info kogumine vabatahtliku tegevuse
korraldamise kohta. 

Tutvuda vabatahtlike juhtimist puudutava info ja
seadusandlusega.
Osaleda vabatahtlike juhtimise koolitusel 

2.        Määratleda oma vajadused. 

Läbi mõelda, mis on tegevuse eesmärk ja kuidas
selleni jõuda. 
Pidada silmas, et kõiki töid ei saa vabatahtlikule
tegevusele üles ehitada. 
Mõelda läbi vabatahtlike ülesanded, tegevuse
kestvuse ja kulud. 

3.        Kavandada vabatahtlike leidmise, hoidmise ja
tunnustamise. 

Mõelda läbi, kuidas viia omavahel kokku sobivad
tegevused ja sobivad vabatahtlikud. 
Kaaluda vabatahtlike kaasamisega seotud riske ja
nende ennetamise viise. 
Vajadusel kontrollida vabatahtlike tausta,
vabatahtlikke sellest eelnevalt informeerides. 
Valmistada ette vabatahtliku tegevusekirjeldused,
lepingud ja muud materjalid. 
Mõelda läbi, millised on  võimalused vabatahtlike
tunnustamiseks. 

Vabatahtlike tegutsemise ajal:
1.        Leppida vabatahtlikega kokku nende tegevuse
sisu, kestvuse, tulemuse, kulude hüvitamise ja
tegevuse lõpetamise. 

Lähtuda oma vabaühenduse missioonist ja
vajadustest ning samal ajal kuulan ära vabatahtlike
soovid ja ettepanekud. 
Leppida selgelt kokku vabatahtlike vastutusala ja
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ülesanded. Mitmetimõistmise vähendamiseks teha
seda kirjalikult. 
Jagada infot vabatahtlike tegevusega seotud kulude
hüvitamise kohta. 

2.        Tagada parimad võimalikud tingimused
vabatahtlike tegevuseks. 

Hoolitseda selle eest, et tegevus oleks turvaline,
tervist mitte kahjustav ja seaduslik. 
Määrata kontaktisiku, kes vabatahtlikud vastu võtab
ja neid juhendab. 

3.        Hoida vabatahtlike tegevusel pidevalt silma peal
ning olla valmis muudatusteks, et koostöö paremini
toimiks. 

Informeerida vabatahtlikke nende tegevust
puudutavatest olulistest asjadest.
Kaasata vabatahtlikke neid puudutavate otsuste
tegemisse. 
Anda vabatahtlikele tagasisidet ning küsin seda ka
neilt. 

Vabatahtlike kaasamise järel:

1.        Tunnustan vabatahtlike panust. 

Pakkuda vabatahtlikele nende kogemust tõendavat
soovituskirja või vabatahtliku passi. 
Korraldada vabatahtlikele tänuürituse. 

2.        Analüüsida oma kogemust vabatahtliku
tegevuse korraldamisel. 

Mõelda äbi õnnestumised ja puudujäägid. 
Võrrelda saavutatut kavandatuga ja mõtlen läbi,
kuivõrd ning miks soovitud tulemusteni jõuti. 

3.        Soodustada vabatahtlikust tegevusest saadud
kogemuse ning loodud väärtuse laiemat
teadvustamist. 

Kajastada vabatahtlike panust kohalikus või
üleriigilises meedias, näiteks kirjutan artikli. 
Märkida vabatahtlike panuse ära projektide
aruannetes. 
Tuua vabatahtlike panuse esile majandusaasta
aruandes. 
Osaleda vabatahtliku tegevuse arendamisega
seotud aruteludes, uuringutes, küsitlustes ja mujal. 

<< Üles >>
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V a b a t a h t l i k e  v ä r b a m i s k u u l u t u s t e s t

Vabatahtlike värbamiskuulutus peaks sisaldama nii
seda, millised on ootused vabatahtlikule, millised on
põhilised tööülesanded ja milline
on oodatav töö maht. Samuti võiks ära tuua, mida on
võimalik vabatahtlikule
pakkuda – need ei pea olema liiga luksuslikud lubadused,
aga on hea näidata, et organisatsioon on mõlemat poolt
kaalunud.
Kus võiks vabatahtlike värbamiskuulutusi avaldada?
Internetivõimalustest on kindlasti abiks Vabatahtlike värav
www.vabatahtlikud.ee, lisaks
võiks mõelda kanalitele, mida potentsiaalsed vabatahtlikud
kasutavad
– on see spordiliidu koduleht, mõni veebipäevik, google-
reklaamid
vmt.
Vabatahtlike valikul on oluline läbipaistev valikuprotsess.
Kui juhtub, et vabatahtlikke kandideerib kohtadele liiga
palju, on mõistlik, et enne oleks juba valikukriteeriumid
paika pandud. Neile, kes valituks ei osutunud, võiks anda
hoolikalt tagasisidet, et nende entusiasm tulevikus ei
langeks.
Valikut võivad lihtsustada lisaankeedi täitmine,
motivatsioonikirja
koostamine või ka nt telefoniintervjuude läbiviimine.

