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AEG ÕPPIMISEKS JA KOGEMUSTE JAGAMISEKS
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Lühiajaline ühine personali koosolek Torino (Itaalia) 22-26 september, 2015 mida korraldas
Vol.To oli suur õppekogemus kõikide TAP projekti partnerite jaoks. Koolituse osalejatel oli
võimalus õppida koos ja õppida üksteise kohta, et jagada osapoolte organisatsioonide parimaid
tavasid, et arutada ühiseid teemasid ja planeerida tulevasi tegevusi.
Koosoleku ajal sai kasutatud erinevaid mitteformaalseid õpingu vorme: meeskonna tegevusi ja bingo
mänge, ühiseid esitlusi ja rühma tööd, õppe külaskäike ja kohtumisi kohalike organisatsioonide esindajatega.
Osalejatel oli aega jagada ja arutleda, saime viljakalt
kulutada nii töö, kui ka vabaaega, ning ette
valmistada tööks metodoloogia seminaride jaoks üks neist on inimestele kes on vaesusriski all ja
teine otsustavate isikute ja juhtide jaoks.

Bingo mäng aitas rohkem üksteist tundma õppida.

Seal oli ruumi aruteludeks.

Töö rahvusvaheliste gruppides rikastas
loovust.

Hispaania meeskond jagas parimaid kogemusi
oma käimasolevate projektidest.

Bert Wissink (LEIDO, Holland)
ettekandest "Life Management" oli
kursuse kulminatsiooniks.

Saime palju õppida ettevõtlusest kutsekooli õppereisi jooksul.

Itaalia valitsusväliste organisatsioonide esindajatega kohtumise ajal saime vahetada
parimaid tavasid ja kogemusi.

EUROOPA HEAOLU SÜSTEEMID - VÄÄRTUSLIK ANALÜÜS

Esimese aasta üks kahest peamisest tootest on Sotsiaalkindlustuse mudelite projekti
avaldamine, mis oli läbiviidud Euroopa riikides, dokument sisaldab üle 100 lehekülge
mida kirjutasid kuus partnerit, ning mille eesmärk oli analüüsida peamisi
Heaolusüsteemide eeliseid ja nõrkusi kuues partnerriigis.
Väljaanne koosneb kahest osast. Esimese osa eesmärk on tõsta esile hoolekandesüsteemi struktuuri ja
põhineb viiel küsimusel: õiguslikud aspektid - administreerimine, sotsiaalpoliitika, osalejad, suhteid ja
võrgustik, parimad tavad.
Teine osa analüüsib esitatud 61 poliitikate vastuseid, käsitledes viit peamist teemat, mis koondavad
küsimustiku küsimuste gruppideks. Teemad: institutsioonide roll võitluses vaesusega, võrgustike ja mitme
asutuse koostöö efektiivsed lahendused, ettevõtluse takistused ja vahendid võitluses vaesuse vastu.
Tehtud järeldustest partnerid tõid esile viis põhipunkti:
1.
mõned organisatsioonid on püüdnud välja töötada uuenduslikke viise, kuidas toetada vaesuses
elavaid inimesi, kuid lähenemine oli sageli liiga bürokraatlik;
2.
üheski partnerriigis ei olnud kirjeldatud reaalset ameti vahelist koostööd, ning siin on üldine nõudlus
suurema institutsioonide või organisatsioonide koostöö järgi.
3.
koolitust ja eriti õppimist peetakse peamiseks vahendiks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks;
4.
paljud inimesed kukkuvad välja sotsiaalkindlustuse võrgust oma kodanikuõiguste informatsiooni
puudumise tõttu.
5.
Enamik vastanutest pooldab ettevõtlusega seotud vahendeid (ettevõtlusalaste oskuste arendamist ja
suhtumist), kui vahendit vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamiseks.
Rahulolu jaoks kogutakse väärtuslikku teavet mida rõhutas ka professor Giancarlo Rovati, direktor
Department of Sociology of Università Cattolica del Sacro Cuore Milanos, kommentaarides uuringut ta
märkis, et:
TAP projekt on märkimisväärne panus, mis rõhutab vajadust rakendada süsteemi nimega "
heaolu
mitmuses"
, mis põhineb aktiivsel partnerlusel asutuste, ühiskondlike organisatsioonide ja sotsiaalsete
ühingute vahel, mis võimaldaks eelkõige õigeaegselt ja paindlikult sekkuda ettearvamatutel ja
väljakutsete olukordades.

