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Sissejuhatus 

Tänu vabatahtlikule tegevusele toimivad Eestis suurel hulgal ettevõtteid ja 

organisatsioone. Vabatahtlikku tööd teevad inimesed vahel seda endale teadvustamata ja 

loomulikult. Vabatahtliku töö tegemiseks motiveerib inimesi soov head teha ning 

kogemused, mis tehtavast tööst saadakse. Vabatahtlikku tööjõudu rakendatakse väga 

erinevates valdkondades, alustades ürituste korraldamisega, lõpetades projektide ning 

infomaterjalide koostamisega.  

Uurimistöö teemaks valiti “Eesti noorte teadlikkus ja motiveeritus vabatahtlikuks tööks” 

autori enda suure kogemuse tõttu antud valdkonnas ning sooviti uurida, milline on 

olukord Eestis vabatahtliku töö tegemises noorte seas. Uurimise käigus selgus, et on 

tehtud mitmeid ametlikke uuringuid, kuid materjali, kus põhiteemaks oleks noored, on 

internetis vähe. 

Uurimise ideeks oli teada saada, kui aktiivsed on Eesti noored vabatahtliku töö tegemises 

ning kas ja kuidas seostavad nad seda oma tulevikuga. 

Sõnastati järgnevad uurimisküsimused:  

● Kui suur osa Eesti noortest on tegelenud vabatahtliku tööga? 

● Kui suur osa Eesti noortest on hetkel aktiivsed vabatahtlikud? 

● Milline on peamine allikas, kust kuuldakse vabatahtliku töö tegemise 

võimalustest? 

Isiklikule kogemusele ja arvamusele tuginede püstitati järgmised hüpoteesid:  

● Üle 75% küsimustikule vastanud Eesti noortest on tegelenud või tegelevad 

vabatahtliku tööga. 

● Umbes 40% küsimustikule vastanud Eesti noortest on hetkel teatud 

organisatsioonis vabatahtlikud. 

● Kõige levinumaks allikaks, kust vabatahtliku töö tegemise võimalusest 

kuuldakse, on sõbrad.  



4 
 

Andmete kogumiseks viidi läbi küsitlus Eesti noorte seas. Töö koosneb kolmest peatükist. 

Esimeses peatükis käsitletakse vabatahtliku töö olemust ja tutvustatakse, kes on 

vabatahtlikud ning nende koordinaatorid, antakse ülevaade suurimatest vabatahtlikkust 

rakendavatest organisatsioonidest Eestis. Teine peatükk kajastab autori kogemust 

vabatahtliku töö tegemises. Kolmas osa annab ülevaate metoodikast ning nii andmete kui 

ka eneseanalüüsist.  

Tänatakse kõiki küsimustikule vastanuid ja neid kes selle töö kirjutamisel abiks olid. Eriti 

soovib autor välja tuua MTÜ YFU Eesti töötajad, kes andsid vajalikku informatsiooni 

ning aitasid levitada küsitlust. Autor tänab ka Reelika Lumet uurimistöö juhendamise 

ning Reet Kundi retsenseerimise eest.
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1. Vabatahtliku töö olemus 

Vabatahtlikuks tegevuseks nimetatakse oma aja, energia või oskuste rakendamist 

vabatahtlikult ning tasu saamata. Vabatahtlik tegevus ei toimu kohustuslikult ega 

sunniviisiliselt ning selle eest ei saada materiaalset tasu. Vabatahtlikku tegevust viivad 

läbi üksikisikud, ühendused või juriidilised isikud üldise kasu saamiseks1. Küll aga võib 

vabatahtliku töö tegemisest saada kasulikke teadmisi, oskusi või tutvusi. Vabatahtlikud 

tegutsevad kellegi teise või laiema ühiskonna heaks, oma pereliikmete aitamist 

vabatahtlikuks tegevuseks ei loeta. 

Omaalgatuslikuks vabatahtlikuks tegevuseks nimetatakse vabatahtlikuna tegutsemist 

iseseisvalt ning omal algatusel. Organisatsiooni poolt algatatud ja läbiviidud tegevustes 

vabatahtlikuna osalemine on organiseeritud vabatahtlik tegevus. Aktiivselt pikema aja 

vältel vabatahtlikuna tegutsemine on liigitatud regulaarse vabatahtliku tegevuse alla. 

Ühekordne vabatahtlik tegevus on konkreetse ürituse või projekti läbiviimine ja 

väljakutsele reageerimine.  

Vabatahtlikku teenistust iseloomustavad kindel ajavahemik; eesmärgid; sisu; ülesanded; 

struktuur ja raamistik; kohane tugi ja juriidiline ning sotsiaalne kaitse. Vabatahtlik 

teenistus on osa vabatahtlikust tegevusest, kuid põhjalikumalt korraldatud ja piiritletud2. 

Esiteks võib vabatahtlikku tegevust käsitleda kui tasuta tööjõudu. See toetab avaliku 

sektori organisatsioonide tööd ning seetõttu tuleks vabatahtlikele läheneda sama 

põhimõtte alusel, millega reguleeritakse igapäevaseid töösuhteid. Teiseks, vabatahlik 

tegevus on osa kodanikuühiskonnast. Vabatahtlik tegevus on tihedalt seotud 

kodanikuühendustega ja kodanikuaktiivsusega. Kolmandaks võib vabatahtlik tegevus 

olla aja veetmise viis, mis toob kaasa hüvesid nii isikule endale kui ka teistele3. 

                                                 
1 Loetud: Möller, 2008: 15, 09.01.2018 
2 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/, 11.01.2018 
3 Loetud: Möller, 2008: 15, 09.01.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/
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1.1. Vabatahtlik ja vabatahtlike koordinaatorid 

Vabatahtlik tegutseb väljaspool oma kodu ja perekonda kellegi teise hüvanguks ning ei 

saa selle eest mitte mingit materiaalset kasu ja teeb seda vabatahtlikult4. Et vabatahtlike 

oma- ja organisatsioonivaheline koostöö toimiks tegutsevad vabatahtlike koordinaatorid, 

kes suunavad ja aitavad vabatahtlikke. Koordinaatorid võivad olla nii vabatahtlikud kui 

ka palgatöölised. 

