
Töötuba „Kuidas tunnustada vabatahtlikku, nii et see tal kunagi meelest ei lähe?“ 
EMSLi XIII suvekool 

27. august kl 14.00 – 16.00 
Läbiviija: Elina Kivinukk, elina@ngo.ee  
 
Töötoa eesmärgid: 

- Kaardistada toimivaid põhimõtteid vabatahtlike tunnustamisel ning jagada parimaid 
praktikaid 

- Tutvustada ürituse kontseptsiooni väljatöötamise põhimõtteid  
 
Milline on hea kingitus? 

 Pakub emotsioone 

 Pakub võimalust elamuse jagamiseks, koos midagi teha 

 Pakub õppimisvõimalust 

 Ise tehtud 

 Sellega on vaeva nähtud 

 Saajal on sellega seoses vähe kulutusi 

 Heategu, konkreetne abi  

 Palumata, üllatusena 

 Eeldab saaja, tema soovide ja eelistuste tundmist 

 Midagi head väga palju, üleküllastus (nt saaja lemmikkomme suur kastitäis) 

 Siiras 

 Ühine mälestus 

 Personaalne 

 Heaolu koosolemisest 

 Wow-efekt 
 
Tunnustamispõhimõtted võeti kokku uhkes abieluettepaneku-videos. 
 
Mille peale mõelda ürituse korraldamisel? 
 
Ürituse korraldamisel tuleks lähtuda viiest lähtealusest, vt skeemi ja kirjeldust allpool. 
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1. Eesmärk – miks üldse üritust korraldatakse? Mida soovitakse saavutada? 
2. Sõnum – soovitav on sõnastada lühilause või loosung (maksimaalselt 7 sõna), mis 

võtab kogu idee kokku. 
3. Osalejad – kes on osalejad? Mida nemad ootavad? Mis on nende vajadused? 

Demograafilised iseärasused? Kas on erivajadusi, millega peab arvestama? 
4. Tingimused – millised on olemasolevad vahendid? Milline keskkond, toimumiskoht, 

kas sellest tuleneb piiranguid? Kes on läbiviijad ja mida nemad oskavad? 
5. Tegevus – millised on konkreetsed tegevused, meetodid, mida üritusel tehakse? 

Nagu näha, on tegevuste või programmi väljatöötamisel mõistlik tagasi tulla eesmärgi juurde 
ja vaadata, kas väljapakutud tegevustega on püstitatud eesmärkide saavutamine mõeldav. 
 
Enamlevinud viga on, et mõnelt hästikorraldatud ürituselt on „spikerdatud“ hea meetodi 
idee, kaalutlemata, kas see uue ürituse eesmärgiga sobib. 
 
Töötoas töötati kolmes grupis välja kolm ürituse kontseptsiooni loovaid meetodeid 
kasutades: 

 Ürituse idee pöörati tagurpidi. 

 Tehti sündmus, kus mingeid piiranguid korraldajatele polnud. 

 Korraldajad pidid ürituse kontseptsiooni juures ära kasutama enda küljes olevaid 
esemeid. 

 
Ideepank erinevateks vabatahtlike tunnustamisideedeks: 

 Tellida koostööpartnerilt isetehtud asjad 

 Kanuumatk, kus matka lõpus on kohtumine kuulsustega (vabatahtlike lemmikud) 

 Vabatahtliku rinnamärk, töötav mälupulk 

 Mitte numbritega liialdada, üritus võiks olla emtsionaalne  

 Vabatahtlikud korraldavad iseendale, üllatuslikult, piisavate ressurssidega 

 Orienteerumine gruppides 

 Ühise tänulaulu, vabatahtlike hümni lindistamine 

 Erilise kutsega üritus 

 Tänukiri, käsitsi tehtud  

 Kasulik personaalne tagasiside 

 Videosalvestus, fotoalbum vabatahtlike tegevustest, projektist 

 Organisatsiooni töötajad korraldavad vabatahtlikele õhtusöögi 

 Ligipääs eksklusiivsele üritusele 

 Sarnase teemaga ühine ajaveetmine (nt PÖFFi vabatahtlike ühiskülastus kinno, filmi 
eellinastusele) 

 Vabatahtliku pass 

 Meedias tänu 

 Anda samm-sammult rohkem vastutust 
 
Lõpuks kolm soovitust: 

 Võiks vabatahtlikelt endalt küsida, mis neid kõige enam rõõmustab. 

 Tuleb oma vabatahtlikke väga hästi tunda, nendega koos aega veeta 

 Tekitada wow-efekti  
Lisaideid vt 
www.energizeinc.com – NB! igas kuukirjas on vabatahtlike tunnustamisidee 
www.handsonnetwork.org ja www.pointsoflight.org  

http://www.energizeinc.com/
http://www.handsonnetwork.org/
http://www.pointsoflight.org/

