
                                                                                

Projekti Tugivõrgustik vabatahtlikele tegevuskava 
Tegevus Tegevuste kirjeldus
Tegevus 1
Projekti käivitamine ja 
juhtimine, hindamine ja 
aruandlus
Märts –november 2014

Projektijuht käivitab projekti meeskonnaliikmete töö, sõlmib vajalikud lepingud
ning tagab projekti tegevuste plaanipärase elluviimise koostöös partneri ja 
sihtgruppidega.

Projekti teavitustöö toimub vastavalt teavitusplaanile. Projektis seatud 
eesmärkide saavutamist jälgitakse vaheanalüüside ja meeskonna 
nõupidamiste käigus ning seatud ja saavutatud indikaatorite võrdlemise teel.

Tegevus 2
Koolitusprogrammi 
koostamine
Koolitused toimuvad 24-
25 aprill ja 21-22 august
2014

Projekti käivitumisel viib koolitusjuht hetkeolukorra täpsemaks analüüsimiseks
projektis osalevate organisatsioonidega läbi intervjuud. Seejärel koostatakse 
vabatahtlike keskustele ning vabatahtlikke kaasavatele ja vabatahtlikkust 
edendavatele ühendustele neljapäevane koolitusprogramm, mis toimub 
kahepäevaste moodulitena. Koolituste maht on 32 akadeemilist tundi ja 
sellele lisandub 20 akadeemilise tunni mahus kodutöid, mis valmistatakse 
ette koos koolitajatega. Koolitusele oodatakse 20 osalejat umbes kümnest 
ühendusest, kellele lisanduvad koolitusjuht ja/või projektijuht ning koolitajad. 
Koolituste võimalike teemade seas kaalutakse näiteks järgmisi: koolitaja 
koolitus, kommunikatsioon, motiveerimisoskused, nõustamisoskused, 
ettevõtete vabatahtlik tegevus, erinevad mudelid piirkonna vabatahtliku 
tegevuse koordineerimiseks, rahvusvahelised kogemused vmt. 

Tegevus 3
Koolituste 
ettevalmistamine ja 
läbiviimine

Koolitusvajaduste täpsustumise järel kavandab koolitusjuht koolitused ning 
korraldab nende läbiviimise. Tööülesanneteks on koolitajate leidmine ja 
nendega kokkulepete tegemine, koolitusruumide broneerimine, osalejate 
informeerimine ja registreerimine, transpordi ja toitlustamise ning vajadusel 
ööbimise korraldamine, materjalide ettevalmistamine, koolituste sujuva 
läbiviimise tagamine, kodutööde ettevalmistamine ja vahendamine ning 
koolituste järeltegevused nagu tagasiside kogumine, materjalide saatmine ja 
tekkinud küsimustele vastamine. 

Tegevus 4
Foorumi 
ettevalmistamine ja 
läbiviimine
Foorum toimub 22. mai 
2014

Projekti raames viiakse läbi foorum, kuhu kaasatakse lisaks projektis 
osalejatele  ka avaliku sektori esindajaid ning laiemalt ühenduste esindajaid, 
kes projekti muudes tegevustes ei osale. Foorumil osaleb kokku kuni 40 
inimest. Foorum keskendub sotsiaalvaldkonna praktikatele vabatahtlike 
kaasamisel.

Foorum on ühepäevane, kestusega 6 tundi vahemikus kell 10.00-16.00. 
Foorumi valmistab ette ja modereerib projektijuht. Ettevalmistavateks töödeks
on teemade täpne määratlemine ja aruteluküsimuste püstitamine, 
valdkondlikest ekspertidest esinejate leidmine, ruumide broneerimine ja 
toitlustamise korraldamine, osalejate informeerimine ja registreerimine, 
laudkondade juhendajate määramine ja ettevalmistamine. Pärast foorumit 
tehakse arutatust kokkuvõte ning teavitatakse osalejaid sellest, kuidas nende 
ettepanekutega edasi töötatakse. Foorumil osalenute seisukohad 
edastatakse vabatahtliku tegevuse infrastruktuuri koordineerimise ja 
toetamisega tegelevatele asutustele, näiteks Siseministeeriumile (sisend 
järgmise KODAR-a koostamisse), Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, 
kohalikele omavalitsustele jt.

