
GOOD, SUFFICIENT… BUT… 

WHAT WILL THE FUTURE 

BRING US? 

Poola: Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 

Euroopa Liidu riikides – üllitis. 

Eesti: Töötutel pole piisavalt 

rahalisi ressursse oma ettevõtluse 

alustamiseks. 

Itaalia: Uudised Vol. To-lt. 

Rumeenia: Haridus on võti vaesust 

välja aitamiseks – kas me tõesti 

arvame nii? 

Holland: Uudised Leido-lt 

Hispaania: Uudised CECE-lt 
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See project sai oma rahastuse Euroopa Komisjonilt. See väljaanne peegeldab ainult autori vaateid, ning 
komisjon ega Rahvusagentuur  ei vastuta siin avaldatud informatsiooni kasutuse eest. 
 



 

 

    VAESUS JA SOTSIAALNE TÕRJUTUS EUROOPA  

                                                                                      LIIDU RIIKIDES – ÜLLITIS 
 

 Esimene tulemus, mis saadi “TAP- Together Against Poverty” projekti raames on teaduslik publikatsioon 

projektis osalevate riikide vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. 

Dokument valmis 4 peatükist koosneva monograafiana. 

Esimene peatükk keskendub vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

määratlusele kirjanduses. Käsitletud probleemide hulka kuulub ka 

nende kohta andmete esitamine kuues riigis  - Eestis, Hispaanias, 

Hollandis, Poolas Rumeenias ja Itaalias. Antud arvud peegeldavad 

üldist demograafilist- ja sotsiaalset olukorda riigiti, ning on 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemaliste uurimuste ja statistika 

kokkuvõte. 

 

.Teises peatükis on välja toodud uurimuse metodoloogia, selle 

eesmärgid, hüpoteesid, muutujad ning uurimuse instrument – süvaintervjuu küsimustikuga. Antud 

peatükk kirjeldab  igas riigis toimunud uurimistööd ja arutelu uurimuse sotsiaal-demograafiliste tulemuste 

üle. Mainimist väärib ka see, et dokumendi aluseks on 90 projekti osalusriikides läbi viidud süvaintervjuud.  

 

.Monograafia kolmandas peatükis analüüsitakse intervjuusid, mis viidi läbi vaesuse või sotsiaalse 

tõrjutuse riskigruppides olevate inimestega, lisaks on ka nende majandusliku olukorra ja ühiskonnas 

toimimise kirjeldus ning küsimustiku vastused. Tänu sellele oli võimalik saada saada ülevaadet nende 

majanduslikust seisust ning toimetulekuviisidest 

nende elus esinevate raskustega. 

 

Viimane, neljas peatükk, kirjeldabb vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse ennetamis- ja sellest väljumise 

meetodeid. Selle aluseks võeti intervjueeritute poolt 

antud informatsioon, mis sisaldab hinnangut 

sotsiaalabi süsteemi toimimise ja intervjueeritud 

isikute ettevõtlusoskuste kohta ning võimalusi FIE-na 

töötamiseks. Kokkuvõte sisaldab ka ülevaadet 

täheldatud mustritele, mis võib osutuda kasulikuks 

edaspidistele uurijatele. 

.Üllitis avalikustakse käesoleva aasta augustis, ning see saab olema kättesaadav paberkandjal ja 

digitaalversioonina. 

 

 

Projekti “TAP- Together 

Against Poverty” 

tulemuseks on teaduslik 

publikatsioon vaesuses 

ja sotsiaalse tõrjutuse 

teemal. 



 

EESTI: TÖÖTUTEL POLE PIISAVALT RAHALIST RESSURSSI 

ETTEVÕTLUSE ALUSTAMISEKS 
Pavel Smulski, MITRA president 

„TAP – Together Against Poverty“ projekti raames intervjueeriti kümme sotsiaalabi osutavat asutuse 

esindajat Eestis. 

