
 

 

VABATAHTLIKUKS? 

Lühifilmi eesmärk on arutleda vabatahtlikuna tegutsemise põhjuste, 

viiside ja plusside-miinuste üle. 

eluotsused.ee/vabatahtlikuks 

TAUSTAINFO 
Vabatahtlik pakub oma aega ja oskusi teistele, ise selle eest rahalist 

kasu saamata. Vabatahtlikuna mõnes projektis kaasa löömine või 

organisatsioonis töötamine annab võimaluse tutvuda erinevate 

valdkondade ja ametitega. Seega võib just vabatahtlikuna töötamisest 

välja kooruda tulevane eriala. Oluline on ka uute tutvuste loomine ja 

töökogemuse saamine –  viimast hindavad tulevased tööandjad väga. 

Ka ettevõtlusega tegelemist plaanivale inimesele on vabatahtlikuna 

tegutsemine kasulik, sest nii saab kogemuse teistega koostööst, 

inimsuhetest, motiveerimisest ja paljust muust, mis edaspidi kasuks tuleb. 

Kus vabatahtlikuna tegutseda? 

Võimalusi on väga palju. Võib kaasa lüüa mõnes ühiskonna heaks tegutsevas organisatsioonis: 

Toidupank, noortekeskused, vabatahtlikud päästjad, loomade varjupaik jne. Rakendust võib otsida oma 

hobi harrastamiseks: nt fotograafiahuviline võib end pakkuda pildistama laste sünnipäevadele, 

spordihuviline võib aidata korraldada  võistlusi, filmihuviline saab vabatahtlikuks minna PÖFF-ile jne. Ja 

muidugi võib algatada ise mõne vabatahtliku aktsiooni. 

Mõnedest vabatahtlikest ettevõtmistest on aastatega välja kasvanud suured projektid, sh 

rahvusvahelised – näiteks 2008. aastal Eestis esmakordselt korraldatud “Teeme ära!” koristustalgud on 

levinud üle maailma. 2013. aastal esimest korda toimunud Arvamusfestival saab teoks peamiselt 

vabatahtlike jõul ja sel on praeguseks Eesti ühiskonnas debattide algatajana oluline roll. 

Vabatahtlikuna saab töötada ka välismaal. Nt SA Archimedes koordineerib Euroopa solidaarsuskorpuse 

vabatahtlikku teenistust, mis annab 18–30-aastastele võimaluse tegutseda 2–12 kuud uues riigis, 

kultuuriruumis või töövaldkonnas. Töö eest palka ei saa, küll aga tasutakse reisi- ja elamiskulude eest. 

Nii solidaarsuskorpuse kui ka teiste vabatahtlike teenistuste kohta leiate lisainfot lugemisvaras toodud 

lingilt. 

IDEID JA SOOVITUSI ÜLESANNETEKS 
☐ Aruteluküsimusi: 

• Milliseid vabatahtliku töö võimalusi teate? 

• Miks inimesed osalevad vabatahtlikena mitmesugustes projektides? 

• Kas kunagised kohustuslikud ühiskondlikult kasuliku töö ehk ÜKT tunnid tuleks koolides taas 

kasutusele võtta? Miks? 

 

☐ Rühmatööd: 

• Koos rühmaga mõelge klassile välja vabatahtlik projekt, mille saaks teoks teha lähima kuu 

jooksul oma koolis või kogukonnas. Pange kirja projekti lähteandmed: eesmärk, aeg, koht, 

tööülesanded, tööjaotus, projekti lõpetamine, meediakajastus. Projektide esitlused ja parima 

projekti väljavalimine. 

• Viige ennast kurssi, mida kujutab endast Vabaühenduste Liidu eestveetav kogukonnapraktika 

ja millised koolid on sellega liitunud: heakodanik.ee/kogukonnapraktika. Pange kirja oma 

rühma argumendid, miks kogukonnapraktikat võiks rakendada teie koolis / igas Eestimaa 

koolis. 
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https://heakodanik.ee/kogukonnapraktika


 

 

☐ Individuaalülesanded: 

• Leia sobiv vabatahtliku töö võimalus ja anna endast märku. Vabatahtliku töö pakkumised: 

vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/kuulutus/. 

• Tutvu Vabatahtliku Passiga: vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtliku-pass.  

Lae pass alla ja täida jooksvalt / kokkulepitud ajaperioodi vältel. 

 

LUGEMISVARA 
☐ Vabatahtlike värav, sh info vabatahtliku tegevuse valdkondade kohta vabatahtlikud.ee   

☐ Vabatahtlik tegevus välismaal vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtlikud-valismaal  

☐ Euroopa solidaarsuskorpus: vabatahtliku töö võimalused Euroopas 

noored.ee/programmid/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus  

 

 

 

Teadlike valikute tegemise audiovisuaalse õppematerjali loomist 

rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest, meetme „Õppe 

seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja 

ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ 

taotlusvoorus „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine 

ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks”. 

https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/kuulutus/
https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtliku-pass
https://vabatahtlikud.ee/
https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/vabatahtlikud-valismaal
https://noored.ee/programmid/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus

