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See project sai oma rahastuse Euroopa Komisjonilt . See vªljaanne peegeldab ainult autori vaateid, ning komisjon 
ega Rahvusagentuur  ei vastuta siin avaldatud informatsiooni kasutuse eest. 



TOGETHER AGAINST POVERTY ï PROJEKTI 

L¦HIKIRJELDUS 

See projekt on m»lema sihtr¿hma kindlaks tehtud tegelike vajaduste 
vahe tulemus. See vahe tuleneb vaesuse ja sotsiaalse t»rjutuse riskide 
valest hindamisest, ning ebaadekvaatsest abist.Peamised intellektuaalsed 
vªljundid on seotud planeeritud tegevustega, mis viiakse ellu kahes 
etapis. Esimene etapp ï uuring  ï kavatsetakse lªbi viia vaesuse ja 
sotsiaalse t»rjutuse p»hjalik uuring, mida omakorda tªiendavad 
sotsiaalkindlustuse mudelid .Nendelt tegevustelt oodatakse jªrgmisi 
tulemusi : 

 Uurimistºº vaesuse kohta; 

  Uurimistºº sotsiaalkindlustuse toimimise kohta . 

See etapp kestab 01/09/2014 kuni  31/08/2015.  

Teine etapp ï tººseminar ï h»lmab endas treenimismetoodika 
vªljatººtamistning tººseminaride pakkumst m»lemale sihtr¿hmale. Selle 
etapi tulemused on : 

 Vaeste ja sotsiaalselt t»rjutud inimestele m»eldud tººseminaride 
lªbiviimise metoodika; 

 Sotsiaalpoliitika kujundajatele  m»eldud tººseminaride 
lªbiviimise metoodika. 

See etapp kestab 01/09/2015 kuni 31/08/2016.  

Selle projekti p»hieesmªrk on vaesuse ennetamine 

lªbi projekti  sihtr¿hmadele sobivate »ppevahndite 

vªljatººtamise ja rakendamise  :  

1) vaesuse ja sotsiaalse t»rjutuse riskigruppides 

olevatele inimestele [nt . tººtud, vªhese oskuste v»i 

haridusega inimesed , ¿ksikvanemad v»i 

paljulapselised pered];  

2) poliitikud v»i sotsiaalpoliitika kujundajad. 

  

PROJEKTI VIIVAD ELLU 
6 PARTNERASUTUST: 

¶ Center for Education and 

Enterprise Support 

Association ï 

Poola(koordinaator)  

¶ Confederaci·n Espa¶ola 

de Centros de Ense¶anza 

ï Hispaania 

¶ Mittetulundus¿hing 

MITRA ï Eesti 

¶ Centro Servizi per il 

Volontariato Sviluppo e 

Solidariet¨ in Piemonte ï 

I taalia 

¶ Consortiul International 

Lectura si Scrierea pentru 

Dezvoltarea Gandirii 

Critice ï Rumeenia 

¶ Stichting LEIDO ï 

Holland  

 

 

 

[Faceʐi clic aici pentru a adŁuga o legendŁ] 



VAESUS POOLAS ï L¦HI¦LEVAADE   

 

 

Statistikaameti lªbi viidud uuring nªitas et vaesuse riskigrupis olevad grupid Poolas on majapidamised, kus esinevad 

jªrgnevad inimesed:  

- tººtud (eriti siis, kui majapidamise peal on madal haridustase),  

- puudega,  

- paljulapselised pered.  

Suur vaesus on reeglina seotud sellega, et inimesed elavad maapiirkonnas, v»i vªikelinnas (kuni 20 000 elanikku) [1]. 

Graafik nr 1 nªitab vastavaid andmeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafik nr 1 vaesuse riskigrupis olevad grupid Poolas  

Allikas:  Vaesus Poolas vastavalt  GUS, Ed. GUS, lªbiviidud uuringutele Varssavi 2013. 

Sotsialse sidususe uuring nªitas, et: 

15.1% majapidamiste vaesus s»ltus sissetulekust ( 60% keskmisest sissetulekust),  

13.5% majapidamisi  m»jutasid halvad elamistingimused (vaeste 

elamistingimuste indeks arvestab  elamistingimusi , kestvuskaupade olemasolu, 

p»hivajaduste mitte rahuldatust ja materiaalseid ja mittemateriaalseid varasid ), 

15.9% majapidamisi  m»jutas eelarve tasakaalustamatus (indeks arvestab 

majapidamiste subjekt iivset arvamust nende majapidamise olukorrast , j»ukust 

ja muid asjaolusid, mis p»hjustavad eelarve raskusi k.a maksuv»lad).  

Mitmetasandilise  vaesuse risk (k»igi 3 vaesuse vormi olemasolu) esines  4.6% of majapidamistes.  

Anal¿¿sides seda nªhtust vanuste p»hjal avastasime, et: 

- Vaesus sissetuleku t»ttu ohustab k»ige enam inimesi vanuses 16-24 aastat (18.4%), 

 
 