Teadustöö täisversioon on saadaval
7 keeles veebilehe keskkonna
baasis.
Lae fail.

Torino vabatahtlikutte ühingu TAP Projekti ettekanne
(25/09/2015)

RAHVUSVAHELINE TEADUSE KONVERENTSI ETTEKANNE
"Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleem Poolas võrdluses valitud ELi riikidega-leiud"
,
aruanne esitati Rahvusvahelisel Teaduse Poolas.
Konverents tänapäevaste sotsiaalsete ja majanduslike muutustest majanduses toimus Carpathian State
School Jasło-s. Üritus arutles probleeme mis kaasnevad sotsiaalsete ja majanduslike muutustega ning tõi
kohale teaduse esindajaid teistest riikidest, nende hulgas Ukraina ja Slovakkia. Aruande projekti TAP Together Against Poverty kohtumisel esitati: Ettekanne teemal
"Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleem Poolas võrdluses
valitud ELi riikidega-leiud", mis oli pühendatud peamisele
järeldustele projekti uuringute põhjal.
Aruande peamine eesmärk oli arutleda konverentsi osalejatega
Poola vaesuse eripärasid, võrdluses valitud ELi riikidega, mis
olid selles projektis partneriteks. Peale teoreetiliste eelduste
esitamist, mis puudutasid vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, osalejad
tutvusid uuringute metoodikaga, ning peamiste saavutatud
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tulemustega. Paljud osalejad
olid väga huvitatud projekti tulemustest, ning avaldas valmidust
osaleda töötubades, mida korraldatakse projekti raames tulevikus.

Aruanne avaldatakse teaduse ajakirjas "Zeszyty naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej" (ISSN: 20812043).

MILLISED EELKÕIGE ON ETTEVÕTLUSALASE KOOLITUSE ESMÄRGID?

Oleme välja töötanud õppekava ettevõtluse koolituse (ET) programmi inimestele, kes on vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse piiris või sellise ohus, vaesetele või sotsiaalselt tõrjututele. Oleme läbi viinud dokumendi
läbivaatamist Euroopa Liidu ja Maailmapanga tasandil, mis viitavaid ettevõtluse ja ET. Eesmärk on
teavitada otsusest, mis on suunatud õppetulemustele, et saaksime kujundada koolitusprogrammi, mis on
kindlalt viimaste kontseptsioonide põhine.

Mis on ettevõtlus?
Määratlus 2006/962 / EÜ, Key competences for lifelong learning koosneb „algatusvõimest ja
ettevõtlikkusest“, kui üks kaheksast pädevuse võtmest, määratledes seda kui "võimele viia mõtted tegudeks",
Erasmus + programmi loetelud, "algatusvõime ja ettevõtlikkus "kui horisontaalne oskuste areng.

Mis on ettevõtlusalase koolituse eesmärgiks?
Vastavalt publikatsioonile Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-Business Studies
(European Commission, 2008), mille eesmärgiks on arendada ettevõtlusalaseid võimeid ja hoiakuid, mis
soodustab majandus loovust, innovatsiooni ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.
Maailmapanga ekspertide järelduseks oli see, et ettevõtlus hariduse ja koolituste eesmärgiks on "pakkuda
üksikisikutele ettevõtluse mõisteid ja oskusi, selleks et toetada erinevaid ettevõtlusalaseid tegevusi ja nendes
osalemist" (Robb et al., 2014 lk 13). Ettevõtlusalase hariduse õppetulemused (Eurydice, märts 2012), mida
kasutatakse võrdlusena viimastel Euroopa tasandi uuringutel on toodud allpool. Meie koolitusprogrammis
plaanime rakendada spetsiifilisi õppevahendeid selleks, et vastata õppe vajadustele meie koolitustes
osalejatele.

METOODIKA TÖÖRÜHM SOTSIAALSETE JA POLIITILISTE
OTSUSTAJATELE

TAP projekt „Üheskoos vaesuse vastu“ hakkab arendama metoodikat
töörühmas sotsiaalsete ja poliitiliste otsustajate abil.
Selle meetme tegevus, valik ning viited puudutavad enim nõutuid teemasid. Nad on kogutud praktilistest
valdkondadest, mis on seotud vaesuse küsimustega, sellesse sisenemise ja väljumise mehhanismidega,
riiklikud eripärad, ning sotsiaalkindlustuse mudelid. Nimetatud valdkondade jaoks said valitud sihtrühmad,
selleks et tagada töötubades põhieesmärki, milleks on teadmiste kasvatamine, teave vahetamine ja arenguks
muutuste soovitused (paranduste ettepanekud iga riigi sotsiaalkindlustuse mudelites). Põhikokkulepe on teha
sisulised ettepanekud töörühmade arutelu käigus.

