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BUT… WHAT WILL THE FUTURE
BRING US?

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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Kuidas ots otsaga kokku viia, Euroopa kõige vaesemad riigid
"TAP-Koos vaesuse vastu" projektis, mida rakendatakse rahvusvahelise partnerluse ja mille
rahastab Euroopa Komisjon (Erasmuse + Program) on
tsükliline nähtuse analüüs vaesusest ja sotsiaalsest
TAPi projektis “Koos vaesuse
tõrjutusest, mille pidevalt läbi viidakse. Olemasolevad
vastu" - raames toimub
andmed selles vallas sageli pärinevad sotsiaalsetest
tsükliline nähtuse analüüs
uuringutest. Üks nendest näidetest on Eurofound portaal,
vaesusest ja sotsiaalse
kus andmeid kogutakse Euroopa Liidu tegevuskava, seda
tõrjutusest. Olemasolevad
andmed selles vallas sageli
avaldatakse www.eurofound.europa.eu.
pärineb sotsiaalsed
uuringud.

"Euroopa elukvaliteedi uuringu 2012" jooksul tehti
küsimustiku analüüs , sealhulgas küsimusi elatustase ja
puuduses, ja küsimus, kuidas ots otsaga kokku tulla. Esitatud
andmed portaalis võimaldab meil gruppis vastused vastavalt
erinevatele sissetulekuga rühmade vastajatest leida. Võttes arvesse "TAP" projekti teema, oli
valitud väiksema sissetulekuga isikud. Nendel inimestel on võimalus valida üks kuuest võimalusi:
suurte raskustega, raskustega, mõningate raskustega, haldjas kergesti, lihtsalt, väga lihtsalt. Pärast
vastuste analüüsimisest on pakkutud ainult äärmuslikud hinnangud: "suurte raskustega" ja "väga
lihtne" see on lihtne märgata suurt erinevust selles osas Euroopa riikide seas (joonis 1 ja 2).
Joonis 1. Leibkondade osakaalu levik, olukorra hindamine nagu "suurte raskustega".

Allikas: ise väljatöötamine põhineb www.eurofound.europa.eu

Joonis 2. Leibkondade osakaalu levik, olukorra hindamine nagu "väga lihtne".

Allikas: ise väljatöötamine põhineb www.eurofound.europa.eu

Keskmiselt 20% leibkondadest Euroopas näitas, et nad "ots otsaga kokku viivad", väga suurte
raskustega (keskmiselt 19,6%). Mõnedes riikides, nagu Kreeka, Rumeenia, Slovakkia ja Leedu
määr oli oluliselt kõrgem (vastavalt 51.5% Kreekas, 38,2% Rumeenias 35,6% Slovakkias ja 32,1%
Leedu). Asjaolu, et jõudes madalaima sissetulekuga kodumajapidamistesse võiks rahuldada oma
vajadusi väga kergesti, usub vähem kui 2,3% leibkondadest (keskmiselt). Vastus "keskmine" oli
vaid 1,4%. Üle 10% selle kategooria hindamise märgitud ainult Taanis ja Rootsis (vastavalt 12,1% ja
10,2%). Mõnedes riikides polnud üldse sellist vastust, nii et see olukord vastajate sõnul ei toimu
üldse (Montenegro, Ungari, Leedu, Malta, Slovakkia ja Portugal). Projekti partneri riikides näitas
järgmise vastuse analüüsitud kategooriad (tabel 1).
Tabel 1. Vastuse analüüsitud kategooriad projekti partneri riikides:

Riik

Suurte
Väga
raskustega lihtne

Eesti
Hispaania
Madalmaad
Poola
Rumeenia
Itaalia
Allikas: ise väljatöötamine põhineb www.eurofound.europa.eu

19,6
24,6
11,9
24,7
38,2
17,7

0,8
1,6
3,5
1,2
0,9
0,8

POOLA: Värbamine töötoad
Peakorteris "Keskus haridus ja ettevõtluse toetamine" assotsioon värbamisprotsessi vabatahtlike
organiseeritud seminaride projekti läbi viiakse . Vabatahtlikud töötajad, mis kuuluvad esimesse
projekti sihtgruppi (inimesed on kõige vaesemad ja on sotsiaalse tõrjutuse vastu) saavad õppida
üksikasjad treeningutes planeeritud aasta juunis.
Värbamine peakorteris assotsioon on lihtsalt üks viisidest seda kasutada. Jõudes esindajateni
selles rühmas, eriti kasulik oli kontakteerimine teiste institutsioonidega, mis pakkusid abi
inimestele, keda ohustab vaesus, näiteks, lähtekohast Rzeszow Regionaalarengu Agentuur,
assotsioon naistele "Victoria", mis aastaid on tegelenud sarnaste tegevustega.
Värbamisprotsessil vabatahtlikud töötajad mis kuuluvad teise sihtrühma projekti (poliitikud ja
sotsiaalsed poliitikud) läbi viivad isiklik kontakt varasemate uuringute osalejatega. Nad on väga
huvitatud peateema planeeritud koosolekutest.

