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Seda projekti oli rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Seda väljaanne kajastab ainult autori 

nägemist ja komisjon ja riikliku agentuur ei vastuta informatsioonist, mis on seda teksti sees. 
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4 TAP PARTNERITE KOHTUMINE 

 

 Ruta Pels (MITRA, Eesti) 

                                                                                                           Foto: Leonid Smulskiy (MITRA, Eesti)  

4 partnerite kohtumine Madridis viidi läbi CECE kontoris 18 - 19 

veebruaril 2016. Päevakorra peamisteks teemadeks olid Output 3 

"Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutse riskis olevate inimeste õpikodade 

metoodika" ning "Poliitikute- ja kõrgemale ametkonnale suunatud 

õpikodade metoodika”. 

Partenrid nõustusid O3 kavandiga, mille valmistas ette CILSDGC (Rumeenia) ning arutasid 

struktuuri üksikasjade ning sisendite tähtaegade ja O1 väljundite  üle O4 jaoks, mille eest vastutab  

CECE (Hispaania). Lisaks sellele seati O3 ja O4 hindamis-  ning tõlketööde tähtajad. 

 

Arutelu puudutas ka levitamistegevust 

partnerriikides, hindamisprotsessi 

ning Poola Rahvusagentuuri poolset 

TAP projekti auditit. Partnerid 

võtsid arvesse kõik rahvusagentuuri 

poolsed soovitused edaspidise 

koostöö jaoks. Jõuti kokkuleppele 

TAP projekti järgmise uudiskirja 

teemade osas ning käsitleti 

administratiivseid ning rahalisi 

küsimusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerriikides toimuva levitamistegevust 

puudutava info jagamine. 

 

Partnerite vaheline arutelu. 

 



 

VAESUSE JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE RISKIRÜHMAS OLEVATE 

INIMESTE ÕPPEKAVA VAJADUSE PÕHJENDUS 

Meie ettevõtluse õppekavas (O3) otsustasime keskenduda järgnevale: eneseteadlikkuse  ja enesekindluse 

tõstmine, teadlikkuse tõstmine karjäärivõimaluste osas ning planeerimisoskuste arendamine. Seda otsust 

mõjutasid meie varasemad avastused TAP projekti raames läbi viidud uuringus. 

Raportist "Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus valitud Euroopa riikides" (Szczygieł, 2015) saime teada, et 

vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskirühmas olevad inimesed arvavad, et oma majandusliku olukorra 

parandamine on võimatu. Antud aruanne tõi välja, et inimesed kellega tegime koostööd on harjunud oma 

olukorraga ning näitavad üles väikest tahet oma olukorra muutmiseks. Nad pigem võtavad kasutusele 

toimetulekustrateegiaid nt. oma väljaminekute vähendamine, institutsionaalse abi kasutamine ning 

laenude võtmine. Vaid veerand vastanutest võtsid kasutusele lisameetmeid oma olukorra parandamiseks. 

Nende tööhõive võimalused on piiratud nende isiklike kaalutlustega, kuid ka sotsiaalmajandusliku 

olukorraga riigis. Uuringus osalenud tõid samuti välja ka ettevõtluseks vajalike eelsoodumuste puudumist. 

 

Samas aruandes tehtud soovitused toovad 

välja, et õppijad peavad muutuma 

eneseteadlikumaks ning õppima kasutama 

oma sisemist ressurssi, mis toetab ettevõtlust; 

muutuda enesekindlamaks, et käituda nagu 

ettevõtja; vajadus omada praktilisi teadmisi 

õiguslikust raamistikust, finantsidest ja 

turundusest ning saada tuge oma karjääri 

lühi- ja pikaajalisel planeerimisel.  

 Lisaks informeerimisele koolituse sisust, leidub aruande 

soovituste seast ka metodoloogilisi järeldusi: tuleks rakendada 

praktilisi lähenemisi ning osalusmeetodeid, tuleb hõlbustada ligipääsu vajalikule informatsioonile nii 

ettevõtlus- kui ka sotsiaalvaldkonnas. 