Tegevus 5 Projekti raames toimub kaks vabatahtliku tegevuse valdkonna võrgustiku 



Võrgustikutöö 
korraldamine
Võrgustiku loomine 20. 
märts, teine kohtumine 
4. september 2014

kohtumist. Kohtumised on ühepäevased, üks kohtumine on kuni 4 tundi.  
Eesmärgiks omavaheline info jagamine ja ühiste seisukohtade kujundamine 
valdkonna arendamiseks ning uue KODAR-a koostamiseks. Ühtlasi 
arutatakse võrgustikus läbi ka koolitustel ja foorumitel esile kerkinud ideed ja 
lahendused ning nende põhjal tehakse ettepanekud asjakohastele 
otsustajatele ja asutustele, näiteks Siseministeeriumile, Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitalile, kohalikele omavalitsustele. Võrgustiku kohtumiste käigus 
kavandatakse ka edasisi samme vabatahtliku tegevuse võrgustikutöö 
korraldamiseks Eestis. Kohtumised toimuvad ühepäevastena ja valmistatakse
ette tihedas koostöös võrgustiku liikemtega (vabatahtlike keskused ja 
vabatahtlikke kaasavad ühendused). 

Võrgustiku tegevust korraldab projektijuht. Vajalik on leida kohtumisteks 
sobivad ajad ja ruumid, kutsuda osalejad, valmistada ette teemad ja 
materjalid ning juhtida arutelusid. Tehakse kokkuvõtted ning koostatakse 
seisukohad ja ettepanekud.
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a) Tegevuste ajakava
Tegevus Kuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vastutaja
Tegevus 1 X X X X X X X X X Projektijuht 
Tegevus 2 X Koolitusjuht, Partner 
Tegevus 3 X X X X Koolitusjuht, Partner
Tegevus 4 X Projektijuht
Tegevus 5 X X Projektijuht

b) Indikaatorid projekti tulemuslikkuse hindamiseks

 Koolituste sihtrühmade intervjuude sisu (sisend koolitusprogrammi koostamisse)
 Koolitsel osalejate hulk (sihttase 16-20 osalejat kummalgi koolitusel)
 Koolitustel osalejate tagasiside iseloom ja sisu (hinnang koolitustele)
 Sihtrühmade osalemise määr ja ettepanekute iseloom foorumi ettevalmistamisel 

(sisend foorumi korraldamisse)
 Foorumil osalejate hulk (sihttase 35-40 osalejat)
 Foorumi ettevalmistamises ja läbiviimises osalenud ekspertide (1-2) ja lauajuhtide (4-6)

panuse iseloom
 Foorumil tehtud ettepanekute hulk ja sisu
 Võrgustiku kohtumiste osalejate hulk (sihttase 10-15 osalejat kummalgi kohtumisel)
 Võrgustiku kohtumistel tehtud ettepanekute hulk ja sisu
 Võrgustikutegevuste jätkamise plaani olemasolu
 Asutuste tagasiside hulk ja iseloom projekti käigus neile edastatud ettepanekutele

c) Võimalikud riskid projekti elluviimisel ning esialgne plaan nende vältimiseks või vähendamiseks

Koolitustel, foorumil ja võrgustikuüritustel osaleb kavandatust vähem sihtrühmade 
esindajaid. 

 Ürituste ajad tuleb kohe projekti alguses olulisemate osalejatega läbi arutada, varakult 
paika panna ja välja kuulutada, et kõik saaksid nendega muid tegevusi planeerides 
arvestada.

 Võimalik on leida nn. tagavaramängijad, keda saab koolitustele kaasata juhul kui keegi
registreeritutest ootamatult tulla ei saa.

 Ühendustega sõlmitakse koolitusprogrammis osalemise kokkulepped, mis annab 
võimaluse anda vastutust ka osalejatele.

