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GOOD, SUFFICIENT… BUT…
WHAT WILL THE FUTURE
BRING US?
Esialgne kokkuvõtte uurimistulemustest
(Poola)
Eesti: Vaeghõive kui üks peamist vaesuse
probleeme
Esialgne summeerimine uurimistulemuste
- Itaalia
Rahapuudus ei saa seda parandada!
Vaesus ja visioon tõhusa mudelite
murdmas vaesuse Cluj-Napocas Rumeenia

Esialgne kokkuvõtte uurimistulemuste vaesus – Holland
Hea, piisav ... aga ... mis toob tulevik
meile?

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.

Esialgne kokkuvõtte uurimistulemustest (Poola)
Projekti raames, alates novembrist 2014 kuni jaanuar 2015, Poolas toimunud intervjuud 15 sihtgruppide esindajatega
projektis Inimesed väga tundlikud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu.
Nende hulgas uuringus osalenud ka töötud madala kvalifikatsiooniga või
haridusega, üksikvanemaga pered või paljulapselistele peredele ja madala
Projekti raames, alates
sissetulekuga inimesed. 15 osalejatest 11 olid töötud ja 4 neist töötas, kuid
nende arvamusel sissetulek ei võimalda kõikude vajaduste katmist.
novembrist 2014 kuni
Kõikidel vastajatel ei olnud hoiuisi, kuid tunnistasid võla oma kontol.
jaanuar 2015, Poolas
Ainult ühel juhul ei olnud võla või kokkuhoidu. Keskmine sissetulek
toimunud intervjuud
leibkonnas olid vahemikus 300 zł - 3000 zł, kuid viimasel juhul sissetulek
15 sihtgruppide
inimese kohta oli vaid 500 zł, mis õigus majapidamises ära heaolu.
esindajatega projektis
Kaheksal juhul vastanud elasid maapiirkondades, viiel - olid
linnakodanikud, kus elab üle 100 tuhande elaniku. Kuuel juhul uuringus
osalejad olid üksikvanemad, samuti kuus - paljulastega peredest. Ainult
ühel juhul vastaja sai ülikooliharidust, kuid see ei tähenda, et ta saavutas
kõrgema sissetuleku (keskmine sissetulek selles talus oli ainult 900 zł) ja
tööd ei ole. Neljal juhul isikutel oli ainult põhiharidus, gümnaasiumi ja neli - kutsehariduse. Enamik vastanutest olid
naised (11 inimest)

Foto: http://pixabay.com/en/money-bills-calculator-save-256312/

EESTI: TÖÖTUS ON VAESUS ÜKS PÕHIPROBLEEM
Pavel Smulski, MITRA president
TAP Projekti raames Mitra meeskond vabatahtlike abiga on läbiviinud intervjuud kahe fookusgrupidega. Esiteks
fookusgrupi koosnes 15 töötut eestlast, eesti ja vene keelt kõnelevate keelekogukonda. Intervjueeritud inimesed elavad
Eesti pealinnas-Tallinnas ja Narvas Kirde-osa riigis-üks, mis on tugevalt mõjutatud tööpuuduse probleemi. Eestis
töötus süüdlaseks raskusi neile, kes otsivad, kuid ei leia tööd.
Enamik fookusgrupis ei saa loota ainult riigi ja makstud hüvitiste institutsioonide peale, kuid paljudel juhtudel nad
saavad tugineda ainult oma pereliikmetele, kellel
on stabiilne palk. Töötus ja selle tagajärjed
peetakse äratuskellena riikliku majanduslangusele
alates 2008. Kuigi töötuse numbrid on paranenud,
majandus aeglaselt taastub kriisist, paljud
inimesed ikka veel tööttud, intervjueeritud
inimesed räägiti valitsuse lahendada töötuse
probleemi lahenduses ja ka nn "eksport
tööpuudus" nähtused. Osad intervjueeritud
inimesed olid märkides, et "Eesti töö puudus on
suurim eksport Põhjamaadesse."
Selleks, et minna teistele fookusgruppile, mis
sisaldab ka töötuse propleemidega tegelevaid
Töötu Mihhail Petrov ja MITRA juhataja Pavel Smulski
riigiasutuste esindajaid, me saasime kutsed Sotsiaalministeeriumisse, Sotsiaalkaitse Osakonna, Tööpuuduste
Osakonna, sotsiaalne toimepanemise Parlamendile ja Kahe kohaliku omavalitsuse. Üllataval kombel ei saanud mingit
vastust peale automaatvastajat, kuhu oli edastatud meie küsimused. Kõik ametnikud kellega me kohtusime näostnäkku detsembril ei osanud vastata ilma nende ülemuste loata. Veebruaril oleme suutnud teha intervjuud seitsme
ametnikuga kes töötavad töötuse seltsil, ühe Tallinna Linnavolikogu liigega ühe School of Economics koolitaja /
õpetajaga ja üks psühholoogiga, kes töötas koos töötutega.
Mida me oleme arusaanud, et tugiteenus ei suuda lahendada Eesti töötute keerulisi küsimusi. Ühelt poolt, turul on
palju madala kvalifikatsiooniga töökohti , millest inimesed keelduvad t äärmiselt madala palka tõttu, teisel, inimestel
puuduvad konkreetsed oskused et pääseda paremini tasustatud tööle. Ametnikud on mainitud ka, et on väga raske
aidata oma klientidele jvälja saada suletud ringist ning tööpuuduste probleem
on
üks probleemidet, mis mõjutavad Eesti ühiskonda. Kõik 25 intervjuud tõlgitud
inglise eesti ja vene keelde ja laetud TAP Projekt Admin süsteem 27. veebruaril.