Samuti võiks vabatahtlike värbamisel läbi mõelda teise
äärmuse – mis
siis, kui vabatahtlikke tuleb liiga vähe? Milline on
miinimumarv vabatahtlikke, mida vaja läheb, nii et nendega
lisatöö end ikka veel ära tasuks? Kas ehk on mingil juhul
mõistlikum vabatahtlikke üldse mitte kaasata, vaid leida
alternatiivseid võimalusi?
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V a b a t a h t l i k u  t e g e v u s e  h e a  t a v a

Riiklikul tasandil on vabatahtliku töö selgemaks
määratlemiseks välja
töötatud vabatahtliku tegevuse hea tava
(www.vabatahtlikud.ee), mis
on mõeldud nii vabatahtlikele, neid kaasavatele
organisatsioonidele kui ka viimaste toetajatele. Hea tava
näol on kokku lepitud vabatahtliku tegevusega seotud
osapoolte rollides ja tegutsemise põhimõtetes riiklikul
tasandil. Hea tava eesmärgiks on edendada vabatahtlike ja
organisatsioonide vahel koostööd ning julgustada rohkem
inimesi vabatahtlikena tegutsema. Sellest on on nii pikem
kui lühem versioon, millest pikemat saab kasutada
vabatahtliku tegevuse põhimõtete tutvustamisel ja nt
vabatahtlikega ülesannete läbirääkimisel, aga lühem sobib
nt kontori seinale, et see asjaosalistel pidevalt silme all
oleks.
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V a b a t a h t l i k e  t u n n u s t a m i n e

Kui vabatahtliku töö on lõppenud, on kena see protsess
kokku võtta. Kokkuvõttel võib olla mitu eesmärki:

tunnustada vabatahtlikku tehtud töö eest, 
aidata vabatahtlikul reflekteerida oma õpikogemust,
organisatsioonina ära märkida õppemomendid
tulevikuks vabatahtlike kaasamisel.

Enamlevinud võimalused on peo korraldamine ja kirjalike
tunnistuste väljaandmine. Ehk oleks mõistlik ka
vabatahtlikelt eelnevalt uurida, mis nende jaoks kõige
väärtuslikum tunnustamine tundub. Võib-olla on
vabatahtliku töö kogemus olnud niivõrd koormav ja
sattunud väga stressirikkale perioodile, et näiteks
peoletulek võõraste inimestega võib tunduda tüütu
kohustusena. Kindlasti tasub aga vabatahtlike tunnustamist
planeerida juba enne üritust ehk nö rahulikumal ajal –
ürituse viimastel päevadel, kui energiat ja aega napib, võib
olla vähe jaksu veel täiendavatele asjadele mõelda.

Tunnistuse või tõendi võib anda organisatsioon ise
tuginedes oma
senistele tavadele. Samuti võib vabatahtliku juhendaja
anda nõusoleku
olla nt töölevõtuprotsessis soovitaja.
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J ä r e l h i n d a m i n e

Ja lõpetuseks on kasulik panna kirja oma hinnang
vabatahtlike kaasamise kogemusele: 

mis läks seekord hästi?
mida teinekord paremini teha? 
mis põhjustel tuleks muuta (analüüsivalt) ? 

Huvi korral võib lasta ka vabatahtlikel hinnata, kui
kasulikuna nad end töö ajal tundsid. Samuti võib küsida
vabatahtlikelt tagasisidet võistluse korraldamise
kohta, et saada teistsugust vaatenurka. 
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5. detsember on rahvusvaheline vabatahtlike päev,
mida tähistavad vabatahtlikud üle kogu maailma. 