1.1.1. Vabatahtlikud 

Vabatahtlikel on mitmeid erinevaid kohustusi ning ülesandeid. Levinumad vabatahtlike 

tegevused on ürituste korraldamine, koolituste ja treeningute läbiviimine, teavitustöö 

tegemine ja inimestele abi pakkumine. Tegelikult lisanduvad nendele kohustustele veel 

väga mitmed erinevatest valdkondadest pärit tegevused. Vabatahtlikud aitavad kirjutada 

ja koostada projekte, teevad administratiivset- või kontoritööd ning esindavad huve 

avalikkuse ees. Ka heakorra- või päästetöödel ja ehitus- või remonditöödel on 

vabatahtlike abil tihti suur roll. Lisaks osalevad paljud aktiivsed vabatahtlikud 

kampaaniate läbiviimisel, aitavad vahendeid või raha koguda ja pakuvad transpordiabi 

mõne organisatsiooni kolimisel või näituse ülesseadmisel5. 

1.1.2. Vabatahtlike koordinaatorite vajadus ja roll organisatsioonis  

Vabatahtlike koordinaator ehk juhendaja koordineerib organisatsiooni vabatahtlike 

programmi ehk tegeleb kõigega, mis puudutab vabatahtlike tegevust organisatsiooni 

siseselt ning organisatsioonist väljaspool. Organisatsioonis räägivad koordinaatorid kaasa 

tegevuste planeerimisel ning kuidas vabatahtlikke kaasata. Vabatahtlike värbamisel on 

juhendajad ka organisatsiooni esindavad isikud. ,,Juhendaja keskne roll on olla vahelüli 

vabatahtliku ja organisatsiooni vahel, see hõlmab nii töötajaid, juhtkonda kui ka 

sihtgruppe6.” Vabatahtlike juhendajad kannavad hoolt selle eest, et vabatahtlike ja 

organisatsiooni vaheline koostöö sujuks. 

                                                 
4 Loetud: Delfi, 2014: 15.01.2018 
5 Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse koolitusmaterjalid: 2. Loetud: 
https://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/VT12/945_2651__Koolitusmaterjalid.pdf, 15.01.2018 
6 Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse koolitusmaterjalid: 18. Loetud: 
https://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/VT12/945_2651__Koolitusmaterjalid.pdf, 15.01.2018 

https://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/VT12/945_2651__Koolitusmaterjalid.pdf
https://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/VT12/945_2651__Koolitusmaterjalid.pdf
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1.1.3. Vabatahtlike koordinaatorite tööülesanded 

Vabatahtlike töö sujuvus ning toimimine sõltub vabatahtlike koordinaatorite ehk 

juhendajate tööst. Koordinaatorid võivad olla nii palgatöölised kui ka vabatahtlikud. 

Juhendajad värbavad vabatahtlikke ja sobitavad nad kokku võimetekohaste tegevustega. 

Vabatahtlike juhendaja peamisteks tööülesanneteks on vabatahtlike ettevalmistus ja 

vabatahtlike töö üldine korraldus: juhendajad koolitavad ja juhendavad vabatahtlikke, 

kavandavad ja korraldavad vabatahtlike tegevust organisatsioonis, jälgivad ning hoiavad 

vabatahtlike motivatsiooni ja hindavad ning tunnustavad vabatahtlike tööd ausa 

tagasisidega. Lisaks loetakse vabatahtlike koordinaatorite tööks ka vabatahtlike 

andmebaasi ja dokumentatsiooni haldamist7. 

1.2. Vabatahtliku töö eesmärk ning sellest saadav kasu 

Vabatahtliku töö eesmärk on panustada enda võimetekohaselt ühiskonna heaolusse, tehes 

seda materiaalset kasu saamata. Tihti on vabatahtlikust tööst saadav kasu suurem 

materiaalsest kasust. Tehes tööd iseenda vabast tahtest, naudib inimene seda rohkem ning 

on oma ülesandeid täites õnnelik. Rõõm tehtava töö üle muudab inimesed avatumaks uute 

kogemuste ning enesearengu suhtes. Vabatahtlik töö kasvatab inimest isiksusena ning 

selle tegemise käigus saadakse suurel hulgal kontakte ning on võimalus luua sidemeid, 

mis hiljem aitavad kaasa edasisele karjääri edendamisele. 

1.3. Vabatahtliku tegevuse valdkonnad 

Vabatahtlik tegevus koondab enda alla väga suurt gruppi võimalusi ja töid millega 

inimesed saavad kaasa aidata. Et erinevaid valdkondi organiseerida, on vabatahtlik 

tegevus jaotunud kümnesse suuremasse gruppi. 

1.3.1. Noorsootöö 

Noorte ning lastega tegeleb palju vabatahtlikke, kuid ka noored ise on väga aktiivsed 

vabatahtlikud erinevaid noortealgatusid korraldades ja ka enda huvide eest seismise l. 

Vabatahtlike tegevuseks võib loetleda: laste ja noorte vaba aja sisustamist, ürituste 

                                                 
7 Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse koolitusmaterjalid: 18. Loetud: 
https://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/VT12/945_2651__Koolitusmaterjalid.pdf, 17.01.2018 

https://www.kysk.ee/failid/File/Voorud/VT12/945_2651__Koolitusmaterjalid.pdf
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korraldamist, noorte juhendamist ja koolitamist, noorteprojektide elluviimist, 

teavitustööd ja laste ning noorte huvide kaitsmist. Avatud noortekeskused, mis tänaseks 

asuvad igas Eesti maakonaas, pakuvad noortele erinevaid vaba aja veetmise võimalus i. 