TAP projekti Läti ja EUROOPA vaesusvastane võrgustikus
Ruta Pels, MITRA (Eesti)
Foto: Leonid Smulskiy, MITRA (Eesti)

Eesti projektipartneril mittetulundusühingul MITRA oli võimalus esitada TAP projekti kohtumise
käigus ja käsitöö näitusel korraldatud Läti Euroopa vaesusvastase võrgustikku Riias 13.-14. aprillil
2016. Mitra'st rääkis eesmärkidest ja tulemustest TAP projekti valitsusväliste organisatsioonide
esindajatega, väikseettevõtete Balti mere regioonis ja otsustajaga, arutlesid neid võimalusi
inimestel vaesusriskis alustada oma väikest äri teha, leida kontakte ja alustada koostööd käsitöö
meistritega Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi, Norra ja Kaliningradi piirkonnas (Venemaa).

Osalejad kohtumistel ja
näitustel näitasid
parimaid tavasid
loomingulistest töödest,
tervishoiu-,
pereettevõtted,
turustamise ja
koolitusi.

Balti kolleegid Riias, aprill 2016

Osalejad Euroopa vaesusvastase võrgustikku Läänemere piirkonnas

Osalejad kohtumistel ja näitustel jagasid kogemusi koostöös inimestega riskirühmadest ja heade
tavadega inimestega kuidas motiveerida neid õppima ja hakata ettevõtjaks saama.

Mitra juhatuse liige Ruta Pels koos endise
Läti peaministriga Laimdota Straujumaga
Muusikaline Rooma rühmi tervitus
käsitöö näituse ajal

Ettevalmistus O3 ja O4 koostöö
Pavel Smulski, MITRA (Eesti)

Mitra on alanud ettevalmistused O3 ja O4 töökojad ja on pöördunud kõikidele potentsiaalsetele
osalejatele. Kõikide projektipartnerite juhtumiuuringud tõlgiti ja saadeti potentsiaalsetele
osavõtjatele O4 koostöö - eksperdid sotsiaalküsimuste osakonna töötuses.
O3 ja O4 metoodika tōlkimine on alustatud. Meil on juba esimene tagasiside ja kommentaarid
partneri juhtumiuuringutest.
Enne tõlke, metoodika arutati ja kohandati kohalike oludega, mida tegid Mitra töötajad. Mitra
töötajad on analüüsinud osalejate vajadused O3 töökoda ja toimetasid programmi vastavalt
osalejate vajadustele.

Võidelda vaesuse kultuuriga

Kultuur on tõhus ja oluline vahend, et vältida vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. Nagu on väidetud, et
riiklik sotsiaalne tegevuskava on ka tehtud Iirimaa jaoks.

Kui osaleda kultuursetes projektides ja tegevustes siis on võimalus
elada ilma raskusteta. Lisaks osalemine kultuurielus võib aidata
inimesi ja kogukondi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu.
Pääsemine kultuurisse on seega väga oluline, et Euroopa Liidu
sotsiaalse kaasatuse protsessi ja eelkõige liikmesriikidel arendada
oma riiklikud tegevuskavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu
(NAP / kaasatus).
Alates 12. kuni 16. mai 2016 Torinos toimus 27. väljaanne
Salone del Libro, suurim Itaalia rahvusvaheline
raamatumess. Sellel aastal külastajate arv on suurenenud
üle 339.000 inimest. Vo.To on aktiivselt osalenud kogu
ürituse toimumise aja oma majutusega ja koosolekutega.
Paljud teemad olid käsitletud - kolmas sektor, riiklik
poliitika, kool, vabatahtlik töö ja ettevõtted sotsiaalse
vastutusse.
Kaks uuringut esimese projekti aasta jooksul
olid kättesaadavad ja Vol.To töötajad selgitasid
inimestele, miks on oluline TAP projekt.
Paljudele inimetele, kes said tulla, meie ütlesime teisest seminaarist , mille eesmärk on vähendada
vaesust ja jagada oskusi inimestega vaesuses või keda ohustab sotsiaalne tõrjutus.

