
VABATAHTLIKU TÖÖ KÄIGUS

OMANDATUD OSKUSED

SPORDIVALDKONNAS

TAUSTAINFO

 + sooritatakse üksikisiku vabal tahtel

 + teostatakse iseseisvalt või mittetulundusühingute
jt valitsusväliste organisatsioonide poolt

 + on tasustamata ja teostatud ühiskonna
või kolmandate isikute heaks.

EESMÄRGID
Käesoleva rahvusvahelise koostööprojekti
üldeesmärgid on:

Vabatahtlike panus sporti ja selle jätkusuutlikkuse tagamine 
on ülioluline, alates rohujuuretasandist kuni suurvõistlusteni.

Oma väsimatu pühendumise kaudu saavad 
vabatahtlikud väga palju erinevaid koolitusi ja 
väljaõpet, mis jääb märkamatuks ja
tasustamata. Kui vabatahtlikud suudaksid 
oma teadmised ja oskused nähtavamaks 
teha, oleks see hea stiimul nende
värbamiseks, lihtsustaks oluliselt palgatööle 
üleminekut ja lahendaks vajalike oskustega 
töötajate puuduse spordivaldkonnas.

V4V projekt lähtub Euroopa Liidu
liikmesriikide poolt vastu võetud
kontseptsioonist ehk vabatahtliku tegevuse 
all me mõistame tegevusi, mis:

 + Kaardistada Euroopa riikide
spordivaldkonnas vabatahtliku tööjõu 
kasutamine. Saada lisateavet
vabatahtliku tööjõu hõlmatuse, olemuse ja 
erinevate liikide kohta ning vabatahtlike 
stiimulite, püüdluste ja väljakutsete kohta, 
millega nad reaalses elus kokku puutuvad.

 + Töötada välja praktiline ja hõlpsasti kasutatav 
juhendmaterjal, mida spordiorganisatsioonid 
saavad kasutada vabatahtlike kaasamise,
juhtimise ja motiveerimise hõlbustamiseks.

 + Luua innovaatiline Euroopa Liidu
pädevuspõhine eneseanalüüsi
käsiraamat, mida vabatahtlikud saavad 
kasutada spordivaldkonnas tegutsedes, et 
tutvustada oma oskusi ja kompetentse ning 
teha ennast nähtavaks potentsiaalsetele 
tööandjatele.

 + Koostada ja avaldada strateegiline
jätkusuutlik  tegevuskava koos
konkreetsete soovitustega, kuidas muuta 
nähtavamaks vabatahtliku tegevuse käigus 
omandatud oskused ja kogemused ning 
kuidas motiveerida inimesi rohkem 
tegelema vabatahtliku tööga.

 + Korraldada kõigi aegade esimene Euroopa 
riikide spordivaldkonnas tegutsevate 
vabatahtlike  oskuste teemaline
konverents, mis kaasab erinevaid sihtrühmi 
kõikjalt Euroopa Liidust. Tutvustada projekti 
väljundeid ja uusi lahendusi.



Seda lehte on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel.
See kajastab ainult autori seisukohti ja komisjoni ei

saa vastutada selles sisalduva teabe
mis tahes kasutamise eest.

OODATAVAD EELISED
JA MÕJUD

V4V projektil on järgmised eelised
ja mõjud:

PARTNERLUS

European Observatoire of 
Sport and Employment (EOSE)

Prantsusmaa
(esindatud on Euroopa

organisatioon)

International Sport and 
Culture Association (ISCA)

Taani
(esindatud on rahvusvaheline

organisatsioon)

European Volunteer 
Centre (CEV)

Belgia
(esindatud on Euroopa

organisatsioon)

World Rugby 
Iirimaa

(esindatud on rahvusvaheline
organisatsioon)

International Judo 
Federation Academy 

Foundation (IJF) 
Malta

(esindatud on rahvusvaheline
organisatsioon)

Romanian Football 
Federation (FRF) 

Rumeenia

Finnish Athletics Federation 
(SUL) 

Soome

Sport and Recreation 
Alliance (SRA) 

Ühendkuningriik

Portuguese Institute of Sport 
and Youth (IPDJ) 

Portugal

Estonian Foundation of 
Sports Education and 

Information (FSEI) 
Eesti

National Institute For Sport 
Research (NISR) 

Rumeenia

University of Physical 
Education (UPE)

Ungari

Leeds Beckett University (LBU)
Ühendkuningriik

Täpsema info saamiseks palun võtke
ühendust:

Heidi Pihlak - heidi@spordiinfo.ee

Reele Remmerkoor - reele@spordiinfo.ee

https://spordiinfo.ee/ERASMUS-V4V-2

 + Parandada spordivaldkonna arusaamist 
vabatahtliku tööjõu vajalikkusest, et 
spordiorganisatsioonid saaksid paremini 
hinnata selle väärtuslikku panust kogu 
valdkonda.

 + Tähtsustada spordivaldkonnas
tegutsevate vabatahtlike profiili ning 
tuua esile, mis neid motiveerib
vabatahtlikuks olema ja millised on 
peamised väljakutsed, millega nad
silmitsi seisavad.

 + Luua parem arusaam spordivaldkonnas 
tegutsevate vabatahtlike poolt
omandatavatest oskustest ja
pädevustest ning võimalustest, kuidas 
spordi- või muudes valdkondades 
palgatööle suunata.

 + Tähtsustada spordivaldkonnas
tegutsevate vabatahtlike profiili ja 
rõhutada vabatahtliku tegevuse käigus 
omandatud kogemuste väärtusi ja 
eeliseid.

 + Parandada vabatahtlike värbamist,
juhtimist ja tööl hoidmist ning
hõlbustada soovijatele üleminekut
vabatahtlikult töölt tasulisele tööle, 
aidates seeläbi lahendada vajaliku tööjõu 
oskuste puudust.

Projekti koordineerib Euroopa Spordi ja Tööhõive Keskus 

(EOSE), osalevad 13 partnerit erinevatest Euroopa Liidu 

organisatsioonidest, kes esindavad potentsiaalseid 

sihtrühmi, sealhulgas  riiklikke ja rahvusvahelisi

spordialaliite, valitsusorganisatsioone, koolitusteenuse 

pakkujaid, uurimiskeskusi ja võrgustikke, kes omavad 

kogu maailmas arvukaid kontakte, sealhulgas teistes 

valdkondades, kus vabatahtlikul tegevusel on oluline roll.

V4V projekti rahastatakse Erasmus+ Spordi 
programmist ja projekti kestvus on jaanuar 
2021 – detsember 2023.