Vabatahtlike ülesandeks on korraldada noortekestustes üritusi ja viia läbi huviringe ning 

noortele suunatud projekte8. 

1.3.2. Haridus ja teadus 

Oma erialaseid teadmisi ja oskusi on vabatahtlikel võimalus rakendada ka 

haridusvaldkonnas ning erialaseltside kaudu edendatakse oma valdkonna 

professionaalide koostööd. Lapsevanematest vabatahtlikud aitavad erinevatel viis ide l 

lasteaedade ja koolide hoolekogudes õpikeskonda paremaks muuta. Vabatahtlike 

tegevusteks on: juhatuse töös osalemine; konverentside korraldamine; koolituste 

läbiviimine; infomaterjalide koostamine; teavitusürituste korraldamine ning 

valdkondlikes aruteludes osalemine9. 

1.3.3. Kultuur 

Kultuurivaldkonna vabatahtliku tegevuse alla liigitatakse kultuuriürituste korraldamine, 

üritustel ja festivalidel abistamine, kultuurielamuste pakkumine, teavitus-, haridus- ning 

heakorratööd. Väga oluline roll on vabatahtlikel suurte festivalide ja kultuuriürituste 

läbiviimisel nagu näiteks: Pimedate Ööde Filmifestival, Viljandi Folk, Tartu 

Hansapäevad ja Eesti Teatri Festival Draama. Vabatahtlikud aitavad levitada infot, otsida 

sponsoreid, lavasid üles panna ja pileteid müüa. Paljud vabatahtlikud viivad läbi 

rahvatantsu- ja laulurühmade tegevusi ning korraldavad huviringe ja töötubasid10. 

1.3.4. Loomakaitse 

Loomade heaolu eest seisavad vabatahtlikud, kes aitavad loomi ja hoolitsevad nende eest, 

pakkudes hüljatud loomadele kas ajutist või püsivat hoiukodu või kandes nende eest hoolt 

                                                 
8 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/noorsootoo/, 02.02.2018 
9 Vabatahtlike värav koduleht.Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/haridus-ja-teadus/, 02.02.2018 
10 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/kultuur/, 02.02.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/noorsootoo/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/noorsootoo/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/haridus-ja-teadus/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/haridus-ja-teadus/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/kultuur/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/kultuur/
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ise varjupaikades abiks käies. Lisaks loomade otsesele aitamisele seisavad vabatahtlikud 

väga aktiivselt ka loomade õiguste eest ning teavitavad loomaomanikke ning elanikkonda 

loomade eest hoolitsemise põhimõtetest. Loomade aitamiseks korraldavad vabatahtlikud 

loomakaitseteemalisi heategevusaktsioone ning mitmeid erinevaid koolitusi11. 

1.3.5. Tervishoid 

Tervise valdkonnas propageerivad vabatahtlikud tervislikke eluviise. Vabatahtlikud 

nõustavad haigeid ja nende pereliikmeid ning toetavad ja teevad sihipärast tööd erinevate 

haiguste ennetamiseks. Vabatahtlikud panustavad antud valdkonda oma erialaste oskuste 

ja teadmistega. Näiteks viivad arstid, psühholoogid või teised spetsialistid läbi tasuta 

koolitusi ning koostavad teavitusmaterjale. Tervishoiu valdkonnas aitavad vabatahtlikud 

kaasa parema elu toimimisele korraldades erinevaid heategevuskampaaniaid, seminare, 

konverentse ja laagreid; pakkudes esmaabi ja osaledes nõukogu või juhatuse töös12. 

1.3.6. Sport ja kehakultuur 

Ilma vabatahtlikuteta oleks Eestis väga keeruline suuremaid spordivõistlusi läbi viia, 

mistõttu on neil selles valdkonnas väga suur roll. Lisaks suurte võistluste korraldamise le 

aitavad vabatahtlikud mittetulunduslikes spordiklubides viia läbi treeninguid, korrastada 

spordiplatse ja hankida lastele sportimisvahendeid. Ka spordiklubide- ja koolide 

juhtimises võivad vabatahtlikud aktiivselt osaleda. Spordialaliidud ning harrastusspord i 

ürituste korraldajad teevad tihedat koostööd vabatahtlikega rahvusvaheliste tiitlivõistluste 

ja harrastusspordi ürituste läbiviimisel13. 

1.3.7. Sotsiaalvaldkond 

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatel vabatahtlikel on tähelepanuväärne roll abi ja toe 

pakkumisel lastele, noortele, eakatele, puuetega inimestele ja majanduslikes raskustes 

inimestele. Selles valdkonnas tegutsevate vabatahtlike tegevus tuleb tihti välja väikestes 

                                                 
11 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/loomakaitse/, 05.02.2018 
12 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/tervishoid/, 05.02.2018 
13 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/sport-ja-kehakultuur/, 05.02.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/loomakaitse/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/loomakaitse/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/tervishoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/tervishoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sport-ja-kehakultuur/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sport-ja-kehakultuur/
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igapäevastes heategudes, mida tehakse oma naabrite või kodukandi elanike heaks. Antud 

valdkonnas on vabatahtlikud nõrgematele tugiisikuks, tegelevad erialase nõustamisega, 

viivad läbi eneseabigruppe ning huvitegevust, jagavad toidu-, riiete- ja transpordiabi. 

Vabatahtlike ülesandeks on ka teavitustöö tegemine. Toidupanga tegevuses on tegevad 

mitmed vabatahtlikud, aidates toidupakke komplekteerida ja jagada ning kutsudes inimes i 

üles poodides toitu annetama14. 