Lisaks sellele sisaldab aruanne "Sotsiaalkindlustusmudelid valitud Euroopa riikides" Triacca et al, 

2015, pp. 99-100) järgmisi soovitusi koolituste tegemisel vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskirühmaas 

olevatele inimestele: tuleks vältida ühe päevaseid koolitusi; tuleb koostada isiklikke ja professionaalseid 

arenguplaane ning tuua välja jõustavaid lahendusi; enne koolituse alustamist peab arvestama sellega, et 

võib tekkida vajadus arendada õppijas baasilisi oskusi ja hoiakuid, mis soodustavad ettevõtlust 

(enesekindlus, resilientsus, suhtlemisoskused, eelarve haldamisoskused, lihtsamad planeerimisoskused 

jne.), mida kutsutakse ka "pehmeteks oskusteks".  

  

Koolituste õppekava on valmis rakendamiseks ning kokkuvõte selle 

vastavuse ulatusest TAP projekti raames määratletud vajadustele 

valmib augustis 2016. 

Ettevõtluskoolituse õpingukava tagasiside 

arutelu. (O3) 

 



 

 

 

             O4 KOOLITUSE KONTSEPTSIOON 
 

 

 

Antud koolituse põhieesmärgiks on toetada osalejate professionaalset 

arengut sotsiaalhoolekande süsteemis eesmärgiga vähendada 

vaesust ja/või sotsiaalset tõrjutust. 

Iga partner kutsub kokku 10 vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse alast poliitikut, kõrgemat ametnikku ning praktikut 

(töötajat). Nende ülesandeks saab olema lahenduste pakkumine lähtudes nende riigi/piirkonna seadusandlusest ning 

kirjeldada samm sammult protseduure, mis on 

seotud antud probleemide lahendamisega. 

Antud koolituse põhieesmärgiks on toetada 

osalejate professionaalset arengut 

sotsiaalhoolekande süsteemis, eesmärgiga 

vähendada vaesust ja/või sotsiaalset tõrjutust, 

Koolituse põhieesmärkideks on: 

 

 Arendada osalejate 

probleemilahendusoskusi; 

 Harjutada organisatsioonide vahelisi 

oskusi (sisaldab koostööd ja aktiivset 

kuulamist); 

 Arendada osalejate teadmisi Euroopa 

sotsiaalhoolekandesüsteemide toimimise 

kohta.; 

 Arendada osalejate refklektsioonioskusi ning 

profesionaalset kasvu.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtluskoolituse 

õpingukava tagasiside 

arutelu (O4). 



 

VÄRBAMINE ÕPIKODADE JAOKS 

 

Antud projekti raames algavad märtsis õpikojad, mis on mõeldud 

kahele sihtrühmale: üks vaestele ja  sotsiaalselt tõrjutetele või selle 

riskis olevatele inimestele ning teine antud probleemide vastu huvi 

tundvate poliitikutele ning kõrgemale ametkonnale. 

 Igas õpikojas on 10 osalejat. 

Esimeses grupis osalemiseks peab olema täidetud 1 tingimustest: 

 olla töötu, 

 omada madalat kvalifikatsiooni või haridust (kuni põhikoolini), 

 olla üksikvanem, 

 olla vanem paljulapselises peres, 

 saada sotsiaaltoetusi. 
 

Teise grupi osalejad peaksid olema sotsiaalhoolekannet osutava või abivajaduse määrava asutuste või 

organisatsioonide esindajad. 

Värbamisprotsess on alanud, kui leida vabatahtlikke esimesest sihtrühmast võib osutuda keeruliseks. Selle tõttu 

otsustati rakendada erinevaid meetmeid potentsiaalsete vabatahtlikeni jõudmiseks. Lisaks sarnastes projektides 

osalejate andmebaasidele, millele omab ligipääsu CEES, kasutab assotsiatsioon ka hoolekandeasutuste võrgustikku. 

