
 

 

Heategevusorganisatsioonide uuringu analüüs 

 

Aprilli esimeses pooles viis SA TÜK Lastefond läbi uuringu selgitamaks välja, kuidas 

suhtutakse vabatahtlikku töösse ning missuguseid kokkupuuteid omatakse heategevuslike 

organisatsioonidega. Kahe nädala jooksul kogunes 99 täidetud ankeeti – vastajaid leiti 

peamiselt Facebook’i kaudu, kus jagati teadet palvega uuringust osa võtta.  

 

Sotsiaaldemograafilised tunnused 

 

Vastajatest ülekaaluka enamuse moodustasid naised ehk 88% ning valdavalt oli tegu 

nooremapoolsete respondentidega – 45% vastajatest oli vanuses 20-24 aastat, 40% vanuses 

25-34 eluaastat ning 14% vanus oli rohkem kui 35 aastat.  

 

Joonis 1. Vastajate vanus 

 

 

Peaaegu pooled vastanutest ehk 47% märkis oma ametialaseks staatuse puhul, et hetkel nad 

töötavad, 31% tegeleb hetkel oma õpingutega, 19% töötavad ning õpivad samaaegselt ning 2 

vastanut on pensionärid. Kui vaadata, kus on vastajate elukoht, siis pooled vastanutes elavad 

Tartus, veerand Tallinnas ning 6 vastajat elab välismaal ning ülejäänud paiknevad teistes Eesti 

piirkondades. (Vt ka tabel A) Et vastajad on vanuseliselt suhteliselt noored ning väga paljud 
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veel ka õpivad, tuleneb eelkõige sellest, et respondente otsiti Facebook’i kaudu, mis on 

märksa populaarsem nooremate inimeste seas. Naiste suurem osakaal on aga tingitud sellest, 

et esmajoones paluti küsimustik täita SA TÜK Lastefondi vabatahtlikel, kellest suure 

enamuse moodustavad justnimelt naised. Üllatusena ei tule ka tartlaste suur osakaal, kuna ka 

paljud vabatahtlikkonnast elavad just Tartus. 

 

Seotus heategevusorganisatsioonidega 

 

Kui vastanute käest uuriti, kas nad ise kuuluvad mõnda heategevusorganisatsioonid, siis 32% 

neist vastast jaatavalt, ülejäänud ühtegi heategevusorganisatsiooni ei kuulu. Enamik kuulus 

SA TÜK Lastefondi (28 tk), lisaks sellele kuuluti järgmistesse organisatsioonidesse: Tartu 

Laste Tugikeskus, Tehnikaringlus MTÜ, Õnnepank, Greenpeace, Avaaz, Care 2. Kuigi 

enamik ühtegi heategevusorganisatsiooni ei kuulu, siis sellest hoolimata 88 vastanut 99st 

teadis mõnd heategevusorganisatsiooni. Enim mainiti SA TÜK Lastefondi – see ühelt poolt 

eeldatav, kuna ka uuringukutses oli SA TÜK Lastefond mainitud. 21l korral märgiti lihtsalt 

„Lastefond“, mille puhul võib oletada, et tegelikult peeti silmas SA TÜK Lastefondi. 

Järgnesid Toidupank ning Lions Club. Rahvusvahelisematest heategevusorganisatsioonidest 

olid ära mainitud ka Punane Rist ning Unicef.  

Tabel 1. Heategevusorganisatsioonide TOP10 (nimed korrigeerimata) 

Tuntumad heategevusorganisatsioonid 

TÜK Lastefond 46 

Lastefond 21 

Toidupank 19 

Lions Club 12 

Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond 11 

Dharma 9 

SOS Lasteküla 9 

Help.ee, Naerata Ometi MTÜ 8 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond 6 

Unicef 5 

Punane Rist 5 

Maarja küla toetusfond 5 



 

 

On hea tõdeda, et nimekiri mainitud heategevusorganisatsioonidest oli suhteliselt pikk – 

kokku nimetati 47 erinevat organisatsiooni. (vt tabel B) Enamik vastajad leidsid ka, et Eesti 

ühiskonnas omavad heategevuses suuremat osatähtsust just heategevusorganisatsioonid – 

lausa 80% vastanutest oli sellel seisukohal, mis annab alust arvata, et ühelt poolt 

heategevusorganisatsioone usaldatakse, teisalt tunnetatakse, et organiseeritult on rohkem 

kandepinda ning ning jõudu midagi ellu viia. 20% vastanutest pidas aga olulisemaks 

üksikisikute omaalgatuslikku panustamist.  

 

Vastajatest kõigest 11% ei ole kunagi teinud mingistust vabatahtlikku tööd ning vaid 2% 

mainis, et vabatahtlik töö ei ole nende jaoks. Vastanute arv, kes aga eelistaksid olla 

püsivabatahtlikud või teha pigem ühekordset vabatahtlikku tööd oli samaväärne – 43-44%.  

