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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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22. - 27. september 2015 korraldab Vol.To ürituse nimega "Lühiajaline 

töötajate liikuvus". 5 päeva koolitusi ja õpikodasid 

partnerorganisatsioonide töötajatele pakuvad põhjalikku ülevaadet 

vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest lisaks tutvustades vahendeid 

tegutsemaks TAP projekti teisel aastal. Oodatud on 17 osalejat 

välismaalt, keda hakkavad koolitama 3 Vol. To töötajat  

 

 

 Juulis toimus kohtumine Tallinnas, kus 

lepiti kokku päevakorra ning plaanitavate 

töökodade osas. Nende läbi viimises 

võtavad osa kõik partneorganisatsioonid. 

Tegelikult, projekt Mobility ülesandeks on 

ühelt poolt esindada lõpptulemusi: 2 

uuringut vaesusest ning heaolu poliitikast ja 

teiselt poolt esialgse meetodika ning 

õppekavade välja töötamine.  

 

Vol.To kaasab töösse ka 

vabatahtlikke organisatsioone, 

kutsudes nad hommikusele 

koosolekule,  võimaldades neil ka 

oma projektide esitamist. 

Partnerorganisatsioon Leido viib 

läbi spetsiaalseid "Elu Juhtimise"  

koolitusi  ning korraldab väljasõite 

Torino vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutusega tegelevatesse 

asutustesse. 

 

 



KOLMAS ERASMUS+ PROJEKTI "TAP-TOGETHER AGAINST 

POVERTY" PARTNERITE KOHTUMINE 

 

Kohtumine toimus 20-21 juulil 2015 Eestis. 

 

 

Kõigepealt korraldas partnerorganisatsioon MITRA 

linnaekskursiooni. Kohtumine algas 

O1 (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

analüüs) ja O2 

(sotsiaakindlustusmudelite analüüs) 

üle vaatamisega. O1 - antud trükis on 

tõlgitud inglise keelde ning peale 

mõningaid parandusi on see valmis meie 

välisekspertite poolseks hinnanguks. Peale tagaside kogumist teeb 

CEES vajalikud parangused ning üllitis tõlgitakse teistesse keeltesse ning antakse trükki. 

O2 saadeti partneritele vahetult enne kohtumist Tallinnas, mille käigus arutati see läbi. Enamus 

partneritest ei nõustunud selle struktuuri ja üldise kvaliteediga, seades küsimärgi alla seose 

metoodika (eriti hüpoteesid), kogutud andmete ja nende töötluse vahel. Selle tulemusena jõuti 

järeldusele, et antud metoodika on liiga ambitsioosne. Arutelud olid suunatud metoodika 

ülevaatele, peamiselt andmete kogumisele ja töötlemisele. Partnerid otsustasid, et uuringu 

põhirõhk peaks olema probleemidel, millele saaks leida lahenduse küsimustiku abil kogutud 

andmete alusel. 

Seejärel esitas CWEP hoidlat. Partnerid arutasid selle struktuuri üle, ning alustasid O3 ja O4 

teemaliste õpikodade esialgset planeerimist. Nõustuti, et koolitamise metoodika (nt päevakava) 

peaks arvestama uuringu tulemusi, seejuures pidades silmas O1-s ja O2-s avaldatud soovitusi. 

Levitamist puudutavas mõttevahetuses arutati infolehte ja plakateid . Partnerid otsustasid, et 

informatsioon "Teadistuse Mõjud" alt tuleks panna "Tegutsemise Mõjud" alla AdminProjectis. 

Päevakavas seisis samuti 01.09.2014-31.07.2015 vahearuande üle vaatamine. Aruandes olid 

välja toodud ka  LTTA õpikodad Torinos. Need peaksid olema aluseks teadmiste vahetusele ning 

metoodika välja töötamisele, mida   saaks kasutada kõigis partnerriikides. Jõuti kokkuleppele, et 

iga organisatioon korraldab koosistumisi vastavatel teemadel LTTA õpikodades.  

CILSDGC valmistas ette internetiküsimustiku 

Tallinna kohtumisele hinnagu andmiseks. 

CWEP valmistab ette küsimustiku projekti 

hindamiseks organisatsioonide siseselt. 

Partnerid leppisid kokku, et järgmine 

kohtumine toimub 18.-19. veebruaril 2016 

Madridis. 

