Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klasside
„KOGUKONNAPRAKTIKA“ PROJEKTI kokkuvõte aprillis 2014

„Kogukonnapraktika“ on programm, mille kaudu saavad noored head ja mitmekülgset
kodanikuharidust. See annab gümnasistidele võimaluse käia ühiskonnaõpetuse aine raames
kohalikes vabaühendustes vabaühenduste tööga tutvumas. Praktika tulemusel omandasid
õpilased kodanikualgatuste suhtes parema arusaama vabaühenduste olemusest, tegevustest ja
rollist ühiskonnas. Meie kooli ja Rakvere Reaalgümnaasiumi kõik abituriendid osalesid
kaheksa kuud väldanud pilootprojektis, mille tunnistuseks on praktika päevikud, tabelid ja
esseed tagasisidega.
Katkeid Rakvere Gümnaasiumi abiturientide esseedest:
„Vabatahtlik töö ühiskonnas on tasustamata ning selleks puudub sund. Sellise tegevuse
toetuseks on loodud MTÜ-d ehk mittetulundusühingud. Kõige olulisemaks vabatahtlikku tööd
tehes pean inimeste aitamist. Siiras rõõm ning jagatud oskused on tähtsad. Olen tänulik
kasuliku praktika eest. Leian, et ühiskond alahindab vabatahtliku töö tähtsust, kuid
proovimata arvamus ei muutu.“ (Kärolin H)
„Vabatahtlikuna MTÜ Rakvere Karmeli Koguduse tegevuses osaledes arendasin ennast. Ma
sain end uues olukorras proovile panna ning see andis mulle uusi oskusi ja laiendas
silmaringi. Samuti oli mul võimalus ka ise ühiskonda panustada ning anda oma osa selle
aktiivsemaks muutumisse.“ (Jane-Liis)
„MTÜ-d on ka parimad kohad õppimiseks. Noored saavad töökogemust, mis edaspidises elus
ainult kasuks tuleb.“ (Kärolin T)
„Ma arvan, et vabatahtlike tähtsust on võimalik tõeliselt mõista siis, kui ollakse ise
vabatahtlikku tööd teinud.“ (Hälis)
„Kodanikuaktiivsuse olulisus on märkimisväärne, suurendatakse inimestevahelist usaldust
ning koostööd ühiste eesmärkide nimel. Vabatahtliku töö väärtuslikku rolli on võimalik kõigil
tunnetada läbi erinevate tegevuste. Vabatahtliku tegevusega panustatakse riigi arengusse
sotsiaalse kapitali kasvatamisega ning ka otsese majandusliku panusena, samuti on võimalik
valitsemise kulusid kokku hoida. Seega kokkuvõttes tehakse vabatahtlikuna ära palju tööd,
mis on hinnanguliselt suure väärtusega ning see on mõeldud kõigile.“ (Karl-Erik K)
„Oluline on, et inimesed mõistaksid, kui tähtis on vabatahtlik töö. See annab mulle endale
sama palju, kui see annab neile, kelle jaoks ma seda teen. Teiste aitamine aitab ka mind.“
(Anu)
„Ma arvan, et see kogemus, mille mina sain, on asendamatu ja kindlasti vaatan ma nüüdsest
ühiskonda teise pilguga. Võin rahuliku südamega öelda, et olen rahul, et käisin
vabatahtlikuks.“ (Regina)
„Vabatahtlik töö õpetab inimestele tööharjumust ja ajaplaneerimist. Mina käin kooli kõrvalt
veel poole kohaga tööl, kõige selle kõrvalt oli päris keerukas aega leida veel vabatahtliku
tegevuse tegemiseks, kuid elu õpetab. Näidates välja ise soovi midagi teha, tulevad inimesed
sinu initsiatiiviga kaasa. Vabatahtlik töö on kasulik nii mitmes aspektis, et selle kohta võiks

kirjutada raamatu. Töö kui sellise õppimine, oskus planeerida aega ja ka raha,
suhtlemisoskuse parandamine jne. Eriti oluline on suhtlemisoskus, sest meie ühiskonnas on
väga palju juhtumeid, kus inimesed puuduliku suhtlemisoskuse tõttu üksteisest alatasa mööda
räägivad. Kõik inimesed peaksid kasvõi korra elus proovima vabatahtlikuna töötamist.“
(Jaana)
„Vabatahtliku tööga saab liita inimesi ühiskonnas kokku. Projektid nagu „Teeme ära!“ on
väga heaks näiteks sellest. Inimesed üle kogu linna tulevad vabast ajast kokku, et üheskoos
koristada oma kodukohta. See näitab, et inimesed hoolivad ka millestki muust, kui vaid oma
koduhoovist. Samuti oma praktika näitel võin tuua sisse vanadekodu külastamise. Käisime
venna ja pastoriga neile muusikat tegemas ja luuletusi lugemas. Kaks generatsiooni veetsid
koos aega ning ka see liidab inimesi. Seega vabatahtlik töö ka seob inimesi kokku ning tekitab
terviklikuma ühiskonna.“ (Silja)
„Minu vabatahtlik töö toimus Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühenduses Kirilill.
