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Eesmärk

Kindlasti ilmestab vabatahtlik tegevus ka sinu CV-d.
Aktiivne osalemine ühiskondlikes tegevustes ja töötamine
vaba tahte alusel on tõusev suund.

Selgitab vabatahtliku töö olemust.

Läbiviimine JA kontroll
Juhendaja annab teada, et ka noorkotkana kaasalöömine
on vabatahtlik tegevus ja palub igal noorkotkal rääkida
oma tegevusest vabatahtlikuna siin või väljaspool NK
organisatsiooni.
Siis annab ta ülevaate vabatahtlikust tegevusest kui kodanikuühiskonna alustalast ja küpse demokraatia tunnusest.

■■ Vabatahtliku tegevuse olemus ja eelised
Veebileht Vabatahtlike Värav annab vabatahtliku tegevuse
definitsiooni:
„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.“
Vabatahtlikul tegevusel on kolm olulist tunnust:

-- seda tehakse vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega
sunniviisiliselt;

-- vabatahtlik ei saa rahalist ega materiaalset tasu, kuigi
võib saada palju kasu, näiteks kasulikke teadmisi ja
oskusi või uusi tutvusi;

-- vabatahtlikud tegutsevad väljaspool oma kodu

ja perekonda, kellegi teise või laiemalt ühiskonna
hüvanguks.

Sageli oodatakse mingile töökohale kandideerima inimesi,
kellel on juba eelnev töökogemus olemas. Vabatahtlik töö
võib anda sulle vajaliku kogemuse. Samuti aitab vabatahtlik
töö tundma õppida iseennast – millised on sinu tugevad
küljed, millised tegevused sulle sobivad. Sul on võimalik
teada saada, kas sa oled hea meeskonnatöötaja, suhtleja või
liider.
Vabatahtlik tegevus on suurepärane võimalus, leidmaks just
seda eluvaldkonda, mis sulle sobib ja meeldib ning millest
võib saada tulevikus sinu elukutse.
Vabatahtliku töö käigus näed, kuidas toimib üks organisatsioon, asutus või ettevõte. Saad lihvida oma suhtlus-, arvutikasutamis- või keeleoskust.
Kui sul on juba töökoht olemas, siis vabatahtliku tegevusega on sul võimalik rikastada oma vaba aega ning anda
oma panus ühiskonna arengusse ja heaolusse. Tihtilugu
toetab vabatahtlik tegevus aktiivset eluviisi ning võimaldab
viibida värskes õhus (näiteks kodutute koertega jalutamine,
talgud või metsaistutamine).

Organiseeritud vabatahtliku töö kõrval on loomulikult tähtis
ka omaalgatuslik vabatahtlik tegevus ehk kõik see, mis hõlmab nii naabritädi ukse eest lume koristamist kui ka kodukandi metsa puude istutamist.

■■ Suuraktsioonid ja vabatahtlike organisatsioonid
Organiseeritud vabatahtlikuks tegevuseks nimetakse erineval moel elluviidavaid tegevusi. „Kodanikuühiskonna lühisõnastik“ määratleb vabatahtlikkust kui „töö tegemist ühiste
eesmärkide nimel ilma rahalist tasu saamata“ (Lagerspetz
2004, 19). Suuraktsioonid on näiteks „Teeme ära!“, heakorratalgud jt. Leidub palju vabatahtlikke koondavaid organisatsioone, nagu vabatahtlikud pritsumehed, abipolitseinikud,
merepääste, Punane Rist.

-- Abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult, oma vabast ajast
osaleb politsei tegevuses seaduses sätestatud alustel ja
korras. Abipolitseinik ei kuulu politseiametnike koosseisu
(„Abipolitseiniku seadus“)

-- Vabatahtlik Merepäästeühing tegutseb Tallinna ja Muuga
lahe piirkonnas. Kodusadamaks on Rohuneeme sadam.
Ühing asutati ametlikult 2010. aasta novembris.

-- Punase Risti loomise idee tekkis 1859. aastal Solferino

sõjatandril, kus noor ärimees Jean Henri Dunant kogus
kokku haavatud ning organiseeris kohalikest külanaistest
kannatanute abistamiseks erapooletu abistamise grupi
(www.redcross.ee).

-- Vabatahtlikud päästjad osalevad vabatahtlikult

pääste- või ennetustööl. Kokkuleppel tööandjaga võib
vabatahtlik teha pääste- või ennetustööd ka tööajast.
(www.rescue.ee).

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab
selgitada vabatahtliku töö olemust, nimetades
kolm organisatsiooni ja aktsiooni, mis on seotud
vabatahtliku tööga.
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