1.3.8. Keskkonnakaitse ja loodushoid  

Inimesed korrastavad oma kodukandi ümbrust ja istutavad puid, korraldades 

heakorratalguid. Leidub vabatahtlikke, kes aitavad kaasa ohustatud liigi püsimajäämise le 

või kaitsevad hiiepuid luues looduskaitsealasid. Vabatahtlikud panustavad suure osa oma 

ajast uuringutele ja seirele ning keskkonnapoliitika kujundamisele. Nad püüavad kindla 

eesmärgiga tõsta elanikkonna keskkonnateadlikkust. Kauplustes on aidanud mitmed 

vabatahtlikud esile tuua mahedalt toodetud kaupu ning propageerinud jalgrattaga 

liiklemist linnakeskkonnas15. 

1.3.9. Sisejulgeolek ja korrakaitse 

Vabatahtlikud on Eesti sisejulgeoleku tagamisele kaasa aidanud juba väga pikka aega. 

Kaasajal on tekkinud naabrivalve ja abipolitseinikud, kuid pikemate traditsioonidega on 

tegevuses olnud vabatahtlikud pritsimehed ja kaitseliitlased. Esimesed vabatahtlikud 

tuletõrjeseltsid loodi Eestis juba 1860. aastatel. Vabatahtlike ülesanneteks on 

päästetöödel abistamine, korrakaitsjate abistamine, ennetustöö tegemine ning koolituste 

korraldamine16. 

1.3.10. Külaliikumine ja kohaliku elu edendamine 

Vabatahtlikud korraldavad küla- või linnaosaseltside tegevust, osalevad ühistel talgute l, 

räägivad kaasa kohalikku elu puudutavates otsustes ning viivad ellu kodukoha elu 

                                                 
14 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/sotsiaalvaldkod/, 05.02.2018 
15 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/keskkonnakaitse-ja-loodushoid/, 05.05.2018 
16 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/sisejulgeolek-ja-korrakaitse/, 05.02.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sotsiaalvaldkod/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sotsiaalvaldkod/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/keskkonnakaitse-ja-loodushoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/keskkonnakaitse-ja-loodushoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sisejulgeolek-ja-korrakaitse/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sisejulgeolek-ja-korrakaitse/
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sisukamaks muutvate ürituste projekte. Viimaste aastate jooksul on tekkinud Eestis 

mitmeid vabatahtlike keskuseid, mis teavitavad inimesi vabatahtlikus tegevuses 

osalemise võimalusest ning motiveerivad neid oma kodukohas vabatahtlikuks hakkama17. 

1.4. Suurimad vabatahtlikku tööjõudu rakendavad organisatsioonid 

Eestis 

Peamised vabatahtlikku tööjõudu rakendavad firmad on mittetulundusühingud (edaspidi 

MTÜ). MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks ei tohi olla 

majandustegevuse kaudu tulu saamine. Mittetulundusühingutes tegutsetakse terve 

ühiskonna huvisid silmas pidades ning tulu tohib kasutada ainult põhikirjaliste 

eesmärkide saavutamiseks. Mittetulundusühingutes ei jaotata kasumit oma liikmete 

vahel18. Eestis aitavad vabatahtlikud lisaks ametlikele MTÜ-dele kaasa veel paljudes 

suurtes organisatsioonides ja firmades: 

● MTÜ noortevahetuse arenguühing EstYES korraldab igal aastal üle neljakümne 

lühiajalise vabatahtliku projekti Eestis. Selle käigus kaasab organisatsioon umbes 

500 rahvusvahelist vabatahtlikku ja saadab rohkem kui 150 Eesti vabatahtlikku 

välismaale sarnastele projektide. Lisaks sellele võõrustab EstYES igal aastal 

pikaajalistes sotsiaalsetes projektides umbes 30 rahvusvahelist vabatahtlikku üle 

Eesti. Partneritega Kagu-Aasiast ja Lõuna-Ameerikast oli EstYES viimas te l 

aastatel oluliselt seotud rahvusvahelise vabatahtliku teenistuse arengukoostöö 

valdkonnas19. 

● Vabatahtlikke kes soovivad töötada loomadega kaasab Eesti Loomakaitse Selts 

(ELS). ELS-i vabatahtlikud on abiks hättasattunud loomadele, korraldavad 

teavituskampaaniaid, aitavad vahendada ning tõlgivad loomakaitseteemalist infot 

avalikkusele. Lisaks aitavad nad kaasa loomakaitsealase õigusliku keskkonna 

paranemisele20. 

                                                 
17 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/kohaliku-elu-edendamine/, 05.02.2018 
18 Loov Eesti koduleht. Loetud:  https://www.looveesti.ee/alusta-
ettevotlusega/ettevotlusvormid/mittetulundusuhing-mtu/, 21.01.2018 
19 EstYES koduleht. Loetud: http://estyes.ee/en/opportunities-2/, 22.01.2018 
20 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/loomakaitse/, 22.01.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/kohaliku-elu-edendamine/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/kohaliku-elu-edendamine/
https://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ettevotlusvormid/mittetulundusuhing-mtu/
https://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ettevotlusvormid/mittetulundusuhing-mtu/
http://estyes.ee/en/opportunities-2/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/loomakaitse/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/loomakaitse/
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● Laste ja noorte vabatahtlikkuse huvisid ühendavad Eesti Õpilasesinduste Liit ja 

Eesti Noorteühenduste Liit. Lisaks on oluline roll vabatahtlikel ka Eesti 

Lastekaitse Liidus, kus tegeletakse laste huvikaitse ja laste õiguste alase 

kodanikuharidusega. Eesti Lastekaitse Liidus on vabatahtlikud peamiselt 

koordinaatoriteks. Kohalikul tasandil osalevad noored vabatahtlikena 

noortevolikogude töös21. 

● Eestikeelne Vikipeedia, mis valmib täielikult vabatahtlike kaasautorite töö 

tulemusena, tegevust toetab MTÜ Wikimedia Eesti. 