Koolitustel osalejad jätavad kodutööd tegemata.
 Koolitusjuht hoiab osalejatega pidevalt kontakti ja abistab neid vajadusel kodutööde 

tegemisel.
 Kodutööd jagatakse väiksemateks ülesanneteks, mida on võimalik teha ühekaupa ja 

lühema ajaga.

Asutused, kellele projekti raames ettepanekuid tehakse, ei arvesta nendega.
 Projektijuht hoiab asutustega kontakti ja jälgib projekti käigus tehtud ettepanekute 

saatust.
 Kui ettepanekuid ignoreeritakse (tagasisidet ei anta, tegevusi ei järgne), siis saab 

projektijuht esitada võrgustiku nimel ametlikke järelepäraimisi ja pöördumisi.

Foorumil oslaemise vastu ei tunta huvi, mis ei võimalda sotsiaalvaldkonna vabatahtlike 
kaasamise küsimusi analüüsida ja uusi lahendusi pakkuda.

 Foorumi sisu kokkupanemisel võetakse arvesse avaliku sektori ja vabatahtlike 
kaasajate tänasteid vabatalike kaasamisel reaalselt esinevaid probleeme, seega 
sündmuse ülesehitus lähtub sihtrühmade aktuaalsetest vajadustest. Selleks võetakse 
sihtgrupiga  otse ühendust ja kaardistatakse valusaimad küsimused, mida foorumil 
käsitleda. 

 Foorumil osalejatele kutsete edastamisele eelneb otsekontakt.
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III Projekti mõju ja jätkusuutlikkus

a) Projekti oodatav mõju sihtgruppidele ja lõppkasusaajatele

Vabatahtlike keskused ja ühendused – keskuste töökorraldus muutub selgemaks ja 
tõhusamaks, on rakendatud uusi töömudeleid, tööriistu ja algatatud uusi koostöökontakte. Igas 
keskuses on eestvedamisel tegutsemas vähemalt üks vabatahtliku tegevuse valdkonnas 
koolitatud inimene.

Vabatahtliku tegevust edendavad ühendused on hakanud senisest enam koostööd tegema, 
mis omakorda lihtsutab nende tööd ja annab tegevustele selgemad sihid. Tänu projekti kestel 
jagatud kogemustele ollakse suutlikumad oma tegevusi korraldama ja vajadusel kasutama 
teiste sama teemaga tegelevate ühenduste kogemusi ja tulemusi. Sotsiaalvaldkonnas 
tegutsevad vabatahtlike kaasajad on tänu projekti arutelude tulemustele võimekamad 
koostööpartnerid oma avaliku sektori partneritele.

Vabatahtlikud  ja ühendused on saanud valdkonda toetavad vabatahtlike keskused, kust on 
võimalik saada kvaliteetset nõu ja koolitust vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või 
vabatahtlike kaasamisel.

b) Projekti oodatav mõju organisatsiooni edasisele tegevusele ning võimekusele

Projekti üheks olulisimaks mõjuks Kodukandile on meie võimekuse suurenemine töös 
vabatahtliku tegevuse valdkonna strateegilise partnerina Siseministeeriumile. Projekti 
tulemusena on Liikumisel Kodukant tekkinud uus koostöövõrgustik vabatahtliku tegevuse 
valdkonnas. Võrgustiku toimimine Kodukandi juures annab võimaluse Kodukandile koguda 
olulist informatsiooni oma tööks vabatahtliku tegevuse valdkonna arendamisel. Just läbi 
vabatahtliku tegevuse valdkonnas tegutsevate ühenduste võrgustikutöö saab Liikumine 
Kodukant teostada sisulist valdkonna huvikaitset, ilma selleta jääb see liiga Kodukandi 
keskseks. Meie ettepanekute sisu luuakse koos teiste vabaühendustega, need ei jää pelgalt 
Kodukandi ettepanekuteks.

Projektis loodav ja praktiseeritav koolitusprogramm vabatahtlike keskuste juhtidele loob 
lisaväärtust juurde Kodukandi Koolituskeskusele, kelle kaudu kavandame edaspidi valminud 
koolitusprogrammi pakkuda ning ühtlasi taotleda programmile ka koolitusluba.
Projekti töö annab Kodukandile uue kogemuse teiste eluvaldkondade ühenduste kaasamisel, 
uued kontaktid, vestlused uute inimestega annavad Kodukandile võimaluse näha ennast 
teisest vaatenurgast, võtta kasutusele uusi ideid, lähenemisi ühenduse juhtimisel ja töös 
liikmeskonnaga.