Rahvusvahelise vabatahtlike päeva kuulutas ÜRO
Peaassamblee välja 1985 aastal.
Vabatahtlike päeva eesmärk on juhtida tähelepanu
vabatahtlike panusele ühiskonnas ning vabatahtliku
töö olulisele rollile kodanikeühiskonna arengus. 
Samuti on see päev võimaluseks tunnustada kõiki
vabatahtlikke.
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Loe ettekannet Tallinn Kultuuripealinn
2011vabatahtlike tegevuse ja selle korraldamise
kohta SIIT
Loe ka seda materjali lisaks SIIT 
Loe tunnustamisest SIIT
Mida õppisid?
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T a g a s i s i d e

Juhendamine, koolitamine ja aktiivne tagasiside aitab
vabatahtlikul omandada ülesannete täitmiseks vajalikud
teadmised ja oskused ning rahuldab vabatahtliku
eneseharimise motiivi. Siinkohal on eriti oluline aidata
vabatahtlikul
arutleda selle üle, kuivõrd hästi ta ülesannet täitis, kas see
aitas kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kas
siin on õppimiskohti edaspidiseks ja kuidas saab
omandatud teadmisi ja oskusi kasutada teistes
organisatsioonides kas palgalise töötajana või
vabatahtlikuna. Õppida soovivad
igas eas inimesed, kuid noorte puhul on see aspekt eriti
oluline ning sealjuures saab vabatahtliku tegevuse kaudu
noort teadlikult tööturule minekuks ette valmistada.
Vabatahtliku tegevuse kaudu saab noor katsetada milles ta
on andekas, missugused tegevused talle sobivad ja
meeldivad ning arendada välja teadmised ja oskused, mida
vastaval palgatööl eelduseks seatakse.

Vabatahtliku tagasiside ankeet näiteks:

Küsimustikku võib saata paar päeva pärast sündmuse
lõppu vabatahtlikele elektrooniliselt. Samas võib
jagada sarnast tagasisideankeeti ka kohapeal,s.t.
kohene tagasiside.
1. Kas oled rahul, et said osaleda vabatahtlikuna ürituse
korraldamisel?
2. Mis oli sinu jaoks ürituse juures kõige väärtuslikum?
3. Mis oleks võinud olla teisiti?
4. Mis sulle sinule antud tööülesannete juures meeldis?
5. Mis sind sulle antud tööülesannete juures häiris?
6. Kas sul on soovitusi/ettepanekuid, mida järgmiste
ürituste juures parandada?
(nii korraldust kui vabatahtlike koordineerimist silmas
pidades)
7. Kas oled nõus edaspidi vabatahtlikuna abiks olema
mõne meie ürituse juures
(vajadusel täpsusta)? Siis lisa siia oma kontaktid:
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Loe artiklist: 10 sammu vabatahtlikule ja
noorsootöötajale siit 
Esita kolm kõige olulisemat momenti neist ja
põhjenda!
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T L Ü P S  ü l i õ p i l a s e d  v a b a t a h t l i k u s t
p r a k t i k a s t

Vabatahtlikul praktikal saadud uutest kogemustest,
teadmistest ja oskustest. Näiteks:

Uues keskkonnas hakkamasaamise kogemus
Võimalus tunnustusena koolitustel osaleda
Parem inglise keele oskus
Enam julgust ettevõtmisteks
Enda proovile panek ja taluvuspiiride selgitamine
töös probleemsete noortega
Parem probleemide lahendamise oskus
Sama linnaosa noorsootöötajana selgitati
koostöövõimalusi sotsiaalkeskusega
Suurem sotsiaalne võrgustik
Konstruktiivsuse areng
Analüüsioskuse paranemine
Läbi vabatahtliku tegevuse Eestis, julgeksin seda
teha ka välisriikides
Avatud suhtlemise paranemine
Eesmärgikindlus suurem
Lisateadmised turvakodudest ja lastekodudest,
nende erinevustest
Vene keele oskuse paranemine
Maailmapildi avardumine
Kogemusena toimetulek näljaste, külmunud, vahel
joobes inimestega
Parem kontakt erivajadustega noorte ja
täiskasvanutega
Spordi suurürituse korraldamise kogemused
Emotsionaalse tasakaalu suurenemine
Empaatiavõime paranemine
Naeratasin enam
Meeskonda kuulumise kogemus
Koostööoskuste paranemine
Tutvumine vabatahtlike koordineerimistööga
Suurem kindlustunne tööks erivajadustega noortega
Sotsiaalsete erinevuste parem eksepteerimine
Suurem kohusetunne 
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Eeskujuks olemine
Saavutatud usaldus praktikakoha ja ka noorte poolt
Väärtustan enam säästlikku tarbimist
Loovuse areng ja uued mõtted
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Alljärgnevalt tuuakse TLÜPS noorsootöö ja täiendusõppe
osakonna õppijate 2011/2012õa praktikamappide näitel
valik tegevustest ning ülesannetest.
Tegevused ja ülesanded:

