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Vabatahtlik tegevus



2020 vabatahtlike kaasamine eriolukorda

12.03

Eriolukorra 
väljakuulutamine

15.03 

Hack the Crisis
kriisihäkaton

Palju abi vajajaid, 
veel rohkem abi 

pakkujaid

Milliseid 
platvorme saab 
riik soovitada?

Kuidas tagada 
vabatahtlike ja 

abivajajate 
turvalisus?

?
Kuidas tagada 
vabatahtlike 
läbimõeldud 
kaasamine?

Kõrge ühiskondlik, kogukondlik tahe 
midagi ära teha



Kuidas, Kuidas, kuidas ?

Kuidas kanaliseerida abivajadust?

Kuidas kanaliseerida abipakkumist?

Kuidas hoida võiamalikult ühtset infovälja?

Kogukonnakeskse lähenemise mudel

Võrgustikupõhine lähenemine



Kogukonnakeskse lähenemise defineerimine

Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu, vähendada elanikkonna hirmu
erinevate ohtude (sh tervis, looduskeskkond, väliskeskkond, õiguskord, antisotsiaalne käitumine
jne) ees, vähendades neid ohte süsteemse, võrgustiku põhise koostöö kaudu ühise probleemide
väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Partnerlus
 Valitsusasutused
 Kogukonna liikmed ja grupid
 Mittetulundusühingud
 Eraettevõtlus
 Meedia
 jne

Organisatsioonid
 Sisekliima ja kultuur;

 Juhtimine, planeerimine, otsuste vastuvõtmine – erinevad ratsionaalsed tasandid;
 Avatus ja läbipaistvus;
 Poliitika / metoodika;
 Hindamissüsteem;
 Väljaõpe

Probleemide lahendamine
 Probleemide tuvastamine ja prioriseerimine;
 Probleemide analüüsimine;
 Probleemile reageerimine;
 Hinnang probleemi lahendusele
 Metoodika kasutamine nt kasutada kuritegevuse kolmnurga meetodit 

konkreetsete vahetute tingimustega

Allikas: Mattew et al 2009



Kogukondliku turvalisuse mudel

Kogukonna esindaja (külavanem, ühistu vanem jne) &  

kogukonna liikmed

Kogukondliku võrgustiku ümarlaud (kogukonna esindajad; ettevõtete 
esindajad, riigiasutuste esindajad jne)

Maakondlik turvalisusnõukogu (eksperttasand + otsustajate tasand – KOV 
esindajad, Riigiasutuste esindajad, erasektor, vabakonnad)

Arengukavade ja programmide juhtühmad, VV komisjonid

Õigusruum + ressursid + metoodiline tugi + kohaliku otsustusõiguse 
respekteerimine

Maakond

KOV

Kogukond

Riik



• Siseministeerium
• Päästeamet
• Politsei – ja Piirivalveamet
• Eesti Linnade ja Valdade Liit 

Riiklik 

Regionaalne 

Regionaalne staap:
• Päästeamet
• Politsei – ja Piirivalveamet 
• KOV - esindajad

• Maakondlik Turvalisuse Nõukogu 
• KOV esindajad
• Pääste esindaja
• Politsei esindaja

Maakondlik

Võrgustiku tasemed ja võimalikud osapooled

Kohalik 

• Kohalik kogukondlik platvorm
• KOV esindaja
• Pääste esindaja
• Politsei esindaja
• jne

Eesti Punane Rist
Eesti Külaliikumine Kodukant
Päästeliit
Vabaühenduste Liit

MTÜ VAAB
MTÜ HELPIFIC

Eesti Punane Rist

Eesti Punane Rist

Eesti Külaliikumine Kodukant 



• Võrgustiku loomine, eesmärgi, rollide ja ülesannete sõnastamine
• koondada ja edastada võrgustiku liikmetele riiklikku infot, soovitusi ja juhiseid
• jälgida vabatahtlike kaasamise vajadust ja suunata vajadused sobivatesse kanalitesse
• jälgida vabatahtlike kaasamise platvormide teket ja arenguid

Riiklik 

Regionaalne 

• edastada võrgustikus koondatud info, soovitused ja juhised
• edastada võrgustikule regionaalseid vajadusi vabatahtlike kaasamisel
• suunata abipalved vastavatele organisatsioonidele maakondlikul tasandil

• Maakondliku võrgustiku (turvalisuse /heaolu nõukogu ülevalhoidmine
• Info vahendamine ja kohaliku tasandi probleemide lahendamine, 
• vabatahtlike mobiliseerimine seltside kaudu

Maakondlik

Võrgustiku tasemed ja võimalikud rollid

Kohalik 

• Kohaliku võrgustiku ülevalhoidmine
• Info vahendamine ja kohaliku tasandi probleemide lahendamine, 
• vabatahtlike mobiliseerimine





Näited tööriistadest

Vabatahtlike Värav

• Vabatahtliku tegevuse 
võimalused

• Juhendid vabatahtlikele ja 
kaasajatele

Helpific

• Abivajajate kokkuviimine
abistajatega

Ohvriabi

• Tugi vägivaldselt, 
hoolimatult või halvasti 
koheldud inimestele

Sinuabi

• Kristlik hingeabi

Lasteabi

• Sotsiaalne ja 
kriisinõustamine 
abivajavatele lastele

Pakun abi

• Riigile abi pakkuvate 
ettevõtjate andmebaas

Peaasi

• Vaimse tervise alane nõu

Riigiinfo telefon 1247

• Psühholoogiline esmaabi

Armastan aidata

• Annetuste kogumine 
vabaühendustele

Sotsiaalkindlustusamet
Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium
Eesti Kirikute Nõukogu

Häirekeskus Swedbank, Heateo SihtasutusMTÜ Peaasjad

MTÜ Helpific SotsiaalkindlustusametEesti Külaliikumine Kodukant



Mõtiskluseks
Kogukondlik mudel:
• Mis täna toiumib? Mis mitte? 
• Mis oleks vaja ära teha?

Võrgustik:
• Kes peaksid olema võtmelülid?
• Millised peaksid olema võtmelülide rollid?
• Millistel juhtudel tuleks võrgustikku käivitada

Tööriistad:
• Milliseid tööriistu on vaja kogukondliku mudeli rakendamiseks?
• Milliseid tööriistu on vaja võrgustiku toimimas hoidmiseks ja aktiivses perioodis 

tegutsemiseks?



Aitäh!

Raivo Küüt

raivo.kyyt@siseministeerium.ee