 

 

  

 



EESTI: ÜHISED KOOLITUSED, FINANTSEERIMINE NING MUUDATUSED RIIKLIKUL 

TASANDIL 

 

 TAP - Together against poverty" projekti raames intervjueeriti 10 sotsiaalabi ja tugiasutuste esindajat.Toome välja neist  kaks. 

 Tatjana Moroz: “Meie kutsekool pakub koolitusi töötutele juba paari aasta jooksul, antud projekt viiakse ellu koostöös 

töötukassaga, mis suunab meile ettevõtlusega tegeleda soovivaid 
kliente. 

Minu kolleegid õpetavad äriplaanide ning EAS avalduste 

koostamist, paraku aga pole toetust saanute arv kuigi suur.  

Samas aitavad meie koolitused tunda töötutel end 

enesekindlamalt, nad õpivad kust ja kuidas taotleda rahalist 

abi oma tulevaste äriprojektide jaoks. Me jõustame ning 

näitame neile, et nad ei ole oma probleemiga üksi. Algselt 

töötasime ainult gruppides, kuid praeguseks pakume juba ka 

individuaalnõustamist.  

Kahjuks pole meil  piisavalt riiklikku toetust. Mitte kõik töötud, 

kes sooviksid tulle meie kooli saavad seda teha, ka 

töötukassal puudub selleks ressurss. Osaleda saavad ainult 

registreeritud töötud. 

Eestis on palju koole ja firmasid, mis pakuvad sarnaseid 

koolitusi. Meil pole piisavalt töökohti kvalifitseerimata tööjõu 

jaoks, mille tõttu minnakse välismaale, kus on kindel töökoht ja 

parem palk. Samas aga pole meil piisavalt spetsialiste" 

Üks peamisi takistusi vaesusest ja 

sotsiaalsest tõrjutusest jagu 

saamisel on oma äri alustavate 

töötute rahastus. Minu arust on 

kõige efektiivsemaks teenuseks 

osutunud koolitus koos rahalise 

abiga, neid peaksid alati koos 

pakkuma 

Margarita Tsernogorova: "Olen Tallinna linnavolikogu liige ning aitan vaesuses elavaid inimesi kõikvõimalikel viisidel. Toetan 

neid ka eraisikuna, näiteks ostsin toitu 60 perele. Volikogul pole piisavalt raha, et tegeleda vaesusega. 

Meil on küll palju teenuseid, kuid nad ei lahenda 

vaesuse probleemi. Tunnen  mitmeid eraisikud ja 

ettevõtteid, mis samuti aitavad hädasolijaid. Üks hea 

näide tööst vaeste ja sotsiaalselt tõrjutud inimestega on 

erafirma Radiola, mis annetas laste jaoks linna 

eelarvesse 10 000 EUR.  

Kõige efektiivsemad meetmed on töökohtade loomine 

ning rahaline toetus. Olen teinud mitmeid ettepanekuid 

linnavolikogus suuremate rahasummade eraldamiseks 

sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, kuid tegelikult 

peavad muudatused toimuma riiklikul tasandil. Meil on 

vaja uut sotsiaalpoliitikat, ainult uus valitsus ja 

maksusüsteem võivad olukorda muuta." 

Kõige efektiivsem abi vaestele 

ning sotsiaalselt tõrjutute 

inimestele on töökohtade loomine 

ning rahaline toetus. 



 

 

MIDA ARVAVAD AMETNIKUD OLEVAT PEAMISTEKS VAESUSE JA 

SOTSIAALSE TÕRJUTUSE PÕHJUSTAJATEKS KESET EL-I KATSEID 

VÕIDELDA NENDE SOTSIAALSETE PROBLEEMIDEGA 

Selleks, et teada saada kõrgete ametnike arvamust vaesuse põhjustest Rumeenias, korraldasime 

TAP projekti raames küsitluse 10 ametniku seas ( 2 suurlinna sotsiaalkaitse kõrget ametnikku, 

valitsuse esindaja regionaalsel tasandil, Euroopa Sotsiaalfondi projektide ekspert, nõustaja, 

sotsiaalkaitse projektide hindaja ning 4 sotsiaaltöötajat.). Küsimusele  "Millised majanduslikud ja 

sotsiaalsed tegurid on teie arvates vaesuse ja sotsiaalse tõrjustuse põhjustajateks?" vastati 

järgnevalt (vastused on reastatud tõenäolisemast vähem tõenäolisemani): 1 - töötu inimene 

majapidamises, 2 - sissetuleku allikas (talu, pension, toetused), 3 - töötukassa madal efektiivsus, 4 

- võlad majapidamises, 5 - "mustalt" töötamine või osaline  töökoormus, 6 - aeglane SKT kasv või 

selle langus, 7- keskpanga intressipoliitika.  

