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SPORTS + 
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Samas, ainult 10% inimese 

tervisest sõltub ligipääsust 

meditsiinile

– 50% = tervisekäitumine / liikumine (elustiil)

– 20% = keskkond

– 20% = geneetika
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2/3 EUROOPLASTEST EI LIIGU 
PIISAVALT 
EESTI LASTEST EI LIIGU 
PIISAVALT 86%!

Allikad: ISCA, TAI, Institute for the Future (2000) 

& WHO
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• Soomes on 200st spordiga seotud inimesest 199 
vabatahtlikud (Mattens & DeWitte 2010).

• Euroopa elanikest on 7% teinud spordivabatahtlikku 
tööd (ISCA 2011 andmetel u. 35 miljonit inimest).

• Riigiti on spordivabatahtlike aktiivsus väga erinev 
(Põhjamaades kõige kõrgem). 

• Suurbritannias on 26% kõigist vabatahtlikest 
spordivabatahtlikud.

• Siiski ütleb Suurbritannias 7 spordiklubi 10st, et vabatahtlikke 
on pidevat puudu.

• LinkedIn’i uuringust selgus järgmist:
– 82% uuringus osalenutest soovivad oma aega ja oskusi vabatahtlikus korras 

jagada;
– 41% LinkedIn’is värbajates hindavad vabatahtliku töö kogemust palgalisega 

võrdväärseks;
– LinkedIn’is värbajatest on valinud kandidaadi tema vabatahtliku töö kogemuse 

tõttu;
– Vabatahtliku töö kogemus suurendab töö leidmise tõenäosust 27%.

VABATAHTLIKEL ON 
LIIKUMISAKTIIVSUSE 
SUURENDAMISEL VÕTMEROLL
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8,000 official org. staff
85,000 outsourced staff

70,000 volunteers
160,000 total staff
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1,000 technical 

officials. 

1,000 hours of live 

broadcast to a 

cumulative global TV 

audience of 1.5 

billion people. 

6,500 athletes and 

team officials.

15,000 volunteers. 

1.5 million 

spectators.
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• Jaanuar-aprill –
ettevalmistus

• Mai – sotsiaalmeedia 
kampaania “hakka 
spordivabatahtlikuks”

• Suvi – oleme väljas spordi-
sündmustel (nt joogipunktid)

• Sügis –
Spordivabatahtlikkuse 
loengud koolides

• Sügis – SCULT FEST 
Tallinna Ülikoolis + parimate 
spordivabatahtlike 

PLAAN 2016
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SA EI PEA VÕISTLEMA, ET 

VÕITA!

Spordivabatahtlikud on sündmuste 

süda; vabatahtlik töö loob 

sotsiaalseid oskusi ja ühendab 

inimesi; sport on popp & tulevik; 

Eesti loob eeskuju.
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www.scult.com

http://www.scult.com
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• Postitada vabatahtlike leidmiseks oma spordisündmusi 
Eestis ja rahvusvaheliselt (veeb, Facebook, uudiskirjad 
jne).

• Osaleda spordivabatahtlike mudeli ja tööpõhimõtete 
väljatöötamisel (nö best practice).

• Motiveerida oma spordivabatahtlikke.

• Osaleda vabatahtlike tunnustamisel.

• Palun saatke viiteid ja kontakte Eestis ning 
rahvusvaheliselt toimuvate oluliste spordisündmuste 
kohta, kes otsivad vabatahtlikke!

• Teretulnud on ka ideed partnerorganisatsioonideks 
Skandinaaviast (Erasmus+ Spordiprojekt)!

• Eesti kontakt: estonia@scult.com

VÕIMALUSED: 
KORRALDAJATELE & 
KLUBIDELE
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mailto:Estonia@SCULT.com
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AITÄH!
ott@scult.com
+372 517 8111