 

Joonis 2. Suhtumine vabatahtlikusse töösse. 

 

 

 

Heategevuseks kõige üldisemalt pidas vastajad eelkõige vabatahtliku töö tegemist – 82 

vastajat 99st ehk 83% märkis ära selle vastusevariandi. Enamik pidas ka püsiannetajaks 

olemist heategevuseks ning pisut üle poole vastajatest märkisid, et heategevus on ka 

ühekordne annetus (58%) või lihtsalt kuulumine vabatahtlike organisatsiooni (51%).  
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Joonis 3. Mis on heategevus? 

 

 

SA TÜK Lastefondi tuntus 

 

Valdav enamus vastajatest ehk 95% on kuulnud SA TÜK Lastefondist. Peamiselt ollakse 

kuulnud meediast (29%), aga ka sõpradelt (24%) ja internetist (24%) või omatakse isiklikku 

kokkupuudet selle organisatsiooniga (23%).  

 

Joonis 4. Kust teatakse SA TÜK Lastefondi? 
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Pisut vähem olid vastajad kursis sellega, et SA TÜK Lastefond tegutseb üle kogu Eesti – 

kolm veerand vastajatest teadis seda, kuid 24% sellest teadlik ei olnud.  

 

Kui rääkida üleüldiselt info kättesaadavusest heategevusorganisatsioonide ning heategeliku 

töö kohta, siis pooled vastajatest leidsid, et informatsioon on enam-vähem piisavalt 

kättesaadav, kolmandik tunneb, et infot ei ole piisavalt ning 18% on seisukohal, et Eestis on 

informatsiooni kättesaadavus täiesti piisav. (Vt ka tabel C).  

 

SA TÜK Lastefondist on küsitlusele vastajad enim kuulnud just oma sõprade käest (23%), 

millele kindlasti on kaasa aidanud ka võrdlemisi suur ning aktiivne vabatahtlikkond. Ka 

internetil on suur osatähtus info leidmisel, sest nii Lastefondi kodulehekülg kui ka Facebooki 

fännileht on ära märgitud oluliste infoallikatena (vastavad protsendid on 20 ja 19). Pisut 

vähem on infot saadud välireklaamide (14%), televisiooni (13%)ning ajakirjanduse (9%) 

kaudu.  

 

Joonis 4. Millise meediakanali kaudu olete kõige enam informatsiooni saanud SA TÜK 

Lastefondi kohta? 
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Vastused küsimusele, millise probleemiga pöörduks vastaja SA TÜK Lastefondi poole olid 

erinevad. 17% vastanutest ei osanud küsimusele vastata. Siiski enamik märkis, et vajadus SA 

TÜK Lastefondi abi järele oleks juhul kui neil endil või nende tuttavatel oleks raske haiguse 

või puudega laps, kes vajaks abivahendeid või ravi, mida kas Haigekassa ei toeta või mille 

muretsemiseks vanematel puuduvad materiaalsed võimalused. Märgiti ka, et TÜK Lastefondi 

poole pöördutaks, kui vajataks vastavasisulist nõu. Nii mõnedki vastajad võtaksid aga SA 

TÜK Lastefondiga ühendust, kui nad sooviksid pakkuda omapoolset abi vabatahtliku või 

annetajana, samuti „sooviga juhtida üldsuse tähelepanu ja toetada mõnda hetkel varju jäävat, 

ebapiisavalt rahastatud vmt lastega seotud probleemset valdkonda“. Üldjoontes võiks 

vastustest teha järelduse, TÜK Lastefondi tegemistega on vastajad suhteliselt hästi kursis ning 

teatakse, mis puhul selle organisatsiooniga ühendust võtta.  

 

Kui rääkida konkreetsemalt SA TÜK Lastefondi korraldatud kampaaniatest, siis 83% 

vastanutest on kuulnud mõnest taolisest kampaaniast. Selgelt eristusid need vastajad, kes on 

ise Lastefondi tegevusega seotud ning oskasid nimetada väga täpselt mitmeid kampaaniaid. 

Teiste vastanute hulgas jäid aga kõlama hetkel käimasolev kampaania „Aita aitajal aidata“, 

väga palju mainiti kampaaniat „Käib kah“ ning insuliinipumpade kampaaniat. Osati ka öelda, 

et TÜK Lastefond toetatakse konkreetseid lapsi (nt Laura), luupusehaigeid ning ihtüoosi 

põdevaid lapsi. TÜK Lastefondi on nähtud Tartu Maratoni üritustel, mitmetes kohtades Like 

märkme müümas, samuti mainiti Heategevusjooksu. Kuuldud oldi ka püsiannetaja 

kampaaniast, kirjeldustõlke jaoks raha kogumisest ning kogemusnõustamisest. Nii mõnedki 

vastajad konkreetselt ühtegi kampaaniat välja tuua ei osanud, kuid mainisid ära, et nad 

kindlasti on kampaaniatest kuulnud, sest Lastefondi logo on silme ees, samuti toodi välja, et 

ollakse ise olnud mõne kampaania toetaja.   