Mis puutub vaesuse ja tõrjutuse sotsiaalsetesse teguritesse, siis 7. võimalikust vastusevariandist 

arvasid vastanud, et 1 - Madal haridus on kõige olulisem tegur, millele järgnes 2 - keeruline 

olukord peres nt. paljulapseline pere, 3 - praktiliste oskuste ja kutsekvalifikatsioonide puudumine, 

4, 5 - puue ning elamine väikelinnas või maal, 6 - õpitud abitus ning ettevõtlikkuse puudumine ja 7 

- võõrandumine, asutuste abist keeldumine.  

 

  

 

 

 

 

           

Seega 

võib väita, et töötust ning madalat 

haridustaset vaadeldakse kui peamisi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

põhjustajaid 

Samas peab mõistma, et töökoht ei tähenda automaatselt vaesusest välja tulemist. Euroopa Parlamendi 

uuringuagentuur leidis, et 2012 aastal mõjutas töövaesus 9,1% Euroopa Liidu tööealisest, eelkõige noori 

(http://epthinktank.eu/2014/08/13/in-work-poverty-in-the-eu/). Töötuse ja madala haridustaseme vaheline seos on eriti 

tugev suurtes linnades, kus kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide arv on väiksem, kui seda nõuab tööturg. (vaata 2012 

aasta J. Rothwell'i läbi viidud uuringut). 

Intervjueeritavad tõid välja ka teisi tegureid, nagu näiteks inimese enda valikud ( rasedus, keeldumine 

madalapalgalisest tööst jne), diskrimineerimine, tahtejõu ja motivatsiooni puudumine, õpitud abitus, liisingud, 

keerulised suhted perekonnas, kõrge vanus jms. 

 

 Euroopa Liit seab eesmärgiks 20 

miljoni inimese vaesusest ja 

sotsiaalsest tõrjutusest välja 

aitamise (vaata Euroopa 2020 

strateegiat). Rumeenia kavatseb 

vähendada vaesuses ja 

sotsiaalses tõrjutuses elavate 

arvu 580 000 inimese võrra, 

millele peaks kaasa aitama 

tööhõive tõstmine 70%-ni. (2014 

aastal oli tööhõive 65,7 % 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/e

urope-2020-indicators)  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators


UURIMUSTULEMUSTE KOKKUVÕTE - VAESUS HISPAANIAS 

 
1. NOVEMBER KUNI 31. MÄRTS 2015 INTERVJUEERITI TAP PROJEKTI UURINGU RAAMES 10 

SOTSIAALABI JA TUGIASUTUSE ESINDAJAT. 

CECE tegi tihedat koostööd oma koolivõrgustikku kuuluva Senara fondiga, mis 

tegeles intervjueeritavate otsimisega. 

Senara fond on 1997 aastal asutatud MTÜ, mille eesmärgiks on Moratalazis (Madrid) asuva 

Senara kooli rehabilitatsiooniprogrammide toetamine. Fond keskendub töö otsimisele 

vähekindlustatud isikutele, eelkõige neile kes on sotsiaalse tõrjutuse riskigrupis või puudega. Selle 

eesmärgi saavutamiseks võetakse ühendust erinevate organisatsioonide ja firmadega saavutades 

seejärel integratsioon ühiskonda töö kaudu. Koostööd tehakse enam kui 50 organisatsiooni ja 350 

firmaga, kes on saanud mitte ainult kasu, vaid on ka omalt poolt täitnud neile pandud lootused.  

 

Uuringu  eesmärgiks oli sotsiaakindlustuse mudelite analüüs. Enamus intervjueeritavatest 

töötavad MTÜ-des ja sotsiaalasutustes. Nende ametikohad on: teenistuja, vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse teemaliste projektide koordinaator. Nende peamisteks klientideks on püsiva sissetulekuta 

majapidamised, immigrandid, vanurid ning ükskikvanemad. 25% teenuse kasutajatest on naised. 