Kokkuvõtlikult muutub Kodukant senisest nähtavamaks vabatahtliku tegevuse valdkonnas ning
on teema edendamisel senisest võimekam. Ühtlasi loodame leida ja  kaasata meie meeskonda
nii projektide juurde kui vabatahtlikena uusi inimesi.

c) Projekti võimalik mõju kodanikualgatust toetavale keskkonnale

Projekt toetab kodanikualgatust läbi ühtselt ja professionaalsemalt toimiva vabatahtlike 
keskuste võrgustiku tekkimise, mis tagab laiemalt valdkonna informatsiooni kättesaadavuse, 
nõustamise, juhendamise ja koolitused. Parema teavitustöö ja vabatahtliku tegevuse 
väärtustamise tulemusena leiavad tee vabatahtliku tegevuse juurde senisest enam Eesti 
inimesi.

Läbi foorumi ja võrgustikutöö saavad senisest paremini käsitletud ka kodanikualgatust 
takistavad küsimused.

d) Projektitegevuste ja tulemuste kestlikkus
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Projekti kestlikkusele loob hea eelduse projekti käigus tekkiv samas valdkonnas ja samade 
küsimustega tegelevate ühenduste võrgustik, kes:

 lepib projekti lõpus kokku, kuidas võrgustikutöö edasi töötab ning kuidas toimub 
võrgustikutöö rahastamine;

 võrgustikus osalenud vabatahtlike keskused ja vabatahtlikke kaasavad ühendused 
saavad projekti kestel jagatud kogemusi, kerkinud uusi ideid ise kastutusele võtta või 
laiemalt levitada.

Valminud ja praktiseeritud koolitusprogrammi pakutakse ühendustele edasi Liikumise 
Kodukant Koolituskeskuse ja partneri MTÜ Vaba Tahe poolt. 

Tekkinud võrgustik jääb Kodukandile oluliseks partneriks vabatahtliku tegevuse huvikaitse 
edendamisel.

e) Projekti tulemuslikkuse ja mõju hindamise plaan (tegevused mõju hindamiseks)

Projekti tulemuste saavutamiseks ja mõju hindamiseks viiakse läbi projekti meeskonna ja 
Liikumise Kodukant juhatuse ühisnõupidamised. Tulemuste saavutamisel lähtutakse projekti 
eesmärgi, tegevuste ja tulemuste indikaatoritest.

Mõju hindamisel viime projektis osalenute seas läbi tagasiside küsitluse.
 
Hindamisel lähtume järgmistest etappidest:

 Planeeritud tegevused – kas planeeritu sai tegelikkuses ellu viidud, millised takistused
esinesid elluviimisprotsessis, mida saame tulevikus teisiti teha.

 Planeeritud tulemused – kas saavutati tulemustes toodud tulemusnäitajad ja 
indikaatorid.

Kuna paljuski on selle projekti tulemused seotud näitajatega, mille mõju ilmneb hiljem, tuleb ka
mõju analüüsida uuesti vähemalt pool aastat peale projekti, mida Kodukant kindlasti ka teeb.

Eraldi tagasiside koolitusprogrammi kohta viiakse läbi vabatahtlike keksuste esindajatega 
võrreldes koolitusele seatud eesmärke ja tulemusi.