Tegevused Nuku-ja Noorsooteatri saalis-külaliste
vastuvõtmine, saatmine, piletite kontroll,
korrastused, informeerimine
Kodulehe loomine asutusele
Dokumentatsiooni korrastamine
Katseaia loomine noortele
Taimede kasvatamise laboratooriumi rajamine-
remonttööde korraldamine, sisustuse muretsemine
Lastesaate "Lastetuba" ettevalmistamine ja
salvestused
Saate "Jõulutunnel" ettevalmistamine ja
salvestamised
Supiköökides- laudade katmine, koristamine,
töökäskude andmine, nõuandmine
Õpetajate Majas Metsaelanike Jõulupeo juhtimine
koostöös Venno Loosaarega
Pakkide koostamine /toidupakid, kingitused,
loosipakid/
90 vabatahtliku tegevuse koordineerimine MIA
Jõulumaal
Tool Fair 2012 tegevus vabatahtlikuna, osalejate
vastuvõtmine, saamine, töötubade ettevalmistamine,
info jagamine osalistele
Minifestival klaveriõpetajatele ja –õpilastele
organiseerimine
Võimlemisgala „Sport-kultuuris- kultuur spordis“
Võimlemispidu "Pidu läheb käima"korraldamine
Erivajadustega noorte toimetuleku oskuste
toetamine, abistamine ja õpetamine- toidu
valmistamine, rahvaloenduses osalemiseks,
koristamine
Vabariigi aastapäeva ürituste korraldamine (vabas
õhus)
Laat ja töötuba “Vanast uus“
Noortele fotoringi korraldamine
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Tagasiside küsimine ja analüüs
Tegevus loomadele ravimite manustamisel,
dokumendi korraldus, pesade tegemine, loomadega
jalutamine
Väliskülalistele Eesti rahvatantsu,ja kultuuri
õpetamine
Abi materiaalsete ressurside suurendamiseks,
sponsorlusega tegelemine
Õpiabi korraldamine
Õpi-ja käitumisraskustega noorte vabaja
sisustamine
Jõuluüritused- peod, loteriid, kingituste muretsemine
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P r a k t i k a  l e p i n g u  v o r m

PRAKTIKALEPING nr...

TallinnaÜlikool(edaspidi ülikool) reg kood 74000122,
asukohaga Narva mnt 25, 10120, Tallinn direktori Kristi
Vinter isikus,
……………………………………………………………..(edaspidi
praktikabaas) teiselt poolt sõlmivad praktikalepingu
alljärgnevas:                                       

I.                    LEPINGU  OBJEKT

1.      Käesoleva lepingu objekt on  ………………………
(praktika nimetus) läbiviimine Tallinna Ülikooli

Pedagoogilise Seminari  noorsootöö  osakonna 
üliõpilasele………………………(ees- ja perekonnanimi)  

2.      Praktika periood    ……………………………(periood) 

II.                 POOLTE  KOHUSTUSED

3.      Ülikool kohustub:

3.1.  võimaldama üliõpilastele õppekavas ettenähtud praktika

3.2.  määrama  üliõpilase praktika konsultandiks ülikooli
õppejõu;

3.3.  instrueerima praktikante enne praktikat ja andma
praktikantidele praktikajuhendi. 

4.      Praktikabaas kohustub:

4.1.  tagama üliõpilasele praktikakoha ja määrama juhendaja;

4.2.  määratlema praktikandi kohustused, arvestades , et
üliõpilane ei ole tööl töölepinguga

4.3.  praktika lõppedes andma üliõpilasele hinnangulehe
praktikaülesannete täitmise kohta  ülikoolile esitamiseks.

III.               LEPINGU KEHTIVUS

5.      Leping jõustub selle allakirjutamisel mõlema poole poolt.
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6.      Kõik käesoleva lepingu muudatused tehakse poolte
kokkuleppel ja vormistatakse kirjalikult käesoleva lepingu
lisana.

7.      Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks.

 

Poolte kontaktandmed                                                       
Praktikabaas

 

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar                             
________________________

Räägu 49, 11311 Tallinn

Reg nr 70004206                                                              
Aadress:

Tel. 6 391 746                                                                  
Tel.

Kontaktisik Luule Press                                                     
Postiindeks:

E-post: luule.press@tps.edu.ee                                          
E-post:

____________________                                                 
________________________  

    TLÜ PS direktor 
(allkiri)                                                                                                           

(allkiri)                          

 __________________                                                
 ________________________

            (kuupäev)                                                                                       

                          (kuupäev)

 

 

pitser                                                                                                              

pitser
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P r a k t i k a  k o o s k õ l a s t u s l e h t

Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari üliõpilane

 ......................................................................