Kuigi töötuse numbrid on paranenud, majandus
aeglaselt taastub kriisist, paljud inimesed ikka
veel tööttud

Töötu Malle Puusepp.

KOKKUVÕTE UURIMUSTULEMUSTEST ITAALIAS

Jaanuarist märtsini Vol.To oli osalenud projekti aktiivses faasis. Tänu kaheksa vabatahtliku
organisatsioonide abile, kes tegelenud sotsiaalsete probleemidega iga päev, me suutsime korraldama
intervjuu areendust TAP Projekt 15 inimest sihtmärgi. Lisaks tänu meie sidusrühma võrgustikku me
suutsime kaasata ja intervjuut võtta 10. poliitiku avaliku ja erasektori vahel.
Algul me saame rõhutada, kui sügav ja range oli finantskriisi mõju meie territooriumil. Peaaegu kõigest
küsitletud inimestest oli kuulda, et olukord oli parem kuni 2010. Töö on võtmeküsimus, enamik inimesi
vastas "Leida tööd" küsimusele "Mis võiks
parandada teie seisundit?" Aga töö peab olema
pakutud, see on avaliku sektori, suurte ettevõtete
tööd ja isiklikku initsiatiivi kompleksne tulemus.
Tugeva võrgustilu loomine nende kolme sektorite
vahel – see on strateegiline punkt, mis selgub
nende intervjuude esimese analüüsiga.
Kuigi olukord on endiselt kriitiiline ja mõned
häid uudiseid moodustab ISTAT National
Institute of Staatika, novembris 2014 oli
avaldatud aruanne "Sissetulek ja
elamistingimused". Vastavalt 2013 uuringu
tulemusele 28,4% Itaalia alalist elanikke on
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus.
Võrreldes 2012 see näide langes 1,5%, selle
tagajärjel vähenes elanikkonna osakaal raskelt
materiaalses puuduses majapidamised (14,5% -lt
12,4%); inimeste osakaal vaesusriskis jääb
stabiilseks (19,1%), samas kui inimesed, kes
elavad väga madala tööhõivega leibkonnas
suurendab veidi (10,3% -lt 11,0%). (Allikas
ISTAT). Märkus: "vaesuspiiril elavate või
sotsiaalselt tõrjutud": on näitaja vaesusriski
(arvutatud 2012 tulu), suure materiaalse puuduse
ja väga madala tööhõive kombinatsioonist.
Foto: https://www.spoken.ly

Töö on võtmeküsimus, enamik inimesi vastas

VAESUS JA VISIOON TÕHUSATE MUDELITE VAESUSEST VÄLJA
LÕHKUMISE CLUJ-NAPOCAS
Maria Kovacs, CILSDGC
Kõige vaesemases sihtgruppis on õigus saada Social Protection Service
käest garanteeritud minimaalne palk (MGW). Need on inimesed, üle
16 aastat, kellel ei ole haridusest, koolitust või tööd, ja kes on
tunnistatud töövõimelisekd, kuid ei ole suutnud pikka aega tööd leida
peamiselt seetõttu, et neil puuduvad vajalikud põhioskused ja
ettevalmistus pakutud töökoha jaoks. Need, kes arvavad, et nad võivad
taotleda MGW, peavad esitama oma dokumendid SPSile, kes otsustab,
kas nad lubavad see toetus. Kui otsus on tehtud, ta allub teistele
spetsialistidele - töö-, perekonna-, sotsiaalse kaitse, mida nimetatakse
County Agency for SocialPayments ja kontroll - tehakse teatavaks
tehtud väljamakseid. Lisaks, Cluj-Napoca, mis põhineb kohalike
omavalitsuse otsustele, MGW saajal on õigus saada ka tasuta süüa,
mida pakkub Sotsiaalne Söökla.