Seitse vastanutest esindasid Töötukassat, mis pakub koolitusi ja väljaõpet inimeste ettevalmistamiseks 

tööturule minekuks ja internatuuri võimalust ettevõttes. Lisaks pakutakse mitmesuguseid teenuseid 

erivajadustega inimestele, kellel on vaja abi, abivahendeid ning tuge tööotsinguil. Kaks seitsmest vastanust 

tegeleb karjäärinõustamisega. 

Üks nendest mainis, et Töötukassa roll suur, „paljud meie kliendid vajavad abi töö leidmisel. Olen 

karjäärinõustamise spetsialist ning töötan andmebaasidega, et aidata CV koostamisel, tööintervjuuks 

ettevalmistumisel ning vakantsete töökohtade otsimisel. Töötan nii gruppide – kui ka üksikisikutega“. 

Majanduskooli esindaja ütles „minu kolleegid õpetavad töötutele äriplaanide koostamist ning rahalise abi 

taotlemist EAS-st (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)“. Majanduskooli esindaja arendab ja pakub 

väljaõpet ettevõtlusoskuste alal vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskigrupis olevatele inimestele. Tallinna 

Linnavalitsuse esindaja otseselt ei pakkunud teenuseid, kuid abistas vaesuses elavaid üksikisikuid. Era 

psühhiaatriakliinikut sõnul pakub nende asutus psühholoogilisi 

treeninguid. Kõik intervjueeritavad suutsid tuua näiteid sotsiaalabi 

osutavate asutuste poolt pakutatavatest teenustest. 

Küsitletute väitel esineb  kitsaid kohti asutuste vahelises koostöös. 

Ühena vähestest teeb Töötukassa koostööd kohalike omavalitsuste- 

ja sotsiaalosakondadega, Punase Risti ning supiköökidega. Mainiti 

ka kodanikuühiskonna, religioossete organisatsioonide, 

taaskasutus poodide ja toidupanga algatusi. Samas mitmed 

vastanud ei olnud teadlikud agentuuride vahelisest koostööst. 

Kõige sagedamased tõkked töös vaesuse- ja sotsiaalse tõrjutusega 

on: ebapiisavad rahalised ressursid ettevõtluse 

alustamiseks töötutel; mõned ei saa õpikodades 

osaleda, osadel klientidel pikaajaline töötus ning 

alkoholism. Mainiti isikuid kellel puudub igasugune 

sissetulek, on narkosõltuvus või halvad 

elutingimused. Paljud inimised süüdistavad iseennast 

ning lepivad oma töötu- ja sotsiaalselt tõrjututd isiku 

staatusega. Osadel klientidest on probleeme 

sotsiaalkindlustusteenuste kättesaadavusega, 

teenused ise on nende sõunl liiga lühiajalised. 

 

Photo: Leonid Smulskiy 

Töötukassa pakub koolitusi, et valmistada inimesi tööturule 

minekuks, pakub internatuuri võimalusi ettevõtetes ja 

karjäärinõustamist.  



 

 

UUDISED VOL. TO – LT 

 

 

 14-st kuni18-ni osalesid Vol. To koostöös CSVnet-iga 

(Riiklik Vabatahtile keskuste 

koordineerimisvõrgustik) Torino rahvusvahelisel 

raamatumessil. See on Itaalia suurim, ning üks 

Euroopa tähtsamaid. Vol. To korraldas mitmeid 

kohtumisi vabatahliku töö, heaolu ning kolmanda 

sektori teemadel, milles võtsid osa nii poliitikud kui 

ka vabatahtliku tegevuse keskuste esindajad. 

Väljapanekul oli enam kui 160 publikatsiooni , nii 

trükitult kui ka e-raamatutena. Kakskümmend 

keskust essindasid 10 Itaalia piirkonda (Abruzzo, 

Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Lombardie, 

Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto). TAP 

projekt oli välja pandud kesksele kohale ning Vol.To 

töötajad jagasid informatsiooni soovijatele. Messi 

jooksul peeti lühikõnesid, milles kirjeldati tulemusi 

ning saavutusti. Märtsist juulini 2015 Vol.To partneritega tegelevad andmete kogumise ning analüüsiga, et hiljem teha 

lõplik kokkuvõte heaolu mudelite kohta, mis on varsti saadaval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAP projekt oli välja pandud kesksele kohale ning Vol.To töötajad 

jagasid informatsiooni kõigile soovijatele.  

