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Vabatahtlike seltsiliste sissejuhatav koolitus (16 tundi) 

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused, mis võimaldavad vabatahtlikul luua 
toetava ja eetilise suhte abistatavaga ning vajadusel suunata abivajaja asjakohase ametliku 
teenuseni. 

Sihtgrupp: vähemalt 16-aastased isikud, kes soovivad vabast tahest ja vabatahtlikkuse alusel 
(s.o. ei saa oma tegevuse eest rahalist ega muud materiaalset tasu, v.a kulude hüvitis) 
panustada vanemaealiste ja/või erivajadustega inimeste seltsiliseks olles oma vaba aega. 
Projektis osalev vabatahtlik ei tohi olla karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mis võib 
ohtu seada abistatava isiku elu, tervise või vara. 

Koolitusgrupi suurus 15-20 inimest, mitte rohkem kui 25 inimest. 

Koolitusel käsitletavad teemad: 

1. koolituspäev  

1. Sissejuhatus vabatahtlikku tegevusse, 1,5 tundi (loeng, arutelu, paaristöö, grupitöö, 
peegeldamine)  
Tutvumine koolitusteema ja osalejatega, ootuste ja vajaduste kaardistamine. Sissejuhatus 
vabatahtlikku tegevusse – olemus, seadusandlik taust, hetkeseis Eestis ja vabatahtlike 
seltsilise paiknemine tänasel vabatahtliku tegevuse maastikul. 
 
Õpiväljud: õppija oskab selgitada vabatahtliku mõiste olemust ja suudab orienteeruda 
vabatahtliku tegevuste maastikul. 
 
2. Eesti sotsiaalkaitsesüsteem ja hoolekande põhimõtted, 1,5 tundi (loeng, näited, 
diskussioon)  
● Lühiülevaade Eesti sotsiaalkaitsesüsteemist ja hoolekande põhimõtetest. Kohaliku 
tasandi hoolekande ülesanded (teenused, omavalitsuse roll hoolekandelise abi andmisel  

Õpiväljund: õppija suudab selgitada sotsiaalvaldkonna ja hoolekande  põhiolemust ja  kirjeldab  
vabatahtliku  tegevust selles. 

3. Vabatahtliku seltsilise roll ja tegevused, 2,5 tundi (loeng, grupitöö, juhtumite analüüs, 
diskussioon, peegeldamine) 
● Ülevaade vabatahtliku seltsilise rollist ja tegevustest. Seltsilise tegevus vabatahtlikus 
tööprotsessis. Abistamise filosoofia ja eetika.  
 
Õpiväljudid: õppija oskab tuvastada abivajaja vajadusi ja oskab valida seltsilisena abistatava 
jaoks toetavaid tegevusi; õppija tunneb vabatahtliku tööeetika aluseid.  
 
4. Vabatahtliku seltsilise  oskused ja omadused, 2,5 tundi (loeng, eneseanalüüs, paaristöö, 
juhtumite analüüs, peegeldamine) 
● Vabatahtliku seltsilise  oskused ja omadused. Vabatahtliku läbipõlemise ennetamine.  
Abi pakkumine abistatavat toetaval ja ennast säästval viisil. Enesekehtestamine   
● Kokkulepete saavutamine ja täitmine, vastutuse jätmine abistatavale.  

Õpiväljund: õppija oskab tuvastada oma arenguvajadusi ja oskab leida vajadusel abi 
läbipõlemise vältimiseks.   
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2. koolituspäev 
 
1. Isikuandmete kogumine, tundlikud isikuandmed, 1,5 tundi (loeng, grupitöö, praktiliste 
ülesannete lahendamine)  
● Saladuse pidamise kunst. Isikuandmete kaitse tagamine abistamisprotsessis – mida 
peab teadma isikuandmete töötlemisest. Tutvume ka projekti andmete töötlemise nõusoleku 
dokumendiga. 
 
Õpiväljund: õppija oskab kasutada ja selgitada  abistajale isikuandmete dokumenti ja sellega 
kaasnevaid õigusi ja kohustusi. 
 
2. Koostöö sotsiaaltöötaja ja võrgustikega, 2,5 tundi (loeng, paaristöö, juhtumite analüüs, 
peegeldamine)   
● Sotsiaaltöötaja õigused ja roll abi andmisel, koostöö vabatahtlikuga. Vabatahtlik 
tegevus kui koostöö.  
● Võrgustikud, kuhu võiks vabatahtlik paigutuda.  
● Piirid, millest oma töös vabatahtlikul tuleb lähtuda. 
 