                           nimi

                                                                                            võetakse

.......................................................................................... praktikale  ajavahemikuks 

                                  praktikaliigi nimetus                 

 ajavahemikuks ..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………

                                                         (koht)

Praktikaperioodi juhendaja..........................................................................................................

                                              (nimi, ametikoht, kontaktetel, e- posti aadress)

.....................................................................................................................................................

Praktikakoha nõusolek:...............................................................................................................

                                          (nimi, ametikoht, kontakttelefon, e- posti aadress, allkiri)

....................................................................................................................................................

Praktikakoha esindaja allkiri:

Tallinna Ülikooli  Pedagoogilise Seminari noorsootöö osakond

Lugupidamisega,

Luule Press

õppejuht
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P r a k t i k a n d i  t a g a s i s i d e

TAGASISIDE  PRAKTIKA KOHTA 

 PRAKTIKANDILT…………………………………….

1. Praktikakohas oli  küllaldaselt teavet  noorsootöö valdkonna kohta        

1        2        3        4        5

2. Minu praktika oli  hästi juhendatud                                                       

1        2        3        4        5

3. Praktikaülesandeid oli  piisavalt                                                                

1        2        3        4        5

4. Praktikaülesanded olid mitmekesised                                                        

1        2        3        4        5

5. Ülesanded sobisid nõuetelt minu oskustega                                       

1        2        3        4        5

6. Sain küllaldaselt tagasisidet praktikakohast                                                

1        2        3        4        5

7. Mulle antud tagasiside aitas mul areneda eesmärkide         suunas        

1        2        3        4        5

8. Mul oli  võimalik anda soovitud tagasidet         juhendajale                        

1        2        3        4        5

Selgitused, märkused:

……………………………….

(allkiri, kuupäev)
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T a g a s i s i d e  p r a k t i k a  k o h a s t  

TAGASISIDE PRAKTIKAKOHAST

Palume juhendajal anda asjakohane hinnang üliõpilase toimetuleku kohta praktikaperioodil

--------------------------------------------------------------------------------

( üliõpilase nimi, praktikaperiood, praktikakoha nimetus)

PRAKTIKANDI ÜLDISELOOMUSTUS

isiksuse omadused: sobivus erialasele tööle; suhtlemine noortega, kolleegidega, juhtkonnaga; praktikaülesannetega toimetulek

………………………………………………………………………………………………...................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

 suhtumine  saadud tööülesannetesse; töö planeerimise oskus ja tööaja kasutamine; enesetäiendamine; isiklik initsiatiiv; analüüsioskus

……………………………………………………………………………………………......................…..

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

 ÜLDHINNANG PRAKTIKANDILE KUI TULEVASELE NOORSOOTÖÖ TEGIJALE(anda konkreetne hinnang ning siduda see hindega): 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-        kasin

D- rahuldav        

C- hea

B- väga hea 

A- suurepärane        

Praktika juhendaja: ( nimi, allkiri, kuupäev )
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1.        Täidan endale võetud ülesandeid hoolikalt ja
võimetekohaselt. 

Ei hiline ega jäta tööd pooleli. 
Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu
või teiste elu ja tervist või kui juhised on vastuolus
seadustega. 
Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist
vabatahtlikuna. 

2.        Arvestan meeskonna teiste liikmetega. 

Tutvun vabaühenduse väärtuste, tavade ja
reeglitega ning pean neist lugu. 
Kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan
enda omi. 

3.        Informeerin vabaühenduse esindajat minu
tegevust puudutavatest olulistest asjadest. 

Informeerin vabaühendust oma soovidest ja
võimalustest. 
Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd. 
Teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks
korraldamiseks. 
Informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna
tegutsemise lõpetamise kavatsustest. 
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1.        Annan teabe oma töö kohta edasi
vabaühenduse esindajale ja/või teistele vabatahtlikele. 

Annan teada, kui kaugele töö võrreldes
kavandatuga jõudis. 
Esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd
paremini korraldada. 

2.        Jagan vabaühenduse ja teiste vabatahtlikega
oma elamusi ja kogemusi. 

Osalen vabaühenduse üritusel, kusräägin oma
tegevusest, kogemustest ja õppetundidest. 
Kirjutan loo, mida vabaühendus saab kodulehel,
trükistes või infolistides levitada. 
Jagan vabaühendusega vabatahtlikust tööst tehtud
fotosid. 

3.        Soovi ja võimaluse korral sean end valmis
uueks tegevuseks. 

Jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan
nende arvamusi ja soovitusi. 
Alustan uuesti algusest. 
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