IV Projekti teavitusplaan
Eesmärgid Sihtgrupid Tegevused Vastutajad
Projekti avalikustamine, 
rahastajale viitamine

Laiem avalikkus Eesti Külaliikumine Kodukant 
Facebooki leht ja koduleht, 
Vabatahtlike Värav  pressiteade – 
esimene kuu 2014

projektijuht

Projekti koolitustest 
teavitamine

Vabatahtlike 
keskused, 
vabatahtlikku 
tegevust 
edendavad 
ühendused 

Vabatahtlike Värav, Facebooki leht, 
koduleht, - pidev

Koolitusprogrammi ja selle 
tulemuslikkust tutvustatakse viimase 
koolituspäeva lõpus toimuval 
eraldiseisval infotunnil kõigile 
huvilistele, kes tulevikus võiks vajada
analoogset koolitust.

projekti 
koolitusjuht

Projekti foorumist 
teavitamine nii eelnevalt
kui hiljem tulemustest

Sotsiaalvaldkonnas
vabatahtlikke 
kaasavad 
ühendused ja 
asutused

Laiem avalikkus

Valdkonna listid, otse kontatid e-
posti, telefoni teel, Vabatahtlike 
Värava ja Kodukandi kodulehe 
kaudu. Toimub kuu enne foorumit ja 
vahetult peale foorumit. Peale 
foorumit edastatakse meediale ka 
pressiteade ja kirjutatakse pikem 

projektijuht,
Liikumise 
Kodukant 
juhatuse 
esindaja
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arvamuslugu. 
Foorumi tulemusi tutvustatakse 
selleks eraldi korraldataval infotunnil 
kõigile huvilistele.
Vabatahtlikud keskused kirjutavad 
kohalikku lehte arvamusloo foorumil 
käsitletud teemadest ja pakutud 
lahendustest.

Projekti võrgustikutöö 
tulemustest teavitamine

Vabatahtliku 
tegevuse 
valdkonnast 
huvitatud 
ühendused, 
vabatahlikud, 
avaliku sektori 
esindajad

Valdkonna listid, otse kontatid e-
posti, telefoni teel, Vabatahtlike 
Värava ja Kodukandi kodulehe 
kaudu.

projektijuht

Projekti tulemustest ja 
edasistest tegevustest 
teavitamine

Laiem avalikkus, 
sealhulgas ka 
sihtrühmad

Eesti Külaliikumine Kodukant 
Facebooki leht ja koduleht, 
Vabatahtlike Värav, pressiteade – 
projekti viimasel kuul 2014. 

projektijuht
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V Eelarve 
a) Projekti peamised kulud ja nende vajalikkuse põhjendus
Projekti otsesed kulud

1.1. Tööjõukulud (koos tööandja maksudega) – kokku 2735 eurot
Projektijuht Eha Paas on Liikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht, käesoleva 
projekti tarvis sõlmitakse töölepingu lisa  projekti juhtimiseks. Projektijuhtimiseks arvestatakse 
valdkonnajuhi tööajast 15 %, ning lähtuvalt sellest on arvestatud ka töötasu.  Projektijuhtimise 
kuutasuks  kuus  215 eurot, kokku 1935 eurot, millest 600 eurot kaetakse VÜF toetusest ja 
1335 eurot omafinatseeringuna.
Projekti koolitusjuht Tuulike Mänd. Töö teostamiseks sõlmitakse koolitusjuhiga 
käsundusleping, ajaliselt 5 kuud, keskmiselt tuleb kuus 6 päeva tööd. Palgafond on 100 eurot 
kuus, 5 kuud on kokku 500 eurot. Töötasu makstakse töötajatele üks kord kuus.
Juhatuse esindaja meeskonnas Krista Habakukk on meeskonnas vabatahtlikuna. Kokku on 
talle arvestatud 10 tundi tööd, tunni hinne 30 eurot, mis on Liikumises Kodukant kokkulepitud 
kogukonna arengu konsulendi tunni tasu. Kuna Krista Habakuke töö projektis on sisult 
meeskonna konsulteerimine, on arvestuses lähtutud konsulendi tasust. Kokku vabatahtlikku 
tööd 300 euro väärtuses.