Need on: kohalikud sotsiaalkeskused, eraorganisatsioonid (nt. "Victoria" assotsiatsioon või üleriigiline St. Brother 

Albert Aid Society). Need osalejad mängivad tähtsat rolli õpikodade kohase informatsiooni levitamisel, andes seda 

edasi inimestele, kes seisavad silmitsi sarnaste probleemidega. 

Mis puudutab teist gruppi, siis kontakt asutustega, kus viidi läbi uuring on esmatähtsusega. 

 

MIINIMUMPALK JA TÖÖJÕUMAHUKUS VALITUD EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDES 

Projekti raames läbi viidud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse uuring 

puudutas ka nende probleemide majanduslikku poolt. Igas 

partnerriigis st. Eestis, Hispaanias, Hollandis, Poolas, Rumeenias ja 

Itaalias analüüsiti miinimumpalka ja tööjõumahukust lähtudes 

nende omavahelisest seotusest ning vaesuse "mudelist" [1].  

Antud analüüsis kasutati EUROSTAT'i 2004.2016 a andmeid (selle aasta 1. jaanuari seisuga). Nendes riikides tuli 

ilmsiks suur miinimumpalga lõhe (Graafik 1). Kõrgeim miinimumpalk on Hollandis ning vaadeldud perioodil oli see 

keskmiselt 1 400 eurot. Madalaim miinimumpalk oli Rumeenias, kus viimase kahe aasta jooksul tõusis see kergelt üle 

200 euro. Märkimisväärne on see, et antud riikides on keskmine palk kaks kuni kolm korda suurem, kui 

miinimumpalk. 
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Graafik 1. Miinimumpalk aastatel 2004 - 2016 valitud Euroopa Riikides 

 

Osa majapidamistest kuulud gruppi, kus on madal või väga madal töökoormus, mis võib viia väikse 
sissetulekuni. Selles osas raskendab olukorda laste olemasolu, kuigi see ei ole alati nii. Väga madala 
töökoormuse puhul juhtub see tihedamini, kui majapidamistest, kus ei ole lapsi (Graafik 1). 
 
 
Tabel 1. Majapidamised, mida iseloomustab madal või v. madal töökoormus (protsentides) 
 
 
 

Elukohariik 
Lastega majapidamine Lasteta majapidamine 

väga madal madal väga madal madal 

Eesti 2,2 2,9 4,6 1,8 

Hispaania 5,2 5,0 7,2 4,2 

Holland 1,9 2,0 5,8 2,3 

Poola 1,9 4,5 5,5 3,3 

Rumeenia 1,9 4,2 4,0 1,9 

Itaalia 3,4 4,7 3,5 3,6 

Allikas: EUROSTAT, 2013 a andmed 
 

Majapidamiste koguarv Eestis, mida iseloomustab madal või väga madal töökoormus, on ligikaudu 11,5%. 

Hispaanias on see koguni 21,6%. Hollandis on kõige madalam protsent, 12%, nagu ka Rumeenias. Poolas ja 

Itaalias ole see 15,2%. 

Kommentaar:[1] Statistika ei arvesta miinimupalka Itaalias. 

 
 

 



 

UUDISED ASSOTSIATSIOONIDELT: TOIDUAINETE 

KOGUMINE VAESUSEGA VÕITLEMISEKS 

 

2015. aasta lõpus alustas organisatsioon nimega Bancho Alimentare rahvuslikul tasandil toiduainete 

kogumisega. Projektiga liitus 1300 vabatahtlikku, kes käisid 11000 toidupoes ja supermarketis, kogudes 5.5 

miljonilt itaallaselt annetustena toiduaineid. Kokku annetati 8990 tonni toiduaineid. Ainuüksi Piedmont'i 

regioonis koguti vabatahtlike poolt 872 tonni toiduaineid. Andmed näitavad, et ka majanduskriis ei hoia 

inimesi tagasi solidaarsusžestide näitamisest. 