Vabatahtlik töö on ühiskonnas oluline aitamaks puuetega lapsi ja noori, kes end ise aidata ei
saa. Puuetega inimesed on meie ühiskonnas abituim elanikkonna osa, kes üksi hakkama ei
saa. Kuna sotsiaalhoolekanne ei suuda tagada piisavat elukvaliteeti, on vajalik selline
vabatahtlik töö, mis pakub puuetega inimestele päevast tuge ja haridust. Aidata saab neid
sellega, kui nendega tegeleda, pakkuda neile oma tuge ning õpetada neid elus hakkama
saama. Mina, kui vabatahtlik, sain sellest osa just tänu sellele MTÜ-le.“ (Merilin)
„Huviselts „Elujoon“ on eakatele mõeldud käsitöötuba. Arvan, et vabatahtlikud antud MTÜ
juures teevad väga tänuväärset tööd, tuues vanemad inimesed kodudest välja. Kõik vanad
inimesed pole õnnistatud mitmete lastelaste ega ka muude sugulastega, seega on tihti ohuks
see, et eakad jäävad oma kodudesse ja ei tule sealt päevade viisi välja ning seetõttu eralduvad
kogu ühiskonnast. Huviselts „Elujoon“ pakub igal nädalal võimaluse tuttavatega kokku saada
ning vähendab sellega ka inimestes üksindustunnet. Arvan, et ka paljud teised vabaühendused
aitavad inimestel luua ühtekuuluvustunnet ja tunda, et nad on osa millestki tähtsast.“ (Getter)
„Vabatahtliku töö on seega kõigile sobiv. Selleks pole vaja erialast kõrgharidust,
kutsetunnistust või isegi keskkooli lõpudiplomit. Tööd on erinevate asutuste lõikes väga
erinevad ning need juba otsa ei saa. Asutuste juhid tunnevad ainult rõõmu hakkaja kodaniku
üle, kellel soov midagi tõsiselt ära teha. Minu praktika juhendaja oli väga sõbralik ja jättis
endast hea mulje. Samuti oli sisimas kannatamatu kripeldus, et millal juba uuesti saab minna,
sest alati oli midagi huvitavat, millega tegeleda. Mina käisin vabatahtlikuks SA LääneVirumaa Arenduskeskuses, aga vabaühendusi on Lääne-Virumaal mitmeid. Tuleb vaid endale
meeldivam ja sobivam asutus välja valida.“ (Diana)
„Kasuks tuleb vabatahtliku töö ühiskonnale ka seetõttu, et see arendab inimestes
ettevõtlikkust. Nähes, kuidas organisatsioon toimib, motiveerib see oma panust andma või ise
ühiskonna heaks vajalikku algatama. Veel võib vabatahtlik tegevus olla noortele abiks näiteks
eriala valikul, sest isiklikus plaanis tagavad saadud teadmised ning kogemused parema
ülevaate huvipakkuvatest valdkondadest. Lisaks sellele on vabatahtlikku tööd teinul kindlasti
paremad võimalused tööturul.“ (Elisabeth)
„Vabatahtlikkuse puudumine ühiskonnas raskendaks nii kodanikualgatuste korraldamist kui
muudaks nende läbiviimise raskemaks. Vabatahtlikkus on tänu edukatele ettevõtmistele (nagu

kasvõi Ööjooks) üha enam populaarsemaks muutumas, mis tõestab ilmekalt vabatahtlikkuse
olulisust ühiskonnas.“ (Karl-Andreas)
„Vabatahtlik on inimene, kes pühendab oma aja ning energia asjadele, mis toovad suurelt või