 

 

 



 

 HARIDUS ON VÕTI INIMESTE VAESUSEST VÄLJA AITAMISEKS – KAS ME 

TÕESTI NII ARVAME? 

 

Maria Kovacs, CILSDGC 

Viimase 3 kuu jooksul olime hõivatud sotsiaalabi valdkonna esindajatelt saadud andmete töötlemisega. 

Haridustöötajatena oli see meie jaoks väga sisukas aeg, täis õppimist meie jaoks uuest valdkonnast. Selleks, 

et süveneda probleemistikku, pidime läbi töötama suure hulga dokumente (seadused, valitsuse otsused, 

strateegiad jne.), mis määravad avalike asutuste toimimisviise. Juba see oli iseenesest rikastav. 

 Minu hinnangul kõige tähtsam andmetest saadud oli see, et vastanud on veendunud - haridus on võti 

inimeste vaesusest välja aitamiseks. 

Vastuseks küsimusele “Milline vaesuse- ja 

sotsiaalse tõrjutuse riskigrupi inimestele 

pakutav teenus on osutunud kõige 

efektiivsemaks?” vastati järgmiselt: 

hariduse kättesaadavuse kindlustamine 

ning laste toetamine koolis jäämiseks 

(näiteks koolivahendaja abil); eelarve 

koostamise lahti rääkimine peredele, mis 

on töö hind, kuidas mõjutab vaesus lapsi; 

vaeste jõustamine selleks, et nende hääl 

oleks kuuldav otsuste tegemisel 

kogukonnas (mis on minu jaoks hariduse 

sünonüümiks); tööturul vajalike oskuste 

õpteamine täiskasvanutele, nende 

abistamine töö otsimisel, sotsiaaltöötajate täiendkoolitamine vaesuses elavate perede paremaks 

toetamiseks ning identifitseerimaks integreerituid ja ulatuslikke lahendusi nende probleemidele… Kui kõik 

need on üldiselt tunnustatud ja efektiivsed meetodid vaesusega võitlemiseks, siis miks on Rumeenia 

haridusministri sõnul haridusele 6% SKT-st eraldamine 2011 aastal kehtestatud haridusseaduses 

“ebareaalne nõue”? (tsitaat Mediafax uudisteagentuur, 24. Nov. 2014). 

 

 

Enamus meiele vastanutest on veendunud, et haridus on võti 

vaesusest välja aitamiseks.  

 

 

 

 

 

 



UUDISED LEIDO-LT 

 

Hans Daale, Leido 

 

Intervjuud inimestega, kes võitlevad vaesusega panid meid  jälgima seda 

probleemistikku meedias. Eesmärgiks oli näha noorte olukorda meie 

ühiskonnas. Teated Kreekast, Itaaliast, Hispaaniast ja Portugalist, näitavad, et on tekkimas “kaotatud 

põlvkond”. Need on noored kes on viimase paari aasta jooksul lõpetanud kooli, ning neil saab olema väga 

raske saavutada edu oma elus. Kas see viib “professionaalselt töötud inimeste” tekkele? Kas olukord 

paraneb koos majanduskasvuga? Kas äsja diplomi saanud noored täidavad vakantsed töökohad? Näiteks 

Hollandis töötus noorte seas ei paista silma. On selge, et püsivast töökohast ning heast sissetulekust on 

piisav selleks, et iseseisvalt elada.  

Seminar üliõpilastele 

.8. mail korraldati koostöös Haagi Ülikooliga seminar 130 üliõpilasele. Hollandi noored on praegu veel 

optimistlikud oma tuleviku suhtes, kuid nagu ilmnes Haagi Ülikooli dotsendi ettekandes,pole statistikat 

vaadates selleks põhjust. Ta kutsus noori üles teistsugusele lähenemisele: “kui sa lõpetad kooli – otsi omale 

väiksem töökoht ning alusta võimalusel oma äri” See oleks eluplaani alguse teostamine. 

