
MINA, VABATAHTLIKE KAASAJA JALGPALLIKOOLIS TAMMEKA 

ENNE VABATAHTLIKU KAASAMIST 

1. Määratlen ära oma vajadused 

 Mõtlen läbi, mis on minu tegevuse eesmärk ja kuidas soovin selleni jõuda 

 Mõtlen läbi vabatahtlike ülesanded, tegevuse kestvuse ja kulud 

2. Kavandan vabatahtlike leidmise, hoidmise ja tunnustamise 

 Mõtlen läbi, kellele milliseid ülesandeid saan anda 

 Arvestan riskidega ning mõtlen läbi nende ennetamise viisi 

 Vajadusel kontrollin vabatahtliku tausta, olles sellest eelnevalt kontrollitavat 

informeerinud 

 Valmistan ette vabatahtliku tegevuste kirjeldused, kokkulepped ja muud vajaliku 

materjalid 

 Mõtlen läbi, kuidas vabatahtlikke tunnustada 

 

3. Kogun infot vabatahtliku tegevuse korraldamise kohta 

 Tutvun vabatahtlike juhtimist puudutava info ja seadusandlusega 

 Osalen vabatahtlike juhtimise koolitustel ja läbin vabatahtliku sõbra märgi 

programmi  

VABATAHTLIKE TEGUTSEMISE AJAL 

1. Tagan parimad tingimused vabatahtlike tegevusteks 

 Vabatahtliku tegevus peab olema seaduslik, turvaline ja tervist mitte kahjustav 

 Määran kontaktisiku, kes vastutab vabatahtlike vastuvõtmise ja juhendamise eest 

 

2. Lepin kokku tegevuste sisu, kestvuse, tulemuse, kulude hüvitamise ja tegevuse lõpetamise 

 Lähtun Jalgpallikool Tammeka vajadustest aga kuulan ära ka vabatahtlike soovid ja 

ettepanekud 

 Lepin selgelt kokku ülesanded ja vastutusala 

 Jagan infot vabatahtlike tegevusega seotud kulude hüvitamise kohta 

3. Hoian vabatahtlike tegevusel silma peal ning olen valmis sekkuma muudatuste tegemiseks, 

et koostöö paremini sujuks 

 Informeerin vabatahtlikke nende tegevust puudutavatest olulistest asjadest 

 Kaasan vabatahtlikke neid puudutavate otsuste tegemisse 

 Annan tagasisidet ning küsin seda ka neilt 

VABATAHTLIKE KAASAMISE JÄREL 

1. Tunnustan vabatahtlike panust 

 Tänuüritused 

 Oleme valmis andma soovituskirja, mis tõendab kogemust vabatahtlikuna 

2. Analüüsin oma kogemust vabatahtliku tegevuse korraldamisel 

 Mõtlen läbi õnnestumised ja puudused 

 Võrdlen kavandatut saavutatuga ja teen sellest järeldused 

3. Soodustan  vabatahtlikust tegevusest saadud kogemuse ja selle väärtuse laiemat 

teadvustamist jalgpalliringkondades 

 Kajastan vabatahtlike tegevusi ja nende panustamist JK Tammeka sotsiaalmeedias, 

kohalikus ajalehes vms 



 Pean arvestust vabatahtlike panuse üle ürituste kokkuvõttes 

 Esitan aastakokkuvõtte vabatahtlike tegevustest 

 Osalen kõikvõimalikes aruteludes, uuringutes, küsitlustes mis on seotud vabatahtlike 

tegevusega. 


