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    VIIMANE RAHVUSVAHELINE KOHTUMINE TAP      

PROJEKTI RAAMES 

 

 Partnerite viimane kohtumine Zoetermeeris (Holland) oli korraldatud Leido 

Academy poolt ning tomus 7.-8. juulil 2016. Peamisteks päevakava punktideks olid 

ülevaade Output 3-st “Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskis olevate inimeste 

õpikodade läbi viimise meetodid” ning Output 4-st “Poliitikutele ja kõrgemale 

ametkonnale suunatud õpikodade läbi 

viimise meetodid” ning kogu projekti 

üle vaatamine.. 

Partnerid jagasid informatsiooni 

mõlemale sihtrühmale (O3 ja O4 

tegevused) suunatud õpikodade 

toimumise kohta. Õpikojad osutusid 

populaarseteks kõikides riikides ning eelkõige rõhutati nende praktilist 

väärtust. 

Lisaks sellele pühendasid partnerid osa ajast hindamise- ja levitamisega 

seotud tulemustele. Projekt sai suurepärase vastuvõtu rahvusvahelisel 

foorumil, mida kinnitab ka asjaolu, et osa partnereid said kutsed Euroopa Vaesuse Vastase Võrgustiku (EAPN) poolt 

korraldatud konverentsidele ja kohtumistele. Sarnaselt tunti huvi ka riiklikul tasandil, eelkõige väljendus see huvis 

uurimistulemuste ning õpikodade väljundite vastu. Teisel päeval kohtuti Hollandi Sotsiaal- ja Tööministeeriumis, kus 

osaleti huvitavas arutelus ministeeriumi esindajatega. Teemaks olid parimad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastased 

meetmed. 

 

Arutelu koos Hollandi Sotsiaal- ja Tööministeeriumi esindajatega 

Osalesime huvitavas 

arutelus koos 

Hollandi Sotsiaal- ja 

Tööministeeriumi 

esindajatega. 

Teemaks oli 

parimad vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse 

vastased meetmed. 



 

VAESUSE JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE RISKIRÜHMAS OLEVATE INIMESTE NING 

SOTSIAALVALDKONNA POLIITIKUTE JA KÕRGEMA AMETKONNA TOETAMINE – 

ÕPIKODADE KOKKUVÕTE  

Selle aasta juunis ja juulis viidi läbi rida õpikodasid, mis olid mõeldud projekti mõlemale sihtrühmale. Esimesed 

õpikojad olid suunatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse  riskis elavatele  isikutele ning teised – poliitikutele ja kõrgemale 

ametkonnale. 10 inimest, mõlema sihtrühma esindajad, osalesid antud õpikodades.  

Osalejad jagasid oma arvamust ning tõid välja õpikodade kõige tähtsamad elemendid, milleks osutusid õpetamise  

praktiline suunitlus, töötamine realistlike näidetega, kreatiivsus ning enesemõistmise edendamine. Nende arvates olid 

õpikojad hästi organiseeritud ning väljundid olid – “käega katsutavad“, mõõdetavad ning kasulikud ka tulevikus. Kõig 

osalejad ütlesid, et nad soovitaksid antud õpikodasid ka teistele, kui efektiivset viisi oma oskuste ja teadmiste 

parandamiseks. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VOL.TO ON KOOS VAESUSE VASTU 

 

 

Kolmapäeval 20. Juulil 2016 Torinos toimus viimane konverents “Nuove strade per l’inclusione sociale – TAP 

Multiplier event”. Vastuvõtvaks pooleks oli Vol.To. Üritusel näidati 2 aasta pikkuse raske töö tulemusi – projekti 

väljundeid. Projekt võimaldab rahuldada vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskis elavate inimeste vajadusi, 

“kaardistada” erinevaid Europpa sotsiaalhoolekande süsteeme ning ette valmistada uusi tegevusi ja vastuseid. 