● Vabatahtlikku tegevust rakendatakse ka üha aktiivsemalt raamatukogude töös. 

Tallinna Keskraamatukogus saavad vabatahtlikud abistada igapäevaste 

raamatukoguteenuste pakkumisel. Erinevas vanuses ning erineva töö- ja 

elukogemusega vabatahtlikud proovivad suurendada seotust ja kaasatust 

kogukonnas, vahendades infot põlvkondade ja erinevate ühiskonnagrupp ide 

vahel22. 

● MTÜ YFU Eesti pakub hariduslikul eesmärgil kultuurivahetusprogramme 

õpilastele vanuses 15 - 18. Eestist saadetakse tänu vabatahtlike abile välja igal 

aastal ligi 60 õpilast ning võetakse vastu ka välisõpilasi. YFU on tegev üle  

maailma ning toimib tänu sadadele noortele ja vanematele vabatahtlikele, kes oma 

kogemuste ja elutarkustega õpilasi eesolevaks vahetusaastaks ette valmistavad. 

● Eesti Punane Rist on väga pikaajaliste traditsioonidega vabatahtlikke kaasav 

organisatsioon. Punase Risti vabatahtlikud tegutsevad tervishoiuvaldkonnas. 

Eesti Punase Risti meeskonda kuulub kahte tüüpi vabatahtlikke: noored, kes 

peamiselt korraldavad eakaaslastele esmaabikoolitusi ja viivad ellu 

heategevusprojekte ning vabatahtlikud, kes on täiskasvanute õnnetusjuhtumite 

puhul valmisoleku rühmades ning tulevad eriolukordades appi. 

● MTÜ Eesti AIDS-i Ennetuskeskus kaasab väga paljusid noori vabatahtlikke, kes 

viivad läbi seminare ja koolitusi ning osalevad mitmetel erinevatel üritustel, et 

inimesi HIV-i ja AIDS-iga seonduvatest ohtudest teavitada23. 

                                                 
21 Vabatahtlike värav koduleht.  Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/noorsootoo/, 22.02.2018 
22 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/haridus-ja-teadus/, 25.01.2018 
23 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/tervishoid/, 25.02.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/noorsootoo/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/noorsootoo/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/haridus-ja-teadus/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/haridus-ja-teadus/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/tervishoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/tervishoid/
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● Vabatahtlikud aitavad raskustesse sattunud lastega peresid, olles neile tugiisikuks. 

Selliseid vabatahtlikke koolitab SA Dharma. Programm „Vanem Vend, Vanem 

Õde” pakub võimalust olla vabatahtlikuks sõbraks mõnele eluga kimpu jäänud 

noorele.  

● Erinevaid puuetega inimeste organisatsioone koondab Eesti Puuetega Inimeste 

Koda, mille tegevus põhineb peamiselt vabatahtlikel ja seal hulgas ka puuetega 

inimeste endi poolt tehtud vabatahtlikul tööl24. 

● Nii Eestis kui ka mujal maailmas pakub liikumine World Wide Opportunities on 

Organic Farms (WWOOF) võimalust teha vabatahtlikku tööd pikemaajalise lt. 

Vabatahtlikud käivad abiks mahetaludes, et rikastada oma teadmisi ökoloogilisest 

põllumajandusest25. 

● Vabatahtlikku merepääste arendusse panustab Eestis MTÜ Eesti Vabatahtlik 

Mere- ja Järvepääste. Vabatahtlik Reservpäästerühm on keskendunud peamiselt 

tule- ja veeohutuse teemalisele ennetustööle, selle organisatsiooni vabatahtlikud 

aitavad ühtlasi ka päästjaid suurõnnetuste puhul ning kadunud inimeste otsingute l.  

● Eesti suurim vabatahtlikke koondav riigikaitse organisatsioon on Kaitseliit, mis 

omab väga pikki traditsioone. Kaitseliit koos Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja 

Kodutütardega kaasab enda tegevusse üle 20 000 vabatahtliku26.  

                                                 
24 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/sotsiaalvaldkod/, 25.02.2018 
25 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/keskkonnakaitse-ja-loodushoid/, 25.02.2018 
26 Vabatahtlike värav koduleht. Loetud: http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-
tegevus/valdkonnad/sisejulgeolek-ja-korrakaitse/, 25.02.2018 

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sotsiaalvaldkod/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sotsiaalvaldkod/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/keskkonnakaitse-ja-loodushoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/keskkonnakaitse-ja-loodushoid/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sisejulgeolek-ja-korrakaitse/
http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/valdkonnad/sisejulgeolek-ja-korrakaitse/
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2. Autori kogemus vabatahtliku töö tegemises 

Autor on vabatahtliku tööga kokku puutunud palju. Viimased 9 kuud on autor sellega 

tegelenud aktiivselt ning pidevalt. Vabatahtlikuks on antud uurimistöö autor käinud nii 

erinevatel üritustel kui ka projektidel. Hetkel on uurimistöö koostaja aktiivne vabatahtlik 

organisatsioonis MTÜ YFU Eesti ning osaleb koolielu edendamisel olles Pärnu Koidula 

Gümnaasiumi õpilasesinduse liige. 

