Vabatahtlik tegevus Eestis 2013
Aasta jooksul osaleb
vabatahtlikus tegevuses
31% Eesti elanikest,
sarnaselt Euroopa Liidu
keskmisega, mis on 29%.

24%

Teadlikud vabatahtlikud

7%

Mitteteadlikud vabatahtlikud

69%

Mittevabatahtlikud

Keskmine vabatahtlik

on naine (58% kõikidest vabatahtlikest); ta on parimas tööeas (25–49aastaseid on
kõikidest vabatahtlikest 46%). Tal on kesk- või kutseharidus (50% vabatahtlikest) ja ta
töötab kas spetsialisti, ametniku või juhina. Ta saab majanduslikult hakkama, kuna pere
netosissetulek on vähemalt 800 eurot kuus. Ta on eesti rahvusest (77%) ning pärit kas
Tallinnast (25%) või Lõuna–Eestist (25%).

Vanus

Sotsiaalne staatus

Haridustase

Ettevõtja, juht, tippspetsialist – 20%

35–49 a

58%

42%

Keskastme spetsialist, ametnik, isikuteenindaja – 26%

Kesk- või keskeriharidus, sh kutseharidus

Laste arv peres

Lääne-Eesti (10%)

0 last – 59%

Rahvus

Kesk-Eesti (8%)
Tallinn (25%)

Ida-Virumaa (13%)

1 laps – 23%

Eesti – 77%

2 ja rohkem last – 18%

Muu – 23%

Kodakondsus

Põhja-Eesti (19%)

Netosissetulek
Üle 1301 € – 22%

Eesti – 90%

801–1300 € – 21%

Venemaa – 6%

501–800 € – 14%

Muu – 3%

500 € või vähem – 14%

Lõuna-Eesti (25%)

Kõige suurem vabatahtlike osakaal on
Jõgevamaal (55%), Võrumaal (49%) ja
Raplamaal (43%), kõige väiksem
Saaremaal (9%), Põlvamaal (13%) ja
Viljandimaal (18%).

Miks inimesed vabatahtlikus tegevused osalevad?

Küsitluse põhjal võib öelda, et vabatahtlik tegevus võimaldab inimeste hinnangul neil saada oma tegevusest ja saavutustest
emotsionaalset rahulolu, aidata teisi inimesi ning tunda ennast ühiskonnas vajalikuna.
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Eri tüüpi vabatahtlikud

21% vabatahtlikke on ühekordsed panustajad, 73% panustasid rohkem kui üks kord. 46% vabatahtlikest osalesid mõne organisatsiooni kutsel ja juures tegutsedes,
52% osalesid vabatahtlikus tegevuses omal algatusel ja/või iseseisvalt. Vabatahtlikud jagunevad nendeks neljaks tüübiks:

16%

Aktiivsed regulaarselt
organisatsioonide juures/kaudu
tegutsenud vabatahtlikud (A)

28%

Väheaktiivsed organisatsioonide
juures/kaudu tegutsenud
vabatahtlikud (B)

19%

Aktiivsed regulaarselt
omaalgatuslikult tegutsenud
vabatahtlikud (C)

36%

Väheaktiivsed omaalgatuslikult
tegutsenud vabatahtlikud (D)

A-tüüpi vabatahtlik tegutseb aktiivselt ja regulaarselt organisatsioonide juures
või nende kaudu
Nende hulgas on võrreldes teistega rohkem professionaalseid oskusi ja
teadmisi panustavaid vabatahtlikke – 35% (11–15% erinevus teistega)

Tegevused

Ürituste korraldamine (59%)
Ühenduse juhtimine (53%)
Treenimine või juhendamine (43%)
Lobitöö, huvikaitse ja eestkoste (39%)
Administratiiv- või kontoritöö (38%)
Teavitustöö, turundus, reklaam ühendustele (37%)

31% on eestvedajad ja 48% aktiivsed osalejad
organisatsioonide algatustes

78% on selle vabaühenduse liikmed, mille
kaudu osalesid vabatahtlikus tegevuses

Valdkonnad

Rohkem on neid, kes tegutsevad vähemalt üks
kord nädalas või sagedamini vabatahtlikuna (35%)

Kohaliku elu edendamine (52%)
Noorsootöö ja töö lastega (40%)
Haridus ja teadus, sh kodanikuharidus (35%)
Kultuur ja kaunid kunstid (28%)
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse (21%)
Ajaloolise pärandi säilitamine (20%)
Religioon/usuühendused (10%)

Neist 59% kuulub mõnda vabaühendusse – see on
üle kahe korra suurem osakaal kui teistes
rühmades

Vabatahtliku tegevuse
majanduslik väärtus, % SKTst
Vabatahtliku tegevuse majanduslik väärtus Eestis on
u 1% sisemajanduse kogutoodangust (SKTst).
Keskmine vabatahtlik teeb 63 tundi tasuta tööd
ühiskonna heaks aastas.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis uuring
„Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis
2013“ on kättesaadav aadressil www.praxis.ee.

Tšehhi 0,28%

Läti 0,65%

USA 1%

Eesti 1%

Saksamaa 1,95% Suurbritannia 2,26% Soome 2,72%