Ürituse põhiosa algas Vol.To presidendi Luciano 

Dematteise tervitusega ning seejärel selgitas Nicolò 

Triacca Euroopa poliitika suundumusi ning Eurrope 

2020 Erasmus+ põhieesmärke. Ta tutvustas TAP 

projekti, selle eesmärke  ja tulemusi, lõplike väljundite 

saadavust ning andis ülevaate vaesuse statistikast 

Torinos ning Itaalias üldiselt. Vol.To pakkus omalt poolt 

ka publikatsioone “Vaesuse ja sotsiaalne tõrjutus valitud 

Euroopa riikides” ning “Sotsiaalkindlustusmudelid 

valitud Euroopa riikides” neile, kes tundsid antud teema 

vastu huvi ning tutvustas ka uusi meetodeid. 

See oli ka võimaluseks esitleda edukat juhtumianalüüsi, 

mida riigiametnikud saavad kasutada , et pakkuda 

noortele kogemust vajalike kompetentside saamiseks edukaks sisenemiseks tööellu. Selle peamiseks väljundiks oli 

brošüür, mille kirjutasid noored ise. 1 aasta vältel olid nad tihedas kontaktis Vol-To-ga ning mitmete vabatahtlikute 

ühendustega. Nad arendasid endas uusi oskusi ning õppisid olema empaatilised  isikute suhtes, kes tulevad erinevatest 

olukordadest ning tingimustest. See oli efektiivne tegevus vaesuse ennetamiseks. 

Publik oli rohkearvuline ning heterogeenne, üritusel osales enam kui 50 

inimest – vabatahtlike organisatsioonide liikmed, poliitikud, isikud kes 

elavab ebasoodsatest tingimustes, noored kes olid kunagi avalikus 

teenistuses või soovivad sinna tagasi minna. Kohal olid ka erasektori 

esindajad, kes löövad aktiivselt kaasa sotisaal/noortevaldkonnas ning 

soovivad pakkuda noortele rohkem võimalusi edukaks sisenemiseks 

tööturule ja seda isegi ebasoodsates majanduslikes tingimustes.  

Ürituse lõpus toimus esinejate ja publiku vaheline arutelu, paljud 

ettepanekud tulid just publiku seast, kes oli väga aktiivne ja tundlik just 

nende teemade suhtes. 

Kolmapäeval 20. Juulil 2016 

toimus Torinos viimane 

konverents “Nuove strade per 

l’inclusione sociale – TAP 

Multiplier event”. 

 



 

 

TAP SOOVITAB VAEUSE VÄHENDAMIST LÄBI TÄISKASVANUTE HARIMISE 

RUMEENIAS 

 28. juulil 2016 korraldas CILSDGC TAP projekti raames üritust, mis tõi kokku 25 inimest nii avalikust ja erasektorist, 

kui ka lihtsalt kõiki, kes tunnevad huvi vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaasatuse vastu. Koolidirektorid, 

haridustöötajad, sotsiaaltöötajad, tööinspektsiooni esindajad, 

MTÜ-de esindajad, Cluj maakonna ja Cluj-Napoca 

linnavalitsuse esindajad kohtusid projekti meeskonnaga ning 

sihtrühma esindajatega, et arutleda teemal, kuidas võib 

täiskasvanutele hariduse pakkumine kaasa aidata vaesuse 

vähendamisele, eelkõige TAP projekti eesmärkide raames. 

Arutelu langes kokku Rumeenia valitsuse otsusega rakendada 

uusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastaseid meetmeid. 