2.1. Millal ja mis viis autori vabatahtliku töö tegemiseni 

Vabatahtlikku tööd on autor teinud peamiselt võimaluste ning tutvuste huvides. Alates 

2017. aasta juuni kuust on autor MTÜ YFU Eestis aktiivne vabatahtlik seetõttu, et tal on 

otsene seos selle organisatsiooniga. Olles ise käinud antud organisatsiooniga välismaa l 

õppimas, soovib autor jagada oma abi, teadmisi ning kogemusi tulevaste vahetusõpila ste 

huvides. Autor on esindanud MTÜ YFU Eestit erinevatel messidel üle Eesti (Teeviit, 

Intellektika, Oma Rada, Pärnu Huvikas), andnud MTÜ YFU Eesti Tuuri raames tunde 

üheksas erinevas Eesti koolis ning hetkel on autor tugiisikuks Saksamaalt pärit 

vahetusõpilasele, kes veedab oma vahetusaasta Eestis. Lisaks aitab autor organiseer ida 

tulevastele vahetusõpilastele ettevalmistavaid üritusi, viies õpilastele läbi valimispäevi 

MTÜ YFU Eesti kontoris ning olles 2018/2019 õppeaastal Eestist Ameerika 

Ühendriikidesse minevate vahetusõpilaste kodugrupi üheks juhiks. Autor on 

vabatahtlikku tööd teinud ka Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasesinduses ja Käina 

Gümnaasiumi õpilasesinduses. 

2.2. Autori saadud kasu vabatahtliku töö tegemisest 

Vabatahtlik töö on andnud autorile tohutul hulgal kontakte, meeldejäävaid hetki ning 

enesearendamisvõimalusi. Tänu vabatahtliku töö tegemisele, on saadud nii praktilist 

töökogemust kui ka võimaluse liikuda ringi mööda Eestit ning avastada uusi kohti ja 

koole. Ühisüritustel, näiteks messidel, on autor kokku puutunud mitmete erinevate 

asutuste ja ettevõtetega, mis on pakkunud võimalusi ning uusi ideid edaspidiseks eluks.  
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3. Metoodika ja analüüs 

Andmete kogumiseks koostati küsimustik (vt lisa 1), mida jagati sotsiaalmeedias, MTÜ 

YFU Eesti esimese aasta vabatahtlike seas ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste seas. 

Küsitlus viidi läbi perioodil 27.02 kuni 28.03 ning koosnes üheteistkümnest küsimusest, 

millest viis olid dihhotoomsed küsimused (jah/ei; mees/naine), viis kinnised küsimused 

(ühe võimaliku vastusega) ja üks lahtine küsimus (vastaja saab ise kirjutada vastuse). 

Lahtine küsimus oli eesmärgiga saada teada, millistes organisatsioonides on küsimus -

tikule vastanud noored vabatahtlikku tööd teinud. Kümme küsimust üheteistkümnest olid 

dihhotoomsed ja kinnised, et saada isiklikku teavet (elukoht, sugu, vanus) vastaja kohta 

ning et saada teada vastajate suhtumine ja hetkeline teadlikkus vabatahtlikult tehtava töö 

kohta. Uuritavateks valiti üldistavalt kõik Eesti noored, kellest küsimustikule vastas 181 

inimest. Küsimustikule vastanutest 135 olid naised (74,6%) ja 46 mehed (25,4%). 

Käesolevas uurimistöös vaadeldakse vaid kuni 26 aastaste vastajate tulemusi (171 

vastajat). 

3.1. Küsitluse analüüs 

1. Kas olete teinud vabatahtlikku tööd? 

Eesti noorte seas läbi viidud küsitlusest selgus, et 48% vastajatest (82 noort) ei ole kunagi 

teinud vabatahtlikku tööd ja 52% vastajatest (89 noort) on tegelenud vabatahtliku tööga 

(vt joonis 1). Noormeestest on vabatahtlikku tööd teinud 17 vastajat (37%) ja 29 vastajat 

(63%) ei ole teinud vabatahtlikku tööd (vt joonis 2). Tütarlastest on vabatahtlikku tööd 

teinud 97 vastajat (77,6%) ja 28 vastajat (22,4%) ei ole teinud vabatahtlikku tööd (vt 

joonis 3). 
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Joonis 1. Vabatahtliku töö tegemine Eesti, kuni 26 aastaste, noorte seas. 

 

Joonis 2. Vabatahtliku töö tegemine noormeeste seas.  

 

Joonis 3. Vabatahtliku töö tegemine tütarlaste seas. 
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2. Kui ei, siis mis on selle põhjuseks? 

Kui eelnevale küsimusele vastati eitavalt, siis tuli järgmises küsimuses oma vastust 

põhjendada, vastasel korral paluti edasi liikuda 11. küsimuse juurde. Valiku variante, 

mille seast vastajad said sobiva valida oli kolm. Oli lisatud ka lahter, kuhu sai soovi korral 

lisada veel põhjuseid. Selgus, et ligi 39% vastajatest (32 noort) ei ole teinud vabatahtlikku 

tööd seetõttu, et neil puudub sellisest võimalusest teadlikkus. Umbes sama palju vastajaid 

(35,4% noortest) ei ole vabatahtliku töö tegemisega kokku puutunud huvi puudumise 

tõttu. 14 vastajat (17,1% noort) ei oma võimalust vabatahtlikku tööd teha ning 3,6% 

vastajatest (3 noort) lisasid, et nad ei ole selle peale mõelnud, ei ole aega ja ei ole 

viitsimist. Üks vastaja lisas vastusesse, et plaanib oktoobris aastaks Hispaaniasse 

vabatahtlikku tööd tegema minna. 4 vastajat (3,7% noortest) jättis põhjuse märkimata (vt 

joonis 4). 

 

Joonis 4. Vabatahtliku töö mittetegemise põhjused kuni 26 aastaste noorte seas. 

3. Millistes organisatsioonides/kus olete teinud vabatahtlikku tööd? 

Kolmanda küsimusega sooviti teada saada, millised on kõige levinumad organisatsioonid 

ja kohad, kus Eesti noored vabatahtlikku tööd teevad või on teinud. Saadi teada, et enim 

on noored aidanud vabatahtlikena kaasa erinevate ürituste korraldamisel, nii vastas 36% 

noortest. MTÜ YFU Eestis on vabatahtlikku tööd teinud 31,5% vastajatest (28 noort). 

