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IDEE!

•  Tööandjad annavad oma töötajatele !
    aastas ühe tasustatud vaba päeva!

•  Töötajad kasutavad vaba päeva hea      
tegemiseks meeskondadena!

•  Lihtne ja paindlik mudel heategevusega
 alustamiseks või olemasolevate tege-!
vuste täiendamiseks!
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EESMÄRK !

•  parandada heategevuse kultuuri Eestis !
  – kingitud aeg võib olla abisaaja jaoks väärtuslikumgi kui raha!
!
•  tutvustada avalikkusele erasektori rolli ühiskonnas!
     – tööandjad kui maksumaksjad peavad üleval ühiskonda, kuid lisaks annava
d       oma panuse ka seal, kus see ei ole kohustuslik !
!
•  liita algatusega eriilmelisi tööandjaid kõikjalt üle Eesti !
    – heategevus ei ole vaid suurte ettevõtete pärusmaa, aja annetamine on !
jõukohane enamikule tööandjaist.!
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•  Swedbank katsetas kontseptsiooni     
2015. aastal. Katse oli edukas, sellest 
sai traditsioon.!

•  Esimesel aastal osales 1100 töötajat  
82 tiimi koosseisus (55% töötajaist)!

•  Enamik tiime otsis ja leidis ise             
abivajajad.!

SWEDBANKI KOGEMUS!
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•  Tagasiside: 97% vastanutest soovis    
järgmisel aastal uuesti osa võtta, 91% 
inspireeris see head tegema ka väljas
- pool ettevõtet.!

•  Enim valiti heategevuseks lastega või 
heakorratöödega seotud valdkonnad, 
kuid ka loomad, haridus ja eakad. !

SWEDBANKI KOGEMUS!
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•  Privaatpanganduse päev autistika-     
keskuses!

!
•  Tiim “Liivalaia 14/8” Maidla külaplatsi  

korrastamas!
!
•  Tore päev Haiba lastekodu lastega!

KOLM ERINEVAT HEATEGU!
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MIKS TASUB ALGATUSEGA LIITUDA?!

•  Annab käepärase mudeli organisatsioonis heategevusega alustamiseks !
•  Võimalus arendada meeskondi ja tõsta töötajate pühendumust!
•  Tõstab töötajate vastutustundlikkust ja arendab algatusvõimet!
•  Võimalus tutvustada ettevõtet nii klientidele kui ka potentsiaalsetele töötajatele 

 (tööandja branding)!
•  Teha head ja tunda sellest rõõmu!



Lk. 8 

OSALEDA ON LIHTNE!
Jalgratast pole vaja leiutada, sest !
Eesti Tööandjate Keskliit toetab:!

•  veebileht www.annetameaega.ee !
•  osalejate ja heategude tutvustamine      

avalikkusele !
•  keskne kommunikatsioon!
•  abi probleemide ja küsimuste korral!
•  kogemuste vahetamine!
•  abivajajate inspiratsioonilist!
•  sisekommunikatsiooni tööriistad!
•  jm!
!
!
!
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KUIDAS LIITUDA? !
Tingimused on väga lihtsad ja paindlikud: !
!
 1) Tööandja annab oma töötajatele aastas ühe vaba päeva!

2) Töötajad saavad ise otsustada, kelle heaks nad aja annetavad!
3) Tehtud heategu registreeritakse veebilehel www.annetameaega.ee !
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•  Heateo saaja võib olla üksikisik või organisatsioon!
•  Võimalik on ka professionaalne vabatahtlikkus ehk abistamine tööalaste       

oskustega!
•  Arvesse ei lähe töötaja või tema lähedastega seotud tulu teeniva ettevõtmise

 heaks toimetamine, poliitikaga seotud tegevuse toetamine!

KES VÕIB OLLA ABISAAJA? !
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KUST LEIDA ABIVAJAJAID?!

https://www.armastanaidata.ee/!

http://www.servethecity.ee/!

Kui töötajad vajavad inspiratsiooni:!
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•  Vaba päev võib olla ükskõik millal aasta jooksul!
•  Samuti on võimalik, et meeskond teeb heateo nädalavahetusel või riigipühal !
    ning teenitud vaba päev võetakse hiljem välja kokkuleppel juhiga – nii on      
 seda lihtsam töögraafikutega kohandada !
•  Vabu päevi võib soovi korral anda ka mitu!
•  Tiimide asemel võib olla üks suur (nt kogu organisatsiooni ühine talgupäev)!
•  Kulude katmiseks võib eraldada taskuraha või muid organisatsioonil !
olemasolevaid ressursse!
•  Algatusega võib liita juba ettevõttes traditsiooniks saanud ajaannetused !

KOHANDA ALGATUS OMA ORGANISATSIOONILE!
SOBIVAKS !



Kõigi küsimustega aitab: 
Liisi Maria Muuli 
tel 56 21 78 87 

e-mail: liisi@employers.ee  