1.2. Projekti administreerimiskulud – kokku 1225 eurot
Projektimeeskonna sidekulud (mobiiltelefon) arvestuslikult 10 eurot kuus on vajalikud 
sihtrühmaga sidepidamiseks projekti kestel. 9 kuud kokku 90 eurot. Arvestatakse projektijuhi ja 
koolitusjuhi mobiiltelefoni arvetest.
Projekti raamatupidamisteenus ostetakse sisse: kulu 35 eurot kuus, 9 kuud kokku 315 eurot.
Transpordikulud tekivad koolituste, võrgustiku ja foorumite ettevalmistamise ja läbiviimise 
käigus. Arvestuslik kulu 80 eurot kuus, 9 kuud kokku 720 eurot. Arvestuseks võetakse 
Liikumises Kodukant kehtestatud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise kord, ühe 
kilommetri kohta 0,15 senti (või Kompenseeritakse kütusetšekkide ja kuluaruannete alusel). 
Bürootarbed, IT hooldus ja travikud on projekti kohta kokku arvestatud kuni 100 eurot. 

1.3. Projekti teavitustegevustega seotud kulud 0 eurot
Teavitustegevustele otseseid kulusid ei teki.

1.4. Tegevusplaani elluviimine – kokku 6020 eurot
Tegevus 1 ja 2 sisaldavad projektijuhi ja koolitusjuhi töötasus, muid kulusid siin ei ole.
Tegevus 3 Koolitused
Koolitajate tasud, kokku 32 akadeemilist tundi, keskmine töötasu tunni kohta on arvestatud 70 
eurot, kokku koolituste töötasu 2240 eurot. 
Koolitusruumide rent 32 tunniks, keskmine ruumi tunni hind koos tehnikaga 30 eurot, kokku 
960 eurot. 
Majutus on arvestatud inimese kohta kahe koolitusmooduli ööbimisele kokku 50 eurot, kokku 
osaleb 22 inimest, majutus kokku 1100 eurot. 
Toitlustus kahe koolitusmooduli peale (2 hs, 4 ls, 2 õs, 4 kp) on ühe inimese kohta arvestusega
45 eurot x 22 = 990 eurot. Hinnad on saadud internetis pakutava hinnavaatluse teel.
Vahendid ja materjalid koolitusele on ühele koolitusmoodulile kokku arvestatud 50 eurot, kokku
kaks koolitusmoodulit 100 eurot.
Tegevus 4 Foorum
Foorumi ruumi rent tund koos tehnikaga 20 eurot, kokku 6 tundi 120 eurot. Saadud ruumi 
rendihindade vaatlemisel.
Kohvipausid, arvestatud inimese kohta 6 eurot (sisaldab kahte kohvipausi), kokku 240 eurot.
Eksperdid, 2 eksperti, arvestatud päevatasuks 75 eurot, kokku 150 eurot. 
Tegevus 5 Võrgustikutöö
Siin on kuluna arvestatud vaid kohvipaus, inimese kohta ühel kohtumisel 4 eurot, kokku 15 
inimest, kokku ühe kohtumise kohvipaus 60 eurot, kahel kohtumisel 120 eurot.

Projekti eelarvesse arvestatud üldkulude maksumuse arvutamise alused: üldkulusid ei 
kavandata eelarvesse.
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b)  Kaasfinantseerijad 
Allikas Summa Rahaline/Mitterahaline panus

Liikumine Kodukant 2380 eurot 2080/300 eurot

MTÜ Vaba Tahe 100 eurot 100/-

Projekti detailne eelarve on esitatud taotluse lisana

VI Projekti juhtimine ja läbiviijad

a)   Projekti seosed organisatsiooni varasemate kogemustega

Mittetulundusühing Eesti Külaliikumine Kodukant (edaspidi Liikumine Kodukant) on 1997. 
aastal loodud ühendus, mis liidab Eestimaa kõigi valdade, külade ja väikelinnade 
tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad juriidilised isikud.
Liikumise Kodukant eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades,
väärtustades ja arendades külaelu ja rahvakultuuri. Oma töös lähtub Liikumine Kodukant 
EKAKi põhimõtetest, oma strateegiast ning vabaühenduste eetikakoodeksist. 