Veidi üle kümne protsendi vastajatest (11 noort) on vabatahtlikuna tegev olnud talgute l 

ning veidi üle viie protsendi (5 noort) on vabatahtlikena abiks olnud loomade 



18 
 

varjupaikades. Kaitseliidus on samuti vabatahtlikuks olnud 5 noort (5,6% vastajatest) 

ning Toidupangas ja Eesti Õpilasesinduste Liidus on mõlemas vabatahtlikeks olnud 4,5% 

vastajatest (vt joonis 5). 

 

Joonis 5. Kõige levinumad organisatsioonid/ettevõtted, kus kuni 26 aastased Eesti noored  

vabatahtlikku tööd on teinud. 

4. Miks olete teinud vabatahtlikku tööd? 

Kui vastati esimesele küsimusele jaatavalt, tuli neljandas küsimuses põhjendada, mis on 

vastaja motivatsioon vabatahtliku töö tegemiseks. Saadi teada, et peamiseks 

motivatsiooniallikaks on tahtmine aidata ning oma oskusi ning teadmisi kasuliku lt 

rakendada. Selle vastuse variandi valisid 37 vastajat (41,6% noortest). 29 noort (32,6% 

vastajatest) on vabatahtlikku tööd teinud seetõttu, et neil on otsene seos 

organisatsiooniga, kus nad kaasa aitavad. 21 noort (23,6% vastajatest) soovivad kõige 

rohkem saada vabatahtliku töö tegemisega uusi kogemusi ning tutvusi. 2 vastajat (2,2% 

noortest) lisasid oma põhjuseks selle, et neid kutsuti appi (vt joonis 6). 
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Joonis 6. Eesti noorte motivatsioon vabatahtlikuks tööks.  

5. Kas Teie jaoks on oluline teha vabatahtlikku tööd pigem siis, kui tekib võimalus  

või on olulisel kohal kindel asutus, mille heaks vabatahtlikku tööd teha? 

Antud küsimusega sooviti välja selgitada, kas vastajad oleks valmis rakendama 

vabatahtlikult oma abi igal pool, kus on võimalik või on nende jaoks oluline kindel koht, 

kus vabatahtlikku tööd teha. Selgus, et 86,6% vastajatest (97 noort) teeb vabatahtlikku 

tööd siis, kui on võimalik ning koht ei ole nende jaoks oluline. 13,4% vastaja (15 noore) 

jaoks on oluline teha vabatahtlikku tööd kindlas asutuses või organisatsioonis (vt joonis 

7). Viienda küsimusega selgus, et suurem osa noori teeb vabatahtlikku tööd siis, kui tekib 

võimalus. 

 

Joonis 7. Eesti noorte tingimused, millal nad on nõus vabatahtlikku tööd tegema.  
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6. Kust kuulsite võimalusest hakata vabatahtlikuks? 

Kuuendas küsimuses tuli välja, et veidi üle poole vastajatest (61,8% noortest) on 

vabatahtliku töö tegemise võimalusest kuulnud esimest korda sõpradelt või tuttavate lt. 

Poole vähem vastajatest (31,5% noortest) kuulsid sellisest võimalusest sotsiaalmeed iast 

ning 3,4% vastajatest said vabatahtliku töö tegemise kohta informatsiooni koolist. 

Vabatahtliku töö tegemise võimalusest sai 1 noor teada televisioonist, 1 noor ajalehest 

või ajakirjast ja 1 noor käesolevast küsitlusest. (vt joonis 8). 

 

Joonis 8. Allikad mille kaudu on Eesti noored teada saanud vabatahtlikkuse rakendamise 

võimalustest.  

7. Kas olete hetkel mõnes organisatsioonis vabatahtlik? 

Sooviti uurida mitu noort, kes on vabatahtlikku tööd teinud, on hetkel mõnes 

organisatsioonis vabatahtlikud. Tulemuseks saadi teada, et on rohkem noori, kes on 

varem küll vabatahtlikku tööd teinud, kuid hetkel kindlas organisatsioonis vabatahtlikena 

aktiivsed pole. Eitavalt vastas 55,1% noortest (49 vastajat). 44,9% noortest (40 vastajat), 

kes on vabatahtlikku tööd teinud, on hetkel mõnes asutuses vabatahtlikud (vt joonis 9). 
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Joonis 9. Eesti noorte hetkeline hõivatus kindlas organisatsioonis vabatahtlik olles.  

8. Kas näete vabatahtliku töö tegemises edasist karjäärivõimalust? 

Kaheksandas küsimuses küsiti kõikide küsitlusele vastanud noorte arvamust vabatahtliku 

töö, kui edasise karjäärivõimaluse kohta. Vastused jaotusid suhteliselt võrdselt. 50,8% 

vastanutest (92 noort) vastas küsimusele eitavalt. 49,2% vastanutest (89 noort) leidis, et 

vabatahtliku töö tegemine võib olla edasine karjäärivõimalus (vt joonis 10). Noortest, kes 

on tegelenud vabatahtlikku tööga, näeb selles edasist karjääri võimalust 50,6% 

vastanutest (45 noort). Teine pool vabatahtlikku tööd teinud noortest (49,4% vastanutest) 

aga arvas, et vabatahtliku töö tegemine pole edasine karjäärivõimalus (vt joonis 11). 

 

Joonis 10. Eesti noorte arvamus vabatahtliku töö kui edasise karjäärivõimaluse kohta. 
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Joonis 11. Vabatahtlikku tööd teinud Eesti noorte arvamus vabatahtliku töö tegemise 

mõjust edasisele karjääri arengule. 

9. Millises maakonnas elab kõige rohkem noori, kes on vabatahtlikku tööd teinud? 

Küsitluse alguses tuli vastajatel märkida ka elukoht. Sellega sooviti autori poolt teada 

saada, millises maakonnas elab kõige rohkem noori, kes on vabatahtlikku tööd teinud. 

