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TEGEVUS 2005-2006

• Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse algatusel
• EKAK ühiskomisjoni ja Siseministeeriumi toetusel
• mitmete ministeeriumide, ühenduste ja vabatahtlike koostöös 

ON VALMINUD

vabatahtliku tegevuse õigusliku reguleerimise vajaduste ja 
võimaluste analüüs ning ettepanekud (2005)

vabatahtliku tegevuse arengukava aastateks 2007-2010

Teised olulised toetajad on olnud Euroopa Komisjon, Balti-Ameerika 
Partnerlusprogramm, Haridus- ja Teadusministeerium, 
Sotsiaalministeerium, Euroopa Vabatahtlike Keskus (CEV), MAK 
võrgustik, Tartu Linnavalitsus



VABATAHTLIKU TEGEVUSE 
ARENGUKAVA 2007-2010

Arengukava elluviimise eesmärk on vabatahtliku tegevuse 
toetamine ja arendamine Eestis.

Arengukava olulised põhimõtted
• ei rahasta vabatahtliku tegevuse toimumist, vaid toetamist ja 

soodustamist
• peab silmas kõigi valdkondade ühiseid probleeme ja arengusuundi
• püstitatud eesmärkidest saavad oma sihtide seadmisel lähtuda 

kõik vabatahtliku tegevuse edendajad

Arengukavaga seatud eesmärgid
• tunnustada, hinnata ja väärtustada
• teavitada ja propageerida
• toetada
• Edendada võrgustikutegevusi



ARENGUKAVA TEGEVUSED

2007
• III üleriigiline tunnustamisüritus vabatahtlike päeva tähistamiseks
• näidete kogumine, pressimaterjal
• vabatahtlike juhendajate koolitused, sh. MAK MTÜ konsultantide 

koolitus
• info- ja vahendusportaali haldamine
• III vabatahtliku tegevuse foorum aprillis 2008
• Euroopa Vabatahtlike Keskuse liikmelisus

2008
• uuringu käivitamine 
• teavituskampaania korraldamine
• hea tava kirjeldamine – vabatahtlikele, organisatsioonidele, 

avalikule sektorile
• info- ja vahendusportaali arendamine
• üle-eestilised võrgustikutegevused



PÕHILISED PROBLEEMID, 1

• Arengukava alarahastatus.  2008 on rohkem vahendeid kui 
2007 (265 000 kr ja 1 miljon kr), kuid ainult kolmandik 
tegevustest on algatatud. Hinnanguline vajadus vähemalt 2 
miljonit krooni aastas, seega juba praegu miinus 2 735 000 kr. 

NB! Vabatahtliku tegevuse hinnanguline panus on 2,7 miljardi krooni 
väärtuses tööd aastas (2008 riigieelarve kavandatav ülejääk).

Arengukava olulised meetmed, mida ei saa veel alustada
• Vabatahtliku tegevuse väärtuse hindamine 

(oma/kaasfinantseering jmt)
• Õiguslike küsimuste lahendamine
• Kulude katmise korrastamine
• Õppematerjalid, koolide ja ühenduste koostöö (kodanikuharidus)
• Koostöö soodustamine ettevõtetega
• Tegevused kohalikul tasandil



PÕHILISED PROBLEEMID, 2

• Arengukava elluviimine toimub projektipõhiselt.

• Rollide ebaselgus arengukava elluviimisel (ise mõtlen välja, 
ise planeerin, ise viin ellu, ise hindan). Vajalik luua selgus, kes 
mida teeb – SIM osakond, EKAK rakendusüksus, üleriigiline 
ekspertide võrgustik, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, MAK, 
...

• Ebaselge rakendamismehhanism – ei ole iseseisev 
arengukava, vaid osa KATA-st. Tuleviku osas küsimus, kas jääb 
üheks EKAK valdkonnaks või kujuneb iseseisvaks 
Siseministeeriumi haldusalas olevaks valdkonnaks.

• Igaastased rakendusplaanid peaksid valmima mitmete 
osapoolte koostöös ja huvitatuid kaasates.



TULEVIKUVÄLJAVAATED

• Jätkata valdkondadeüleseid tegevusi nii arendustegevustena 
kui tugitegevustena, luua nende korraldamise ja rahastamise 
osas suurem selgus

• Tulevikus tarvis jõuda valdkondadesse (hetkel näited 
päästetöödest, noorsootöötaja kutsestandardist, ...)

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse visioon
• Vabatahtlikul tegevusel on oluline roll Eesti ühiskonna arengus. 

Vabatahtlikuna tegutsedes  inimesed arendavad ennast ning on 
aktiivsed ja head kodanikud. Töötame selle nimel, et tulevikus on 
vabatahtlik tegevus Eestis igapäevane ja normaalne osa inimeste 
elust, organisatsioonid oskavad vabatahtlikke hästi kaasata ja 
juhtida ning ühiskond tunnustab, väärtustab ja toetab 
vabatahtlikku tegevust.