Kuna Kodukandi võrgustiku- ja liikmeskonna töö ning külaliikumine kohtadel põhineb eelkõige 
vabatahtlikule tööle, on organistisoon viimastel aastatel teadlikult pööranud tähelepanu 
vabatahtliku tegevuse valdkonnale. Liikmeskonnast kolm maakonnaühendust – Pärnumaa, 
Läänemaa ja Saaremaa – on ühe tegevusena käivitanud maakondlikue vabatahtlike keskused.
Lisaks on Hiiumaal käimas vabatahtlikule tegevusele fokusseeritud maakondlikud projektid. 
Koostööd tehakse Viljandimaa, Jõgevamaa ja Järvamaa vabatahtlike keskustega. Eestimaa 
Looduse Fondile ollakse Teeme Ära talgupäeval, mis põhineb peamiselt vabatahtlike 
kaasamisele ja vabatahtlikule tööle, juba neljandat aastat suurimaks partneriks. Talgupäeva 
meeskonnas on Kodukandi korraldada maakondlike koordinaatorite toimkonna töö. Koostöös 
Eesti Töötukassaga on alustatud läbirääkimisi maakondlike Kodukantide ja Töötukassa 
osakondade koostööks töötute aastaringsele kaasamisele vabatahtlikena talgutöödel ja 
tööharjutustel külades. Erinevate projektide raames on Liikumine Kodukant loonud 
õppimisvõimalusi maapiirkondades elavatele inimestele, tõstatades mitmeid ühiskonnas olulisi 
teemasid. 

Oma tegevustega on külaliikumine laiemalt tutvustanud avalikkusele kogukonna vabatahtliku 
tööd – Aasta küla tunnustus, Avatud külaväravad, Kogukonna pärl, Eesti külade Maapäevad 
jms.

Alates 2013. aasta märtsist on Liikumine kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna 
strateegiline partner Siseministeeriumile. Ühtalasi korraldatakse üleriigilist vabatahtlike 
tunnustusüritust. Koostöös Vabatahtlike Väravat haldava MTÜ-ga Vaba Tahe on asutud 
uuendama värava keskkonda nii, et see toimiks valdkonna keskse infoportaalina.

b)   Projektimeeskond ja selle valiku põhjendus 
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Projekti meeskonda kuuluvad:

Projekti juht Eha paas, kes on ühtlasi ka Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse 
valdkonna juht, arvestulikult töötab valdkonna juht oma tööaajast 15 % projektiga, täpne maht 
ja tasu määratletakse töölepingu lisana. Valdkonna juhina saab ta projektis osalejaid jooksvalt 
kursis hoida valdkonna tegevuste ja uudistega ning samas vahetult edastada projekti tulemusi 
ja küsimusi Siseministeeriumile. Projektijuhi ülesanne on üldine projekti juhtimine: tegevuste 
koordineerimine, vabatahtliku tegevuse võrgustikutöö eestvedamine, teavitustöö korraldamine, 
meeskonnaliikmete koosolekute pidamine, aruandluse kostamine. 

Projekti koolitusjuht Tuulike Mänd, kes on projekti partneri MTÜ Vaba Tahe esindaja ja 
ühtlasi üks eesti antud valdkonna parimaid eksperte. Koolitusjuhi ülesandeks on 
koolitusprogrammi koostamine, koolitusel osalejate grupi komplekteerimine, esinejatega 
kokkulepete sõlmimine, koolituspäevade läbiviimine ja kokkuvõtete koostamine. Ühtlasi 
nõustab ta vajadusel koolitusel osalejaid kodutööde teostamisel läbi skaypi või e-posti.

Liikumise Kodukant juhatuse esindaja Krista Habakukk, kes on vabatahtliku tegveuse 
valdkonna osas taotleja juhtorganis vastutavaks inimeseks ning omab kogemusi vabatahtlike 
keskuse töös hoidmisest Pärnumaal. Juhatus eesindaja tegutseb meeskonnas vabatahtlikuna 
ning tema ülesanne on jälgida projekti teostamist lähtuvalt taotluses toodud eesmärkidele ja 
tegevuskavale ning konsulteerida meeskonda tegevuste elluviimisel. Töömaht 10 tundi.