Õpiväljund: õppija teab, kuidas teha  võrgustikupõhist koostööd oma piirkonna 
sotsiaaltöötajate/ abistavate esindajatega. 
 
3. Ootused vabatahtlikule seltsiliste kaasamise projektis hoolekandesüsteemi, 2 tundi 
(diskussioon, praktiliste harjutuste lahendamine, situatsiooni läbimängimine ja analüüs, 
paaristöö)  
 
● Vabatahtliku töökorraldus meie seltsiliste projektis. Praktilised harjutused esmase 
kontakti loomiseks. Tähendusliku suhte loomine.  
● Vabatahtliku võimalused toetada abivajajat telefoni, veebikohtumiste kaudu. 
 
Õpiväljund: õppija  teab ja oskab oma töös abivajajaga kasutada praktilisi töövahendeid 
kontakti loomiseks ning abivajaja toetamisel.  
 
4. Projekti dokumentide ja andmebaasi täitmine, 2 tundi (praktiline dokumentide täitmine ja 
analüüs, andmebaasi praktiline kasutamine koos juhendamisega, peegeldamine) 
● Klienditoimikute täitmine, miks, millal, kuidas.  
● Kokkuvõtted ja tagasiside. 
 
Õpiväljud: oskab täita klienditoimikut ja sisestada andmeid, teha ettepanekuid ja analüüsida 
oma tegevust abivajajaga.  
 
Koolituse kestus: 16 akadeemilist tundi (kontakttunnid). Koolitustele järgneb vabatahtlike/ 
seltsiliste praktiline töö oma abivajajatega.  
 
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument: kõikidele õppijatele, kes läbivad koolituse, 
väljastatakse tunnistus. Tunnistusele märgitakse lisaks koolituse kontakttundidele ka 
vabatahtliku poolt pakutud tegevuste ajaline kestus - praktiline töö (kõikide tegevuste ajaline 
kestus kokku kogu seltsiliseks olemise aja jooksul).  
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Õppemeetodid: koolitusel kasutatakse aktiivõppe metoodikaid, mis toetataks õppija aktiivset 
osalemist õppeprotsessis, aga ka õpioskuste kujunemist, st õppijad suunatakse õpitu 
reflekteerimisele ja mõtestamisele. Ühtlasi on koolitusel võimalus vabatahtlikele omavahel 
tuttavaks saada ja oma kogemustega teineteist toetada.  

Õpimaterjalid: lektorite poolt koostatud koolitus- ja juhendmaterjalid, mis on kättesaadavad 
ka veebikeskkonnas Drive kaudu. Koolituse juures kasutatakse Liikumise Kodukant poolt 
valminud Vabatahtliku seltsilise käsiraamatut, mille ka iga osaleja saab. Käsiraamat on olemas 
ka elektrooniliselt, kättesaadav Kodukandi kodulehel https://kodukant.ee/vabatahtlikud-
seltsilised/juhendmaterjalid/vabatahtliku-seltsilise-kasiraamat/.   

Õpikeskkond: koolitused toimuvad võimalusel kontaktõppena koolituseks sobilikes ruumides 
igas maakonnas, vajadusel viiakse koolitus läbi veebikeskkonnas Zoom.  

Koolitused toimuvad üldjuhul kas nädalavahetusel või reede-laupäev. Koolituse täpne ajakava, 
sh kellaajad ja toimumise kohad, lepitakse kokku koordinaatoritega.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 
vabatahtliku valdkonna eksperdid (kogemus vabatahtliku töö korraldamisel vähemalt 3 aastat), 
koolitajana kogemus vähemalt 3 aastat. 

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: koolituse lõpus täidab koolitusel osaleja 
tagasisidelehe, kus saab anda tagasisidet ja soovitusi koolitusele korraldajale nii sisu kui ka 
koolituse korralduse osas. Veebikeskkonnas toimuvate koolituste puhul kasutame tagasiside 
küsimiseks ka Flinga, Google jamboard vmt keskkondi. Ettepanekuid arvestades parendame 
jooksvat asjaajamist, koolituste sisu ning korraldust 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