Kõige rohkem vastajaid, 81 noort (47,4% vastajatest), märkisid elukohaks Pärnumaa. 

27,5% vastajatest (47 noort) elab Harjumaal, 14,6% vastajatest (25 noort) elab Hiiumaa l, 

4,7% vastajatest (8 noort) elab Tartumaal ja 1,2% vastajatest (2 noort) elab Raplamaal. 

Saaremaalt, Läänemaalt, Ida-Virumaalt, Põlvamaalt, Lääne-Virumaalt, Viljandimaa lt, 

Järvamaalt ja Jõgevamaalt oli igalt poolt vaid 1 vastaja (vt joonis 12). Vabatahtlikku tööd 

teinud noortest märkisid kõige enam vastajaid (35 noort) elukohaks Pärnumaa. Harjumaal 

elab vabatahtlikku tööd teinud noortest 33,7% (30 vastajat). Kõik küsimustikule vastanud 

noored, kes Tartumaal elavad, on teinud vabatahtlikku tööd ning Hiiumaal elavatest 

noortest on vabatahtlikku tööd teinud 12,4% (11 vastajat). Läänemaalt, Saaremaalt, 

Järvamaalt, Lääne-Virumaalt ning Viljandimaalt on igast maakonnast vabatahtlikku tööd 

teinud vaid 1 noor (vt joonis 13). 
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Joonis 12. Küsimustikule vastanud Eesti noorte elukoht.  

 

Joonis 13. Vabatahtlikku tööd teinud noorte elukoht.  

 

3.2. Eneseanalüüs 

Uurimistöö sujus väga hästi ning töö koostamine oli oodatust huvitavam. Kõige rohkem 

tekitas raskusi vormistamine ning kõige aeganõudvamad etapid olid küsitluse vastuste 

analüüs ja internetist leitud teoreetilise materjali oma sõnadega ümber kirjutamine. 

Kergemad etapid olid autori jaoks graafikute koostamine ning teise peatüki, kus kirjeldat i 

autori enda kogemust, kirjutamine. Tööst sai autor teada väga palju huvitavaid ja uusi 
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fakte, nagu näiteks millistes organisatsioonides rakendatakse palju vabatahtlikku 

tööjõudu ja millistesse valdkondadesse vabatahtlik töö jaguneb. 

Tööprotsess oli meeldiv, sest suuremaid komplikatsioone ette ei tulnud. Küsitluse 

vastuseid oli põnev uurida, kuna koostati tööd teemal, millega autor ise tihedalt kokku 

puutub. Probleemide tekkimise korral olid suureks abiks juhendaja, Pärnu Koidula 

Gümnaasiumi uurimistöö koostamise juhend ning tööd, mida teised õpilased on varem 

koostanud. Kõige rohkem õppis autor töö tegemisel intensiivset andmetöötlust ning ei 

sooviks oma töös midagi teisiti teha  
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Kokkuvõte 

Antud uurimistöös uuriti Eesti noorte teadlikkust ja motiveeritust vabatahtlikuks tööks. 

Sooviti teada saada, milline on olukord Eestis vabatahtliku töö tegemises noorte seas. 

Uurimise käigus selgus, et on tehtud mitmeid ametlikke uuringuid, kuid materjali, kus 

valimiks oleks noored, on internetis vähe. 

Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse vabatahtliku töö olemust 

ja tutvustatakse, kes on vabatahtlikud ning nende koordinaatorid, antakse ülevaade 

suurimatest vabatahtlikkust rakendavatest organisatsioonidest Eestis. Teine peatükk 

kajastab autori kogemust vabatahtliku töö tegemises. Kolmas osa annab ülevaate 

metoodikast ning nii andmete kui ka eneseanalüüsist. 

Töös püstitatud esimene hüpotees osutus valeks. Selgus, et vastanutest on vabatahtliku 

tööga kokku puutunud vaid ligikaudu pooled (89 noort). Teine hüpotees osutus tõeseks. 

Küsitluse vastuseid analüüsides tuli välja, et hetkel on mõnes organisatsioonis 

vabatahtlikuna tegevad 40 noort vastanutest (44,9%). Kolmas püstitatud hüpotees oli 

samuti tõene. Saadi teada, et üle poolesaja (55 noort) vastanutest kuulsid vabatahtliku töö 

tegemise võimalusest sõpradelt või tuttavatelt  

Käsitletavat teemat oleks võimalik edasi arendada, püüdes Eesti noori rohkem 

informeerida vabatahtliku tegevuse võimalustest ning saadavast kasust. Edasi saaks 

uurida vabatahtlikku tööd tegevaid õpilasi, selgitades välja, kuidas on vabatahtliku töö 

tegemine neid seni edasi aidanud ja neile kasuks olnud.  
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Summary 

The main objective of the current research paper “Awareness and motivation of Estonian 

youth for volunteering” was to find out a little background information about 

volunteering, how involved are Estonians up to age 26 in volunteer work and also what 

are the reasons for them doing or not doing volunteer work. 

All of the information used in this paper is mainly based on information gathered from 

different internet pages and on a poll about the topic that was shared on social media. The 

paper consists of the outline, introduction, three main paragraphs, summary, one extra 

(the poll) and confirmation page. Chapter one provides theoretical and general 

information about volunteer work. Topics like the description of volunteer work, 

volunteering categories and main organizations using volunteer work in Estonia have 

been covered. The second chapter focuses on author’s experience being a volunteer and 

how she discovered volunteering. Chapter three analyses the information that was 

recieved from poll answers and includes author’s selfanalyze. 

The first hypotheses turned out to be wrong. Only 52% of Estonian young people have 

been volunteers. The second and the third hypotheses were correct. In some organizat ions 

are currently active 44,9% Estonian youth and 61,8% first heard about that kind of 

opportunity from their family or friends.  

The topic could be developed further by giving more information to Estonian youth about 

improving themselves by volunteering. 

  

 


