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Vabatahtlike ja abivajajaid oktoober  2018 – september 
2019 

Täna kokku vabatahtlikke: 187

Ajavahemikul november 2018 – september 2019 

• on vabatahtlikud toetanud 328 inimest;

• panustanud oma aega 11 271  tundi;

• rahaline väärtus 55 148.28 eurot (tunni väärtus 4,92 eurot).



Kus me tegutseme?



Seltsilised Viljandis

MTÜ Teeme: 2013 isiklikud abistajad
2014 seltsidaamid 12

MTÜ Seltsiks Sinule 2017 seltsilised
2019 aprill       

Märkan, hoolin ja väljendan seda.
isetoimiv nagu naabrivalve, toetatud nagu päästeamet



Kes on meie kliendid?



Vabatahtlikega tegi koostööd väärikas eas naised ja mehed.  

Keskmine vanus 77 eluaastat.
Kõige noorem klient on 29-aastane ja 

kõige vanem 106-aastane.



Teisel poolaastal laienes vabatahtlike 
tegevus veel 6 omavalitsusse, sh liitus 

projektiga Viljandimaa.

Vabatahtlikud pakkusid oma tuge kokku seitsmes maakonnas, 25 omavalitsuses.

Viljandi seltsilised 
väljapool projekti viimase 
aastaga toetanud 65 
inimest, projekti 
kaasamine on keeruline 
dokumentide nõude tõttu. 



Millist abi vabatahtlikud osutasid?



Kliendi ja vabatahtliku ühised tegevused 



Millist abi vabatahtlik osutas?
Kokku 6290 külastust, mille 

käigus osutati inimesele 
erinevat abi 



Mis oli vabatahtliku abi tulemus?



Kui palju pühendati inimesele aega? 

Külastus:  lüheim umbes 30 minutit
pikim 11,5 tundi.

Keskmiselt 2 tundi 19 minutit 

Rohkem aega väljaspool kodu toimuvatel toimetustel.

(üksikud kodus külastatav, kellel vaja ka enesehooldusega seotud            

toimingutes)



Mil määral täitusid abivajajate 
ootused?



Ma ei ole enam üksi …
tahaks, et ta rohkem siia 

käib, tal ikka kiire kogu aeg
rohkem võiks käia.

Mis mul siin ikka paremaks minna saab. 
Olen ju hooldekodus ja siia ma ka jään.

Arvestan sellega, et see on 
vabatahtlik, ja seetõttu 
hindan seda abi väga.

Ma ei oodanudki, et 
midagi paremaks läheb, 

aga ometi läks! 

Saime suhelda ja 
meestevahelisi jutte ja 

nalju rääkida. 

See on uskumatu, kui palju inimese 
hool ja märkamine enesetunnet 

paremaks teeb!

Ootasin seltsilist, mitte 
toimetuleku paranemist.



Millist muutust oodatakse vabatahtlike tegevuse korraldamisel? 

Rohkem võiks käia, 
mul nii igav vahest.

Kõik on hästi. Pabereid võiks aind vähem 
olla ja rohkem usaldust ja uskumist, et see 

töö on tähtis, igat liigutust ei pea 
kontrollima ja ette kandma.

Ma ei saa aru, mis vabatahtliku 
tilulilu see on, las ta siis tuleb ja aitab 

ja on koos minuga.

Andke vabatahtlikule 
rohkem aega.

Vabatahtlik peaks käima tihemini ning 
viima mind arstile jne. Ma ei näe, et 

peaksin koguaeg kuulama, mis on tema roll 
ja mis on sotsiaaltöötaja roll. Mis mul 

vahet.“

Ei meeldi mulle see, et iga külastus tuleb panna 
kirja ja märkida, kuidas tegi, rääkis. Ja miks peab 
olema nii ametlik ja allkirjadega. Sest abivajadus 

võib muutuda. Võibolla ma ei vaja kuu aega abi ja 
samas võib ootamatult mingi abivajadus tekkida

Paberid, mida allkirjastasin olid pikad ning 
keerulised

Kõik on väga hästi! Suur 
tänu, et olemas olete!  



Mida arvasid asjast 
vabatahtlikud?



Kes on meie vabatahtlikud? 



Kas vabatahtlike ootused täitusid?

Vabatahtliku tööd olen 
teinud juba aastaid ja 
see oli loomulik jätk 

eelnevale. 

Ei olnud enne kokku 
puutunud seltsiliseks 

olemisega ja nüüd 
ettekujutus ja kogemus 

olemas.

Tegelikult on vabatahtliku 
töö veel põnevam kui 
oskasin ette arvata. 

Suhtlemine kliendiga ning 
probleemide lahendamine 

on olnud huvitav..

Ega midagi ei 
oodanudki, olen juba 

aastaid sellega 
tegelenud, võib-olla 
ainult seda, et pole 
üksi vaid grupiga

Algul oli päris tore, aga siis hakkas 
abivajaja tervis tõrkuma ja ta ei 

jaksanud enam osaleda.

Mitte eriti, kuna soovisin oma 
kodukohas kedagi leida. Nüüd, linna 

sõitmisega läheb nii palju aega raisku. 
Samuti on minu jaoks keeruline see, et 
abivajajal on teatavaid kombeid, mis 

mulle on päris rasked taluda.



Millist mõju see kogemus vabatahtlikule avaldas? 



Vabatahtliku rõõm:

• tulemus – muutus külastatava elus ja meeleolus, head tagasiside

• tegutsemise, suhtlemise ja saavutusrõõmu 

• tähendusrikas kontakt või tunne, et olen vajalik

• vastastikune kasu 

Mis on vabatahtliku tegevuse juures kõige enam rõõmustanud?



Suurem osa vastanu leiavad, et probleeme vabatahtlikuna tegutsemine nende jaoks 
kaasa toonud ei ole.

Osad vastajad: teatud olukorras võib hakata segama soov pakkuda rohkem kui on 
võimalik.

Murekohad: ühise aja leidmisega, kliendi iseärasuste või käitumisega,                       
mis on seotud tervisega või mõne olukorraga. 

Aeg-ajalt tuleb ette suhtlus probleeme või erimeelsusi kliendiga.

Vahel kimbutavad vabatahtlikke väsimus, enda tervisemured või negatiivsed 
emotsioonid (kurbus, pettumus)

Milliseid probleeme vabatahtlikus tegevuses ette tuli?

Eelmine päev lepime kokku, et lähen sinna ja kui seal 
olen siis ütleb läbi ukse, et ei soovi täna näha.Probleeme ei ole, vahest mõni tagasilöök kui 

seltsilisel meeleolu nukker, siis hakkab endal ka kurb.



Enamik vastanuid plaanib vabatahtlikuna jätkata. 

Nende seast mõned on valmis küll jätkama, aga .... 
„Ametliku" seltsilisena enam ei taha, aga ühekordseid tegevusi küll.“
„Tahan niisama käia, mitte programmiga.“
„Ei taha pikalt ühe juures käia, tahaks vahest siin, vahest seal.“
„Sobiks pigem taustatöö.“

Mitmed VT leidsid, et järgmisel poolaastal on nad valmis veel rohkem 
ette võtma/panustama.

Osad vastajad uuel perioodil vabatahtlik projektis ei jätka

Kõik praegu tegutsevad vabatahtlikud on valmis seda kogemust teistelegi 
soovitama ning mitmed märkisid, et nad on seda ka korduvalt teinud (ja edukalt). 

Kas vabatahtlikud valmis jätkama ja 
soovitama vabatahtlikuks hakkamist teistelegi?



AITÄH! 
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