MGW saajal on õigus
saada tasuta süüa, mida
pakkub Sotsiaalne Söökla.
Vastutasuks MGW
abisaajad on kohustatud
tegema ühiskondlikult
kasulikku tööd.

Vastutasuks MGW abisaajad on kohustatud tegema ühiskondlikult
kasulikku tööd.Otsus selle kohta, milliseid ühiskondlikult kasulikku
tööd on peab tegema võetakse vastu linnapea kabinetis. Vastavalt hr
Aurel Mocan Cluj-Napoca DASM juhi sõnadele, ziardecluj.ro infole on umbes 140 MGW abisaajad, kes on leidnud
võimaluse tegutsema kogukonnas.Neile pakutakse koristustööd avalikes kohtades – see ei nõua erikvalifikatsiooni.
Kui MGW saaja otsustab osaleda koolitusel mis on soovitatud SPS poolt, koolitusele kulutatud aeg läheb üldkasulikku
tööde tundidesse
SPS peaspetsialisti pr Carmen Ciornei, on muret tekkitab see, et Cluj-Napocal on nüüd kasvanud MGW saajate teine
põlvkond, mis näitab, et selleks, et aidata inimestele vaesusest välja pääseda on vajalik terviklik sekkumine. Raha ei
lahenda probleemi. Tähtis roll on haridusel, kuid lühiajalised ühekordsed koolitused ei ole lahendus. Lisaks rahale ja
tasuta söögile iga vaese pere või leibkonna liige vajab õppevõimaluste laiendamist, et parandada oma võimalusi leida
tööd ja ka noorem põlvkond peab tegema koolis hästi, sotsiaalse abisaaja staatuse edastamine vanematelt lastele oleks
välistatud. Pr Ciornei arvamusel sotsiaaltöö peaks tähendama tihedat koostööd kodumajapidamis liikmetega,
äärmises vaesuses toetada neid järk-järgult õppida väärtus tööd, õppida, kuidas juhtida oma eelarve, saada
enesehinnang kui kogukonna liikmed ja tunda, kes on volitatud tegutseda eraisikutele, kes soovivad kaasa rääkida,
kuidas nende kogukond areneb.

Raha üksi ei ole lahendus!
Tõhus sekkumine, mis peab silmas pr Ciornei Cluj-Napoca kõige vaesemate
perede jaoks oleks sarnane Prantsuse mudeliga - kolmepoolse sotsiaalse
lepinguga - pikaajaline kokkulepe nende, kohaliku omavalitsuse ja
eksperdiga, kes aitavad terve rühmana. Side, koostöö, õpetamine ja
pühendumist toetada vaeseid näivad olevat vaesuse probleemi
lahendamise võtiks.

Hea, piisav… kuid… mida toob meile tulevik?
Meie uurimustes TAP projekti raames, küsisime Hollandi elanikelt nende elu kohta.
Selgus, et inimestel pole piisavalt raha, pole säästusid, ning neil on tihti ka võlad.
Samas ollakse lootusrikkad ja eluga rahul. See ei ole kõige parem, lihstalt…oleks
võinud olla ka hullem.
Antud hinnangud on tingitud asjaolust, mis põhineb suhtumisele teistes riikides
toimuvasse, nagu ka meil selles projektis. Kui vaadata internetist uudiseid ja dokumentaaflime saab aru, et paljudel
seal elavatel inimestel on probleeme ellujäämisega. Võrdlus olukorraga Hollandis annab kohalikele elanikele tunde, et
“vaesus” nende omas riigis on täiesti erinev.
Üldiselt on inimesed lähituleviku suhtes küllaltki optimistlikud, mitte kõik, kuid “parem osa”. Detailid mida
märkasime intervjuude ajal, näitavad, et majanduslik olukord vajab kiiret paranemist, et inimeste “unistused”
täituksid. Selle eest meie, kui Euroopa ja kui liikmesriigid, peame võitlema.
Siin on informatsioon mõlema grupi olukorra kohta:
Met risico op armoede = vaesusriskiga
Zonder risico op armoede = vaesusriskita
Onvoldoende geld voor = Pole piisavalt raha, et:

Ülevalt alla:
- Kütta maja.
- Osta iga kahe päeva tagant soe lõuna.
- Osta uusi riideid.
Võimaldada omale iga nädalane puhkepäev.
CBS, 2014