väikselt tulu ühiskonnale.“ (Naidä)
„Vabatahtliku töö võimaldab areneda valdkondadel, kuhu ei jõua piisavalt raha.“ (Allan P)
„Loomulikult leidub töid, mille eest ei saada mingit kiitust ega tänu, kuid see teadmine, et me
abistame teisi või oleme ühiskonnale kuidagi kasulikud, tekitab meis endis hea tunde. See
justkui annab võimaluse osaleda mingisuguses progressis. Oma praktika põhjal võin väita, et
ka mulle meeldis see tunne, mis mind valdas, kui oma töö eest kiita või tänada sain. Hea oli
teada, et see, mida ma teen, on kõik selleks, et teistel lihtsam oleks.“ (Karl-Erik K)
„Tihtipeale on just nii, et inimesed teevad ilma raha saamata tööd rohkem südamega, nähakse
ka teisi enda ümber ja ollakse aktiivsemad. Mul on rõõm näha ja kuulda, et inimestele
teadvustatakse üha rohkem puuetega inimestest. Nähes puuetega inimeste igapäevaelu ja ikka
nende positiivset meelt, mõistsin, kui tühised on meie igapäevaprobleemid.“ (Hedi)
„Arvan, et see kogukonnapraktika, mis toimus meil koolis, oli vajalik pigem noortele, kes
pole eelnevalt kokku puutunud selliste tegevustega.“ (Andres)
„Kui Marko Torm, kes meid praktika raames võõrustas, oli veel kord läbi seletanud, mida me
tegema hakkame ja milline võiks olla tulemus, siis tekkis soov ennast proovile panna, et näha,
mismoodi tulen mina sellise projektiga toime. Näiteks õppisin mina lähemalt tundma, kuidas
käib väga suure rahvaürituse korraldamine, kui palju kulub eelarvest pisidetailidele, kuidas
käib MTÜ majandamine (palgad ja muud kulud) ning kui tähtis on palgalise tööjõu juures
vabatahtlike abi.“ (Karl-Ander)
„Nüüd, pärast praktika lõppu, on mul oluliselt rohkem teadmisi IT-valdkonnast,
programmeerimisest ning tarkvara arendamisest.“ (Maret)
„Virumaa kodutute loomade varjupaik tegeleb põhiliselt kodutute koerte ja kasside eest
hoolitsemisega ning neile kodu leidmisega. Põhiliselt saab loomade varjupaigas teha head ja
kasulikku, sest loomade jaoks on väga oluline, et keegi nendega tegeleks ning neile
tähelepanu pööraks.“ (Kalvar)
„Vabatahtliku tööga saab aga indiviid õppida mõistma erinevaid inimesi ning koostöö
tegemist. Inimesed saavad tunda end turvalisemalt ning õnnelikumalt, teades, et keegi neid
toetab ja aitab. Vabatahtliku töö tõstab kodanikuaktiivsust ning parandab teenuste kvaliteeti.“
(Anna-Kaisa)
„Üheks põhjuseks, miks vabatahtliku töö on ühiskonnas oluline, on kindlalt see, et see on üks
võimalusi, kuidas oma soovitud ideid ellu viia. Vabaühenduse töö annab inimestele ka
võimaluse eneseteostuseks ja tutvumiseks erinevate valdkondade vabaühenduste tegevusega.“
(Maarja)
Selgituseks: katkeid esseedest valisid õpilased rühmatööna ja kokkuvõtte kirjutas 12.b klassi
õpilane Monika Viksne. Projekti juhendaja-õpetaja oli Heli Kirsi.