 

SA TÜK vabatahtlike tegevusest oli kuulnud 69% vastanutest, 31% vabatahtlike tegevuse 

kursis ei olnud. Paljud vastajatest olid kas ise vabatahtlikud, olid varem kuulunud vabatahtlike 

hulka või mingil hetkel mõelnud vabatahtlikuks hakata. Samuti oli vastajate hulgas mitmeid 

neid, kelle sõbrad või tuttavad on hetkel SA TÜK Lastefondi vabatahtlikud. Lisaks sellele 

toodi välja, et SA TÜK vabatahtlikud on alati väljas KTMi üritustel, lasteüritustel märke 

müümas on neid nähtud, samuti paljudel üritustel (nt Laulupidu) annetusi kogumas. Samuti 

on vabatahtlikega kokku puututud Selverites veresuhkru mõõtmisel ning Kaubamajas 



 

 

erinevate kampaaniate raames. Ka Mõmmik ei ole vastajatele võõras. Kokkupuudet SA TÜK 

Lastefondi vabatahtlike kirjeldatakse igati positiivselt – on ainult rõõm tõdeda, et kuvand SA 

TÜK Lastefondi vabatahtlikest on niivõrd meeldiv. Mõned näited: „Teevad väärtuslikku tööd, 

panustavad palju. Väga sõbralikud, entusiastlikud, usaldusväärsed ja soojad.“, „Kokkupuude 

vabatahtlikuga oli väga sõbralik ning abivalmis. Kõikidele küsimusele sain vastused ning 

täienes ka enese maailmapilt.“, „Väga toredad, abivalmid ja särtsakad“.  

 

Ja kõige lõpuks küsimus püsiannetajate kohta. Kui paljud vastanutest siis ikkagi on 

püsiannetajad? Jaatavalt vastas 34% ehk siis 66% vastanutest hetkel püsiannetajad ei ole.  

 

Tabelid 

 

Tabel A. Vastajate elukoht (vastanute arv) 

Elukoht 

Tartu 49 

Tallinn 24 

Välismaa 6 

Harjumaa 4 

Rakvere 3 

Lääne-Virumaa 2 

Pärnu 2 

Tartumaa 2 

Haapsalu 1 

Järvamaa 1 

Jõgevamaa 1 

Põlvamaa 1 

Pärnumaa 1 

Viljandimaa 1 

Võru 1 

 

 



 

 

Tabel B. Tuntumad heategevusorganisatsioonid (NB! Nimed korrigeerimata) (vastanute 

arv) 

Tuntumad heategevusorganisatsioonid 

TÜK Lastefond 46 

Lastefond 21 

Toidupank 19 

Lions Club 12 

Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond 11 

Dharma 9 

SOS Lasteküla 9 

Help.ee, Naerata Ometi MTÜ 8 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond 6 

Unicef 5 

Punane Rist 5 

Maarja küla toetusfond 5 

Eesti Loomakaitse selts 4 

Eesti Lastefond 3 

SEB heategevusfond 2 

MTÜ Auh 2 

Lastekaitse Liit 2 

MTÜ Saagu Valgus 2 

Heateo SA 2 

Kassiabi 1 

Lastekliiniku fond 1 

Euroopa tiodupankade föderatsioon 1 

Carolin Illenzeeri fond 1 

Kultuurkapitali fondid 1 

Aita Nõrgemat MTÜ 1 

Rotary klubi 1 

Tallinna lastefond 1 

Haiglate juures 1 



 

 

Estyes 1 

MTÜ Tehnikaringlus 1 

AIESEC 1 

Domus Dorpatensis 1 

Päästearmee 1 

Kiwanis klubi 1 

Loomade varjupaigad 1 

Eest-Hollandi Heategevusfond Päikeselill 1 

Varjupaikade MTÜ 1 

Lasterikaste perede liit 1 

Kasside turvakodu 1 

Eesti Looduse Fond 1 

Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus (usaldustelefon) 1 

Tartu Lastekaitse Ühing 1 

JCI 1 

ERR Jõulutunneliga 1 

Õnnepank 1 

MTÜ Tehnikaringlus 1 

Väärtustades Elu SA 1 

 

Tabel C. Informatsiooni kättesaadavus 

Kas Teie meelest on informatsioon vabatahtlikust tööst ja 

heategevusorganisatsioonidest (Eestis) piisavalt 

kättesaadav? (vastanute arv) 

Enam-vähem 49 

Ei 32 

Jah 18 

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projekti H.E.A. – Heategevusega 

Eestimaa Aktiivseks toetab Regionaalministri valitsemisala ja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 


