
 

 

Vabaühenduse juht, kas Sulle tundub, et Sul pole piisavalt vahendeid, et tegeleda enda 

arendamisega ja organisatsiooni võimekuse tõstmisega? 

Nüüd on avaneb suurepärane võimalus!  

Kui Sa pakud teenuseid sotsiaalvaldkonnas ja otsid endale appi vabatahtlikke, siis tule osale 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku „Vabatahtlike värbamise 

arenguprogrammis“. 

Programmi eesmärk on et programmis osalenud ühendused on võimekad: 

1. Erinevate vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel 
2. Teenuse koosloomes 
3. Teenuse kommunikatsioonis 
4. Koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega 

 
„Vabatahtlike on võimalik oskuslikult kaasata nii organisatsiooni strateegiliste eesmärkide 

saavutamiseks (vabatahtliku mentoriga ühendusele strateegia koostamine või meeskonna 

arendamine) kui ka operatiivsete asjade ära tegemiseks (juriidilised lepingud, teenusejuhendid, 

kommunikatsioonikavad, äriplaanid, veebilehe kujundus). Samuti on võimalik kaasata vabatahtlike 

teenuse pakkumisse (transport, suhtlus kliendiga jne). Iga teenuse puhul on kohti, kus saab 

vabatahtlike kaasata, need kohad tuleb lihtsalt üles leida. Meie kasutame selleks teenuse disaini 

tööriistu. Lisaks annab arenguprogrammis osalemine võimaluse isiklukuks arenguks.“ – Kristina Mänd 

Vabatahtlike värbamise arenguprogrammi elluviija. 

 

Mida arenguprogrammis osalemine pakub? Arenguprogrammi aktiivselt läbinud osaleja oskab: 
 

 Kaasata vabatahtlikke teenuse pakkumisse 

 Kaasata professionaalidest1 vabatahtlikke ühenduse eesmärkide saavutamisse 

 Koostada ühendusele turunduskava 

 Kasutada teenusedisaini tööriistu 

 Teha koostööd äriettevõtetega 

 

                                                           
1 Professionaalidest vabatahtlikud on oma ala spetsialistid, kes panustavad vabatahtlikuna 
enda erialaste teadmiste ja oskustega (mida rakendavad tavapäraselt nt ettevõtluses või mõne 
teise ühenduse juures töötades) vabaühenduste tegevusse ja nende eesmärkide elluviimisse. 

 



Programm on mõeldud avalikke teenuseid pakkuvate ühenduste: 

 juhtidele 

 kommunikatsioonijuhtidele 

 vabatahtlike koordinaatoritele 

 

Arenguprogrammi ootame osalema avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi, kes 

 juba osutavad või plaanivad osutada avalikke teenuseid sotsiaalvaldkonnas 

 kelle põhikirjaline eesmärk või põhikirjalised tegevused on seotud sotsiaalprobleemi 
lahendamisega (soovitavalt puudutavad sotsiaalselt tõrjutuid) 

 ei osale mõnes teises arengu- või mentorprogrammis. 
 

Arenguprogramm kestab 10 kuud (2014 august – mai 2015), koosneb seitsmest 8-tunnisest 

praktilisest töötoast, ühest 4-tunnisest seminarist, kolmest 4-tunnisest kogemuste vahetamise 

töötoast, lõpuüritusest ning individuaalsetest intervjuudest (intervjuud toimuvad juulis – augustis) ja 

nõustamistest. Osalejad peavad valmis olema endaga tööd tegemiseks võtma aega ja energiat.  

Koolitused toimuvad Tallinna kesklinnas. Väljas poolt Tallinna asuvatele ühendustele 

kompenseeritakse reisikulud.  

Arenguprogrammis osalemiseks palume saata vastaval vormil digitaalselt allkirjastatud avaldus 

hiljemalt 21.06 aadressil: info@sev.ee, teemareale „ Arenguprogramm“. 

Motiveeritud avaldus peab sisaldama selget ülevaadet (maksimaalselt 2 lk): 

- Vabaühenduse üldandmed  

- Vabaühenduse vajadus ja motivatsioon osaleda arenguprogrammis 

- Kinnitust, et vabaühendus saab osaleda kõikides töötubades 

- Kinnitust, et vabaühendus ei osale üheski teises analoogses arenguprogrammis 

- Pakutava või plaanitava avaliku teenuse lühiülevaadet (teenuse valdkond, sisu, sihtrühm, 

teenuse osutamise piirkond, kehtivad lepingud avaliku sektoriga), maksimaalselt 1 lk.  

 

NB! Kõiki saadetud dokumente käsitletakse konfidentsiaalselt ja ei avalda neid teistele osapooltele! 

Programmi jooksul kaardistatakse ja analüüsitakse osalevate ühenduste arenguvajadused (nii 

strateegilised kui operatiivsed ja praktilised), koostatakse vastavad tegevuskavad, antakse 

vabaühendustele vajaminevad oskused ja teadmised, kuidas leida ja kaasata erinevaid 

(professionaalidest ja tavalisi) vabatahtlikke ning arendada strateegilist koostööd ärisektoriga. 

Arenguprogrammi osalejate valimine: 
 
Arenguprogrammi osalejate sooviavaldusi hindab komisjon, kuhu kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete 
Võrgustiku (SEV), EMSLi ja Heateo SA esindajad. Juuni lõpuks valitakse välja 12 vabaühendust, kellega 
viiakse läbi arenguvestlused, ja kelle seast valitakse hiljemalt septembri vähemalt 8 vabaühendust, kes 
jätkavad arenguprogrammis osalemist. 
 
Arenguprogrammi osalejad valitakse välja lähtudes programmi eesmärgist ja alljärgnevast: 

- Organisatsiooni vastavus arenguprogrammi tingimustele 
- Pakutava või kavandatava avaliku teenuse vastavus arenguprogrammi tingimustele 
- Organisatsiooni vajadus ning valmisolek arenguprogrammis osalemiseks 
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Peab olema tagatud, et arenguprogrammi valitakse vabaühendused: 

- Kelle teenuste kujundamisse ja osutamisse on võimalik kaasata vabatahtlikke 

- Kellel on võimalik osaleda kõigis töötubades ja seminarides ning on piisavalt ajalist ressurssi, 

et kaasata vabatahtlikke.  

 

NB! Programmis osalemine on tasuta, kuid programmiga liitumisel tasuvad ühendused 60 eurot 

garantiiraha, mis kantakse ühendustele peale arenguprogrammi lõppu tagasi tingimusel, et vähemalt 

üks ühenduse esindaja on osalenud kõigis töötubades ja viinud arenguprogrammi jooksul ellu ise 

endale püstitatud eesmärgid. Töötubade ja koolituste kuupäevad on kinnitatud ja palume 

kandideerimisel kontrollida, et nendes on võimalik osaleda! 

 

Täpsem info koolitusprogrammi kohta: www.sev.ee/arenguprogramm 
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