Projekti raamatupidaja Anne-Ly Aalde, kes on projekti kaasatud kui Liikumise Kodukant 
raamatupidaja. Anne-Ly Aaldel on MTÜ-de raamatupidamise pikaajalised kogemused alates 
90-ndate algusest. Raamatupidaja ülesanne on pidada projekti raamatupidamist, teha 
ülekandeid ja koostada projekti finantsaruanded.Sõlmitakse teenuse tellimise leping.

c)   Sihtgruppide ja kasusaajate kaasamine projekti planeerimisse ning läbiviimisesse

Vabatahtlike keskused kaasatakse koolitusprogrammi ettevalmistusse, koos nendega 
analüüsitakse vajadusi ja koostatakse programm. Hiljem osalevad sihtgrupid 
tagasisidestamises ja vajdusel programmi täiendamisel.

Vabatahtliku tegevuse valdkonnas tegutsevad ühendused kaasatakse foorumi kavandamisse 
ning võrgustiku kohtumiste ettevalmistusse ning läbiviimisse läbi eelnevate konsulteerimiste, 
kohtumiste. Ühiselt täpsustatakse teemasid ja küsimusi, mis on valdkonnas hetkel aktuaalne ja
mida soovitakse arutleda.

d)   Projekti kaasatud partnerite andmed 

Partner 1

Täielik ametlik nimi: MTÜ Vaba Tahe

Asukohariik: Eesti

Õiguslik staatus: Mittetulundusühing

Ametlik aadress: Rüütli 4, 51007 Tartu

Kontaktisik: Tuulike Mänd

Telefon: 506 4729

E-posti aadress: tuulike@vabatahe.ee 

Töötajate arv:

Vabatahtlike arv:

0

1

Projekti elluviimist toetav 
eelnev kogemus 

Üle 10-ne aasta kogemust valdkonna arengu 
vedamisel – nii kohalikul, üleriigilisel kui ka 
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rahvusvahelisel tasandil.

Vabatahtliku tegevuse valdkonna üle-riigiliste 
arengukavade koostaja ning elluviija 
(Siseministeeriumi toetusel) aastatel 2006-2012.

Kogemus vabatahtlike kaasamise ja juhtimise 
koolituste korraldaja ning koolitajana alates 2006 
aastast.

Eelnev koostöö taotlejaga Koostöö Eha Paasiga Pärnumaa Vabatahtlike 
Keskuse käivitamisel.

Koostöö Liikumisega Kodukant Vabatahtlike 
Värava toimetamisel ja aendamisel ning 
maakondlike vabatahtlike keskuste suhtluse 
koordineerimisel 2013. aastal.

Ülesanded ja osalus projekti 
ettevalmistamisel

Tegevuste ja eelarve planeerimine, taotluse 
koostamine, arutelud projektijuhiga kohtumistel ja 
telefonitsi.

Ülesanded ja osalus projekti 
elluviimisel

Partneri esindaja tegutseb projekti koolitusjuhina, 
tuues kaasa oma teadmised vabatahtliku tegevuse 
valdkonnast ning vabatahtlike juthimise koolituste 
korraldamisest.

VII Kontroll-loend

Taotluse esileht koos allkirjadega ei ületa 1 lk;

kaasfinantseering moodustab vähemalt 10 % projekti abikõlbulikest kuludest; 

kaasfinantseering ei kata üldkulusid;

mitterahaline panus ei ületa ½  kaasfinantseeringust; 

mitterahaline kaasfinantseering ei kata ruumide või tehnika renti;

projekti üldkulud moodustavad maksimaalselt 15% projekti otsestest abikõlbulikest kuludest;

investeeringud põhivarasse ei ületa 20% projekti otsestest kuludest;

üldkukulude katmiseks taotletud summa on põhjendatud ja arvutused näidatud; 

taotluses on kajastatud partnerite andmed ja roll projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel;

projektiga seotud tegevusi ei ole veel alustatud ja kulutusi pole veel tehtud;

eelarve on esitatud etteantud formaadis;

kulud on selgelt tegevustega seotud.

Taotlusvormile   on   lisatud:  

partneri või teiste toetajate kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid;

digitaalselt allkirjastatud või originaalallkirjadega paberkandjal partnerluskinnitused; 
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taotleja projektijuhi ning muude võtmeisikute CV-d; 

projekti detailne eelarve;

eelmise majadusaasta aruanne;
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