Lühiajalise istungi Joint Staff Event Torinos jooksul arutleti 4 põhipunkti ja tehti mõned järeldused:
Eesmärk: arendada juhendamise oskusi sotsiaalses süsteemis töötavatel inimestel ja arendada
institutsioonide võimet, arendada uusi meetodeid sihtrühmaga töötamiseks.
Sisu: Coachigu Programmi vajadus, eesmärkide seadmine: isiklik ja professionaalne, sealhulgas Juhtumite
uurimine, peamised oskused mida peaksime arendama on: Aktiivne kuulamine, Probleemide lahendamine,
Õppimis /peegeldus oskused, eesmärkide seadmine, Viha kontrollimine, Suhete loomine ja säilitamine.
Meetodid: treeningud / rühmatööd koos vajalikku õpingutega.
Hindamine: Enesehindamine (juhendamise oskuste kohta), Lahendatud juhtumite analüüs.

TÄHELEPANEKUD 2016. AASTA PROJEKTIKS, KAASA
ARVATUD EUROOPA TASANDIL

TAP projekt on huvitav Hollandile. Loomulikult probleeme võitluses vaesuse
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on seal vähem kui paljudes teistes riikides (nagu
meie projektides), kuid me teame, et on ka siin palju "probleemidega“ inimesi. Seal on vähem raha, et
toetada vaeseid ja isikuid sotsiaalses tõrjutuses, ning mõned teenused on seal palju kallimad, elamispinna
üür, arstiabi ja muud kulud, millest on mõjutatud kõik Hollandi kodanikud. Valla roll muutud üha
olulisemaks aastate jooksul, eriti teades, et valitsus enam ei vastuta paljude määratluste eest, mis on seotud
toetustega konkreetsete rühmade jaoks - toetused, mis on olulised kaasatud isikute jaoks.
Aga muidugi valitsus, keda esindab sotsiaalministeerium, on ikka vastutav riikliku strateegia eest, ning kogu
eelarve ja üldiste kokkulepete eest , mis puudutavad omavalitsusi, nimelt kuidas omavalitsused käsitlevad
eelarvet. Mis on selle põhjuseks…
Oleme pöördunud Ministeeriumi juurde teabega riigiteenistustele projektist ja selle eesmärkidest, mida
oleme sõnastanud järgmiselt – teadusele põhinev, mis on juba eelnevalt läbiviidud ja kavad vastu võetud,
antud kursused käsitlevad ettevõtlusalaseid oskusi ja pädevusi.
Selle kontakti tulemus on väga huvitav meie jaoks ja kogu projekti kasuks. Esiteks oleme palutud ühineda
töörühma, kelle eesotsas oleks Sotsiaalministeerium Riigisekretär. Töörühma liikmed on organisatsioonid,
mis on seotud "võitlusega" vaesuse vastu Hollandis. Nad on erineva taustaga: Heategevus, Päästearmee,
Toidupanga Ühendus, ja nii edasi. Järgmine kohtumine toimub detsembris ja TAP-projekt päevakorras on
teavitada töörühma liikmed, mida me teeme ja kuhu me püüdleme jõuda.
Kuid peale seda, kui me teame, et Holland on esitatud Euroopa Liidu eelistungis aasta 2016 esimeses pooles.
See tähendab, et sotsiaalministeerium on valmis korraldama mõne rahvusvahelise tegevuse, keskendudes
vaesusele ja sotsiaalse kaasatusele Euroopas.
Mis samuti leiab peamist aset konverentsil
juunis, mis toimub Haagis ja mille korraldab
Euroopa Social Network (ESN). Kus tulevad
töörühmad ja pakume korraldajatele hoolitseda
ühe või kahe seminari eest TAP-projekti
raames.
Lähikuudel anname rohkem infot sellest väga
positiivsest arengust, jagame tulemusi ja
tooteid meie projektist Euroopaga ja selle
liikmesriikidega ka kõrgel poliitilisel tasandil.
Oh jah, vahepeal oleme arutanud Amsterdamis
meie projekti ka konverentsi ajal, kus oli meil
grupp Ameeriklast, mis toimus juunis. Nad on
tõesti huvitatud, mis meil siin toimub, teades, et
vaesus on suur probleem ka seal.

Juuni konverents - grupiga USAst.