Seminar, Hague, 8 Mai 2015 

Lisaks on tähtis keskenduda esimeste aastate 

võimalustele, ning kas on ikka parem otsida töökohta, 

kus on võimalik korraga õppida ja töötada. Ettekande 

sissejuhatuses tutvustati teiste riikide edukaid 

lahendusi ning tähelepanekuid, et Hollandi noored on 

suhteliselt heas positsioonis ühiskonnas, võrreldes 

riikidega, kus on kõrge töötuse protsent. Samas tuleb 

olla ettevaatlik, et liigne optimism ei asendks 

rahulolu. 

 

 

 

Elu Korraldamine 

Eelnevalt mainitu haakub Euroopa 

organisatsiooni EBC*L hiljuti välja töötatud 

karjääriprogrammiga. Usume, et see võib 

osutuda väga kasulikuks nii noortele, kui ka 

vanematele inimestele – kõigile kes soovivad 

teha oma karäärist midagi erilist. Projekti 

järgmises osas soovime leida sellele 

programmile koha õpikodades, mis on tähtis 

meie sihtgrupi jaoks.  

Sellel aadressil võite leida lisainformatsiooni 

http://www.ebcl.at/lifemanagement/ 

http://www.ebcl.at/lifemanagement/


 

UUDISED CECE-LT 

 

  

Vastavalt teisipäeva EAPN (Euroopa Vaesuse-vastane Võrgustik) andmetele poolt 

avaldatud uurimusele on Hispaanias ligi 13 miljonit inimest vaesuse või sotsiaalse 

tõrjutuse riskigrupis, mis moodustab 27.3% või 1/3 elanikkonnas. Võrgustikku kuuluvad mitmed MTÜ-d, 

tavakodanike ja Euroopa organisatsioonid. 2013 aasta uuring põhineb amtelikel numbritel, mis avaldati 

Hispaani statistikaameti ja teiste organisatsioonide poolt. 

 

 1 novembrist 2014 kuni 31 märts 2015 intervjueeriti„TAP- Together Against Poverty“ raames 10 sotsiaalabi 

osutavat organisatsiooni esindajat. 

Uurimuse ülesandeks oli 

sotsiaakindlustuse mudeli analüüs. 

Hispaanias on teenuste kasutajateks 

järgmised grupid: töötud, 

paljulapselised pered (3 ja enam), 

madala hariduse- või oskustasemega ja 

madala sissetulekuga inimesed. 

Peamised teenused inimestele, kes on 

vaesuse- ja sotsiaalse tõrjutuse 

riskigrupis on: rahaline abi, nõustamine 

ja õpikojad. Kõige aktiivsemalt 

tegelevad nende probleemidega MTÜ-d. 

Hispaania üldsuse arvamus on 

järgmine: kõige efektiivsemad 

osutatavatest teenustest on 

psühholoogiline tugi ning abi töö otsimisel. 

 

Korraldasim uuringu vaesusest Hispaanias, kus sihtrühmaks oli 15 inimesest koosnev grupp, kellel on raske 

majanduslik olukord. Uuringu kokkuvõtteks võib öelda, et enamus olid paremas olukorras aastal 2009, 

ning nende tuleviku ootuseks on töö leidmine, mis annaks piisava sissetuleku enda ja perekonna eest 

hoolitsemiseks. 

 

Mõlemad uuringud viis läbi Auror Gomez Garcia, Job Technical Senara Fond ning Margarita Morales 

Sanchez, kes on preagu Senara Fondi projektijuht. 

 

Ligi 13 miljonit inimest Hispaanias on vaesuse või sotsiaalse 

tõrjutuse riskigrupis – 27,3 % rahvastikust, võib peaaegu 1/3 

elanikkonnast – seisis teisipäeval avaldatud EAPN, MTÜ-de, 

tavakodanike ja Euroopa organisatsioonide ühingu uuringus 