Uuringu abil oli võimalik teha järgnevad järeldused:  

 

 Rahaliste vahendite puudumine, pikad 

ootejärjekorrad ning bürokraatia on 

vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest 

väljumisel peamisteks takistusteks. 

Positiivseteks teguriteks osutusid: 

rahaliste vahendite suurenemine, 

ennetustöö ning perekondade 

integreerimine ühiskonda. Ettevõtluse 

alustamisel osutusid peamisteks tõketeks algkapitali puudumine ning 

liiga kõrged tööandjale kehtestatud maksumäärad 

 

 

Vaid 25% intervjueeritavatest oli kursis 

välismaal kasutavate meetmetega 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

vähendamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAP AJURÜNNAK KOOSTÖÖS TAANI EKSPERTITEGA 

 

1 juulil 2015 kohtus TAP projekti Taani meeskond 4 ülikooli professori 

ning EAPN (Vaesuse vastane võrgustik) esindajaga.  

 

 

Klaas Molenaar, Haagi Ülikoolist, on Majandusliku Kaasamise ja Ettevõtluse instituudi professor. 

Tema arvates on edukas ettevõtluses suure tähtsusega käitumuslikud faktorid. Finantsiline abi, 

nagu näiteks väikelaenud, on osutunud heaks praktikaks, seda võib näha teistest projektidest 

välismaal. Rahvusvaheliste koolituste ettevõtluses materjale võib leida Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) kodulehelt. 

 

Professor Nadja Jungmann Utrecht UAS-st spetsialiseerub laenude restruktureerimises. Ta juhib 

tähelepanu sellele, et inimese käitumine võib muutuda puuduses, olgu see rahaline, töö 

puudumine vms. Need olukorrad viivad muutusteni täidesaatvates funktsioonides, 

kontrollfunktsioonides ajus. Inimesed muutuvad "ekspertiteks" lühiajalistes lahenduses, kuid 

kaotavad võime näha pikaajalisi. Selleks, et olla edukad peavad integratsiooniprojektid sellega 

arvestama. 

 

Louis Polstra on tööjõu osaluse alane professor Hanze UAS-is Groningenis. Ta töötas välja 

kutsestandarti sotsiaaltöötajatele, kes tegelevad vaesuses või sotsiaalses tõrjutuses elavate 

klientitega. Professor Polstra rõhutab mitmetasandilise lähenemise vajalikkust edukaks vaesuse 

vastaseks võitluseks. 

 

Professor Leni Beukema on töötab samuti 

Hanze UAS-is, tema ülesandeks on 

alternatiivsete sotsiaalkindlustussüsteemide 

välja töötamine Hollandis. Tema arvates peaks 

keskenduma puudulikule kirjaoskusele. 

 

EAPN esindaja Jo Bothmer näitab toodet, mis 

valmis sotsiaaltöötajate ja nende klientide ühise 

projekti käigus. Tema väitel on selline koostöö 

väga produktiivne ning klientidele suureks 

abiks.  

 

Kõik eksperdid nõustusid TAP projekti suure potentsiaali osas, kuid kritiseerid uuringute 

metoodikat, nagu näitekeks sihtrühmad ning osalejate arv. Need tähelepanekud arutatakse läbi 

TAP projekti septembri kohtumisel Itaalias. 

Seda arutelu võib pidada Taani rühma poolseks suureks panuseks TAP projekti. 

Kõik eksperdid nõustusid TAP projekti suure potentsiaaliga. 

 

 



 

 REPOSITORY - PROJEKTI KODULEHEKÜLJE HOIDLA 

 

Hoidla on andmete arhiiv, mida on võimalik jagada teiste kasutajatega võrgustikus. See loodi 

kiireks ning mugavaks sisu haldamiseks ja jagamiseks. 

 

 

 

Meie hoidla/lae alla lehekülje osal on 

olemas oma otsingumootor, mis tagab 

kiire infootsingu. Failid on jaotatud 

kategooriatesse ning 

alamkategooriatesse. 

 

 

 

 

 

 

 

The repository/ download section  

Failile ligipääsemiseks tuleb see 

lihtsalt alla laadida. Lisaks sellele on 

võimalik näha informatsiooni faili 

suuruse ja tõmbamiste arvu kohta. 

Eraldi kasutaja tegemine pole vajalik. 

Külasta meie 

kodulehekülge                       

http://tap-project.eu/ 

 

http://tap-project.eu/