Üheks neist ongi täiskasvanutele hariduse pakkumine lisaks 

olemasolevale Second Chance Education programmile. Olles 

osalenud projekti ning iga põhiväljundi presentatsioonil 

nõustusid osalejad, et Second Chance Education ei ole kuigi 

efektiivne, arvestades seda, et see on olnud riigis üle 10 aasta 

ning on mainitud isegi kohalikus haridusseaduses. Selle vähene 

efektiivsus on tingitud sellest, et ta ei ole suuteline katma kõiki 

väiksemaid aspekte ning just selle tõttu on vaja mingeid alternatiive. Näiteks TAP projekti ettevõtlusoskuste 

arendamise õppekava rõhutab täiskasvanute pehmete oskuste arendamise tähtsust, paralleelselt äriplaanide 

koostamise õpetamisele. 

 Osalejad olid tänulikud O4s esindatud 

õppemudeli eest, kus partnerriikide 

sotsiaalvaldkonna poliitikuid ja töötajaid 

juhendati kaudselt üksteiselt õppima läbi 

praktilise ja innovaatilise lähenemise. Ürituse 

lõpus kogutud tagasisides ilmnes, et osalejad 

arvasid positiivselt üritusel aset leidnud 

konstruktiivsest arutelust. Üks osaleja mainis: 

“Kõik sotsiaalhoolekande eest vastutavad 

asutused peaksid kokku tulema justkui koor, ning 

koorijuhiks peaks olema kohalik võim, kuna vaid 

läbi ühise jõupingutuse suudame me vähendada 

vaesust ja sotsiaalset tõrjutust”. Teine osaleja 

kirjutas: “TAP projekt võib olla heaks 

alguspunktiks ühtseks seadusandluseks vaesuse 

vähendamise ja sotsiaalse kaasatuse 

valdkondades, kuid eelkõige olla alguspunktiks 

kohalike strateegiate arendamisel.” 

 Korraldajate perskeptiivist oli väga kasulik tuua kokku inimesi 

mitmetest asutustest ja organisatsioonides, kellel on omakorda oma 

vaatenurk. See tagab erinevaid huvitavaid mõtteid ning 

konstruktiivset arutelu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamise 

teemal. 



 

 LÕPLIK RIIKLIK KOHTUMINE – 25 AUGUST 

 

Juba esimestel etappidel on teada, et projektil on teatud elukulg. Ka TAP on 

lähenemas oma 2 aastase teekonna lõpule. Panustasime palju energiat püüdes leida 

kõige haavatavamad sihtrühmad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse valdkonnas ning 

nende probleemide lahenduste leidmisesse. Peamiselt väljendus see koolituste 

tegemises, mille eesmärgiks on ettevõtluseks vajalike käitumuslike isiklike kompetentside arendamine. Viimased 2 

aastat on toonud palju uut mõistmist ning mitmeid üllitisi nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul, mida on võimalik 

rakendada töös erinevate sihtrühmadega. 

Meie jaoks Leidos on osutunud väga tähtsaks vaadata noori, kes soovivad ja saavad omandada kutseharidust. See võib 

sõltuda nende vanematest ning väikestest rahalistest võimalustest, seda eelkõige kallima hariduse puhul. Seda nähtust 

võib vaadelda ka praegu. Kõrghariduse jaoks on loodud 

laenude süsteem, mis rahastab vajalikke õpinguid. 

Vaesematest peredest pärit noored saavad ka riigiabi, kuid 

sellest rahast ei piisa täisväärtuslikuks õppimiseks. Elada 

privaatsemas kohas jms. pole üldse võimalik. 

Leido on end pühendanud ka õppematerjalide koostamisele, 

et noored saaksid vaadata, mis on peamised võimalused 

ning riskid. Aga nad peavad seda tegema iseseisvalt ning 

üles näitama ettevõtlikku suhtumist, millega tegelesime ka 

TAP projekti raames. See on heaks näiteks sellest, mida on 

võimaldanud TAP ning seda kogemust saab jagada ka 

teistega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 augustil vestleme päeva vältel arendustest 

suure kuulajaskonnaga, kelle seas on kõigi meie 

poolt kaasatud organisatsioonide esindajad. 