Vol.To osales Banco Alimentare toetamises. Tulemus on positiivne, arvestades, et üks päev Piedmont'i  

inimeste heategevust võimaldas Banco Alimentare'l toetada toiduainetega 115000 inimest. Teolist tegevust 

alustati aastal 1997 ja see on kasvanud viimase 19 aastaga efektiivseks toidujaotuseks, mis tugevdab 

solidaarsuskultuuri. 

 

Üks päev Piedmont' inimeste heategevust võimaldas Banco 

Alimentare'l toetada toiduainetega 115000 inimest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohkem infot aadressil:  

Bo Alimentare website 
 

 

http://www.bancoalimentare.it/en/torino


 

TÄHELEPANU - MEIE SOOVITUSED 

 

               

Holland on Euroopa 

Ülemkogu eesistuja 2016. 

aasta esimesel poolel. Üheks 

Hollandi peamiseks fookuseks 

on võitlus vaesusega. 

Selle tõttu  toimub ka Euroopa Sotsiaalvõrgustiku 

aastakonverents Juunis Hollandis. Leido on 

väljendanud soovi korraldada sellel üritusel õpikoda, 

et tõsta teadlikkust TAP projekti kohta , kuid üks 

teine Hollandi organisatsioon Cordaid on samal 

teemal oma projekti välja pakkunud, ning viimaste 

pakkumine võeti vastu. Kuna mõlemad organisatsioonid 

võitlevad vaesuse vastu, saavad nad hoida ka kontakti  ja 

koos minna ühise eesmärgi poole. 

 

Lisaks sellele alustas sotsiaalministeerium  ka projekti toetamiseks internetikampaaniat,. Leido on kasutanud 

võimalust, et üles laadida kõige asjakohasemaid dokumente TAP kohta: O1 ja O2. See tähendab, et rohkem investoreid 

saavad vastavatest projektidest teadlikuks. 

 

Meil hetkel olevad kontaktid "maksavad end ise kinni", nagu selgus 2015. aasta küsitlustest. Osad munitsipaalid, mida 

me oleme kasutanud O2 küsitlusteks, et õppida rohkem nende struktuuride kohta, kuidas viimased inimesi aitavad 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse puhul, näitavad üles huvi TAP lõpp-projekti vastu. 

 

Meie eesmärk Leidos on korraldada 8. juulil rahvusvaheline seminar Hollandis ühes neist linnadest, andes kõigile 

partneritele võimaluse tutvuda projekti tulemustega, nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. Sel moel 

töötavad vastavate piirjondade selle valla  poliitikud paremaid lähenemismeetodeid, kuid samas kutsuvad kohale ka 

kolleege teistest Hollandi piirkondadest. See võib viia konkreetse võrgustikuni, mis on ka TAP projekti üks 

eesmärkidest. 

 

Viimaseks alustab Leido pärast suvepuhkust riikliku võrgustiku loomisega koos võimalike koostööasutustega, mis 

oleks valmis korraldama sotsiaalteenuste koolitusi TAP sihtgruppidele. Antud koolituste aluseks on metoodika, mis on 

välja töötatud viimase kuue kuu jooksul ning mida rakendadakse koos rahvusvahelise koolitusprogrammiga Life 

Management. See tähendab, et ka pärast antud projekti lõpetamist, leidub piisavalt võimalusi koostööks 

liikmesriikides. 

 

Leido alustab pärast suvepuhkust riikliku võrgustiku loomisega koos 

võimalike koostööasutustega, mis oleksid valmis korraldama 

sotsiaalteenuste kursusi TAP sihtrühmadele. 

Meeting of the national network representatives 


