Vabatahtliku tegevuse HEA TAVA on vabatahtlike ja Eesti Jalgpalli Liidu
(EJL) omavahelisi häid suhteid soodustavate põhimõtete kogum.

MINA, VABATAHTLIKE KAASAJA EESTI JALGPALLI LIIDUS
ENNE VABATAHTLIKE KAASAMIST
1. Kogun infot vabatahtliku tegevuse korraldamise kohta.
 Tutvun vabatahtlike juhtimist puudutava info ja seadusandlusega.
 Osalen vabatahtlike juhtimise koolitusel.
2. Määratlen oma vajadused.
 Mõtlen läbi, mis on minu tegevuse eesmärk ja kuidas selleni jõuda.
 Pean silmas, et kõiki töid ei saa vabatahtlikule tegevusele üles ehitada.
 Mõtlen läbi vabatahtlike ülesanded, tegevuse kestvuse ja kulud.
3. Kavandan vabatahtlike leidmise, hoidmise ja tunnustamise.
 Mõtlen läbi, kuidas viia omavahel kokku sobivad tegevused ja sobivad
vabatahtlikud.
 Kaalun vabatahtlike kaasamisega seotud riske ja nende ennetamise viise.
 Vajadusel kontrollin vabatahtlike tausta, vabatahtlikke sellest eelnevalt
informeerides.
 Valmistan ette vabatahtliku tegevusekirjeldused, lepingud ja muud materjalid.
 Mõtlen läbi, millised on minu võimalused vabatahtlike tunnustamiseks.

VABATAHTLIKE TEGUTSEMISE AJAL
1. Lepin vabatahtlikega kokku nende tegevuse sisu, kestvuse, tulemuse, kulude
hüvitamise ja tegevuse lõpetamise.
 Lähtun EJL missioonist ja vajadustest ning samal ajal kuulan ära vabatahtlike
soovid ja ettepanekud.
 Lepin selgelt kokku vabatahtlike vastutusala ja ülesanded.
 Jagan infot vabatahtlike tegevusega seotud kulude hüvitamise kohta.
2. Tagan parimad võimalikud tingimused vabatahtlike tegevuseks.
 Hoolitsen selle eest, et tegevus oleks turvaline, tervist mitte kahjustav ja
seaduslik.
 Määran kontaktisiku, kes vabatahtlikud vastu võtab ja neid juhendab.
3. Hoian vabatahtlike tegevusel pidevalt silma peal ning olen valmis
muudatusteks, et koostöö paremini toimiks.
 Informeerin vabatahtlikke nende tegevust puudutavatest olulistest asjadest.
 Kaasan vabatahtlikke neid puudutavate otsuste tegemisse.
 Annan vabatahtlikele tagasisidet ning küsin seda ka neilt.

VABATAHTLIKE KAASAMISE JÄREL
1. Tunnustan vabatahtlike panust.
 Pakun vabatahtlikele nende kogemust tõendavat soovituskirja
 Korraldan vabatahtlikele tänuürituse.
2. Analüüsin oma kogemust vabatahtliku tegevuse korraldamisel.
 Mõtlen läbi õnnestumised ja puudujäägid.
 Võrdlen saavutatut kavandatuga ja mõtlen läbi, kuivõrd ning miks soovitud
tulemusteni jõuti.
3. Soodustan vabatahtlikust tegevusest saadud kogemuse ning loodud väärtuse
laiemat teadvustamist EJLis .
 Kajastan vabatahtlike panust EJL meediakanalites, näiteks kirjutan artikli.
 Märgin vabatahtlike panuse ära ürituste kokkuvõttes.
 Toon vabatahtlike panuse esile aasta kokkuvõttet tehes
 Osalen vabatahtliku tegevuse arendamisega seotud aruteludes, uuringutes,
küsitlustes ja mujal.

Vabatahtliku tegevuse HEA TAVA on vabatahtlike ja Eesti Jalgpalli Liidu
häid suhteid soodustavate põhimõtete kogum.

MINA, VABATAHTLIK
ENNE VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST
1. Teadvustan endale oma ootused.
 Otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta.
 Mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna tegutseda ja mida tahan teha.
 Mõtlen läbi, kuidas vabatahtlik tegevus sobib minu elukorraldusega.
 Mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja mida ootan, et vabatahtlik
tegevus mulle pakub.
2. Kaalun oma oskusi ja võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks.
 Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle
jõukohane ja samas arenguvõimalusi pakkuv.
 Teen plaani - kus, millal ja kui palju aega saan vabatahtlikule tegevusele
pühendada.
 Arutan oma plaane lähedastega.
3. Kasutan erinevaid võimalusi endale sobiva vabatahtliku tegevuse leidmiseks.
 Otsin vabatahtliku tegevuse kuulutusi erinevatest EJL meediakanalites.
 Küsin soovitusi tuttavatelt.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMISE AJAL
1. Täidan endale võetud ülesandeid hoolikalt ja võimetekohaselt.
 Ei hiline ega jäta tööd pooleli.
 Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui
juhised on vastuolus seadustega.
 Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist vabatahtlikuna.
2. Arvestan meeskonna teiste liikmetega.
 Tutvun EJL väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu.
 Kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan enda omi.
3. Informeerin EJL esindajat minu tegevust puudutavatest olulistest asjadest.
 Informeerin EJL oma soovidest ja võimalustest.
 Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd.
 Teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks.
 Informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna tegutsemise lõpetamise
kavatsustest.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST LÕPETADES
1. Annan teabe oma töö kohta edasi EJL esindajale ja/või teistele
vabatahtlikele.
 Annan teada, kui kaugele töö võrreldes kavandatuga jõudis.
 Esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd paremini korraldada.
2. Jagan EJL ja teiste vabatahtlikega oma elamusi ja kogemusi.
 Osalen EJL korraldatavatel üritusel, kus räägin oma tegevusest, kogemustest ja
õppetundidest.
 Kirjutan loo, mida EJL saab kodulehel, trükistes või infolistides levitada.
 Jagan EJL vabatahtlikust tööst tehtud fotosid.
3. Soovi ja võimaluse korral sean end valmis uueks tegevuseks.
 Jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan nende arvamusi ja soovitusi.
 Alustan uuesti algusest.