Eesmärgiks on arutleda kutsehariduse ja 

õpihimuliste noorte teemal. Peamiseks 

tulemuseks on võimalike lahenduste leidmine, 

mida saaks rakendada koos teiste 

organisatsioonidega. 

Kohtumine 
Washingtonis, 
et arutada 
sarnaseid 
teemasid 
ülikoolide 
esindajatega 
(osa 
õppereisist, 
juuni 2016) 



 

 

HISPAANIA VAESUSE VASTANE KOHTUMINE 

 

 

 

Viimane üritus TAP projekti raames Hispaanias kaasas 3 organisaatsiooni, mis olid koostööpartnerid algusest peale. 

Tulime kokku, et arutada 2 koolitust, mida nad oli välja töötanud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks.  

Esiteks esitleti vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kontseptsioone Hispaanias ning sellega kaasnevaid riske. Lisaks sellele 

tutvustas iga organisatsioon oma meetodeid selle vastu võitlemiseks – projektide loomine, nende rakendamine, 

õigusliku abi pakkumine, erinevate koolituste läbiviimine… 

Seejärel räägiti projektiideest ning CECE tutvustas antud projekti väljundeid: “Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus valitud 

Euroopa riikides” ning “Sotsiaalkindlustusmudelid valitud Euroopa riikides”. Peale seda mindi lõunale ning 

järgmisena tuli aeg arutada O3 ja O4. Arutelu alguses tutvustasid end 2 osalejat igalt koolituselt, kes jagasid oma 

mõtteid ning järeldusi. Järgmisena arutati ühiselt teemadel “mida saame teha koolituste väljundite 

maksimiseerimiseks?” ning “teised ennetus- ja sekkumise meetodid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse puhul”. 

Lõpuks toimus projekti hindamine, mis osutus väga positiivseks ning 

CECE, seda korraldanud asutus, avaldas tänu ning soovi 

edaspidiseks koostööks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OLEME KOOS VAESUSE VASTU 

 Projekti “Ühiselt vaesuse vastu” ( Together against Poverty) üritus Eestis viidi läbi 24. Juulil Tallinna. Ürituse kandis 

nime “Oleme koos vaesuse vastu”. Kokku oli 25 osalejat – MTÜ-de esindajad, mõned poliitikud ning kõrgema 

ametkonna ning riskirühmade esindajad.  

MTÜ MITRA, TAP projekti Eesti partner, juhataja Pavel 

Smulski rääkis vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest  Eestis ning 

peale seda toimus arutelu. 

MITRA juhatuse liiga Ruta Pels tegi presentatsiooni TAP 

projektist ning üldpresentatsiooni Erasmus+ Strateegilise 

Partnerluse Prorgammist, TAP projekti eesmärkidest ning 

partnerlusest. 

Osalejad said väikestes gruppides tutvuda TAP projekti 

uurimisraportiga vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest valitud 

Euroopa riikides ning sotsiaalkindlustuse mudelitest valitud 

Euroopa riikides. Peale pausi tehti ettekandeid ning räägiti 

koolitusprogrammidest, mis seavad eesmärgiks 

ettevõtlusoskuste arendamist vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

vähendamiseks ning probleemilahenduse oskuste arendamist 

läbi Euroopa kõrgema ametkonna ning sotsiaalvaldkonna 

töötajate omavehlise suhtlemise soodustamise. 

Kõik osalenud nõustusid, et vaesus on väga tähtis ning tundlik 

teema nii Eestis, kui ka terves Euroopas. On vaja veel palju ühist 

tööd vaesuse vähendamiseks ning teadlikkuse tõstmiseks 

olemasolevatest võimalustest riskirühmade seas. 

Osalejad toetasid 

koostööettepanekuid 

riskirühmade ja ametnike 

vahel, et soodustada 

omavahelist mõistmist ning 

luua ühine nägemus 

tulevasteks programmideks ja 

koolitusteks. 


