
 

 

 

1 Varu 10-20 minutit.  

2 Tee lahti   db.ngo.ee. 

3 Vaata, kuidas ankeet lõpuks välja näeb EMSLi näitel: http://db.ngo.ee/#/ngo/ToTximkocc  

4 Oma või sõbra vabaühenduse ankeedi vaatamiseks kasuta otsingut.  

 NB! Maakondade filter ei anna veel tulemusi, sest see on uus asi ja kõik vabaühendused ei ole veel seda endale 

lisanud. Nii võib juhtuda, et andmebaasis on nt Viljandimaa ühendused, aga filtriga „Viljandimaa“ nad ette ei 

tule. Kasuta otsingut. Kui kogukonnapraktika ühendused lisavad praegu oma ankeedile piirkonna, peaks see 

kohe olema nähtav filtreerimisel. 

5 Värskenda lehti ja otsingutulemusi: brauseris on selleks ringikujuline nool, klaviatuuril Ctrl+R. 

6 Andmete lisamiseks/täiendamiseks logi sisse Facebooki kontoga, seejärel vajuta all rohelist nuppu 

„Lisa uus MTÜ“ (kui sinu ühenduse andmeid veel siin pole,) või „Muuda“ (kui leidsid oma ühenduse 

andmebaasist). 

 Kui Sul pole FB kontot, kirjuta meile: andmebaas@ngo.ee, saadame Sulle ankeedi e-posti teel. 

7 Ankeeti täites kontrolli enne kogukonnapraktika osa info, mis käib sinu ühenduse põhitegevuste, 

tutvustuse, vabatahtlike kaasamise jne kohta ning vajadusel täienda seda ja lisa, mis kõige paremini 

edastaks sõnumi avalikkusele, mida su ühendus teeb.  

 Põhitegevustes kirjuta väärtus, mida sinu vabaühendus loob: Millist kasu toob teie tegevus maailmale 

(üksikkodanikule)? Millised on teie ühenduse peamised tegevused?  

 Lae üles organisatsiooni logo või köitev pilt – visuaal aitab infot meelde jätta 

8 Kogukonnapraktikat puudutavates küsimustes lisa info, mida soovid tulevastele praktikantidele  

suunata, mis tegevused ja sündmused neid ees ootavad. Kirjuta siia kogu spekter üritustest ja 

tegevustest, mida oled mõelnud.  

 Tegevuste planeerimisel lähtu tegevuste tulemuslikkuse põhimõttest (juhend lk 19). Ära mõtle, kes võiks su 

juurde tulla (seda ei aima kunagi) – koos su juurde tulnud õpilasega vaatate hiljem seda osa üle ja valite välja, 

mida ta pakutud tegevustest võiks su juures teha. Võimalik, et ta võib oma ideed pakkuda, mis võib sulle 

meeldida ja sobida. Ole valmis teda juhendama ka selles! 

 Juhendatavate arv. Ühele juhendajale planeeri 1-5 juhendatavat õpilast. Kui ühenduses on rohkem juhendajaid 

(kes valmis praktikante vastu võtma), saab praktikale kutsuda sellevõrra rohkem õpilasi.  

 Kogukonnapraktika asukohaks pane see koht/kohad, kuhu õpilane tuleb, et sinuga kohtuda – siis ta saab 

eelnevalt planeerida, kas ta peab praktikal käies liikuma väljapoole oma kodukohta (noorte sõnul asukoht ei 

mõjuta nende valikut, aga ajaplaneerimise suhtes on seda oluline teada enne praktika alustamist). 

9 Kuna andmebaasi nö kasutatavus on meil veel lihvimisel, oled lahkelt palutud teha ettepanekuid ja 

märkusi, mis võiks aidata andmebaasil paremaks muutuda, kirjuta meile: andmebaas@ngo.ee  

 

KOGUKONNAPRAKTIKA TÖÖRIISTAD 
Kuidas täita ankeeti kodanikuharidusega tegelevate vabaühenduste andmebaasis? 

 