Õppimine TAPi töötoas, Cluj-Napoca, Rumeenia
Üle nelja nädalavahetustel aprillis-mais 2016 10 inimest osales TAP ettevõtluse
koolitusprogrammis korraldatud CILSDGC. See oli esimene kord, kui meie testisime
koolitusprogrammi partnerluse raamides.
Õpitulemused selle 30-tunnise koolitusprogrammi olid: suurenenud eneseteadvus ja enesekindlus,
suuremad teadmised karjäärivõimalustest ja töömaailmast ja täiustatud planeerimise oskusi.
Suured teemad olid: “Kes ma olen ?; Minu töökoht? ; Kuhu ma olen suunatud ja mida ma sealt
saan?; Minu tööriistakomplekt.“ Tiheda koostöö õhkkonnas, osalejad said kogemuse nii
koolitajatelt vaid ka üksteistelt. Enamik tegevusi tõestas kõigile kättesaadav õppijad; paar, aga
koolitajad oli pakkunud mõned rohkem toetust kui loodetud.

Kes ma olen?
Osalejate enesehinnangust
on kaasa toonud, et 9
10st on teinud väga olulisi edusamme oma
ettevõtlusalaseid oskuses.

Õppurid ja treener - O3 töötuba

TAP töötuba sotsiaalse kaitse süsteemi otsustajatele valmistatakse praegu Rumeenias. Planeeritud
struktuur on järgmine: esimesel kohtumisel õppijad arutavad ja pakkutavad lahendusi - vastavalt
Rumeenia õigusaktidele ja tavadele - probleemsed olukorrad jagatud Poola, Itaalia, Hispaania,
Hollandi ja Eesti partneritelt. Teisel koosolekul osalejad vaatavad üle saadud partneritelt
ettepanekud lahendamiseks Rumeenia puhul. Need lahendused kaalutakse ning hoolikalt
otsustatakse, kas nad on sarnased, mida tehakse Rumeenias olemasolevate õigusnormide jooksul,
või kas olemasolevaid õigusnorme vältida selliseid lahendusi, kas oleks mõttekas muuta seadust,
kas kasutatud lahendused vajaks rohkem radikaalse restruktureerimise
sotsiaalkindlustussüsteemi.

HOLLANDI EKSPERDIDE SESSIOONID: VÕITLUS VAESUSEGA
Hollandis on palju tähelepanu tulemustest oma projektis,mis tõid
mõned lahendused "arutelu tabelis" vältimiseks vaesuse ja sotsiaalse
tõrjutusega. Seal on meie osaleja Leido töörühmaga, loodud
sotsiaalministeeriumiga meie riigis. See rühm võib aidata ettevalmistamisel eesistumise Euroopa
Liidu 2016 esimesel poolaastal. Peaaegu kõik asjakohased organisatsioonid, ühendused ja võrgu
Hollandis olid seal esindatud. See andis meile võimaluse kutsutud eksperditelt – töödata nendegaosaleda istungitel umbes juhtudel formuleeritakse partnerite poolt projekti põhinevad tegeliku
olukorra.
14. aprillil esimene istung toimus Deventer ruumides Applied Sciences Ülikoolis. Meie poolt
valmistatud juhtumised kasutades spetsiaalset vormi, et muuta arutelude tõhus.

Juhtumid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
teistes riikides andis eksperditele parima
võimaluse analüüsida neid erinevatest
vaatenurkadest. Iga ekspert sai ütelda
oma arvamuse, kuidas võib probleemi
lahendada.

Ekspertide kohtumisel - O4

Koolituskursuse vaesuses elavate inimestele
Nagu Leido on lihtsalt võrk, seotud arengutega elukestva õppe Hollandis (ja ka Euroopa
võrgustikkudes), ja suurem tähelepanu on pöördud inimestele vaesuses. See tähendab, et asutused
osalevad sotsiaalkindlustuse ja aitavad inimestel "ellu jääda", lastes sotsiaaltoetusi, on avastada
õige sihtrühmadele - teades, et liikmed neid saab aidanud pakub haridust. Algus on
skaneerimisega isiklikku olukorda, millele järgneb jada kursused, et saada rohkem ja paremaid
ettevõtluspädevused - sealhulgas õigete suhtumine neid kasutab. See võib teha ka kui
"intrapreneur", kui aktiivne töötaja.
Treeningu teha Leido, on umbes kaks probleemi: õppe osalejate rohkem TAP ja selle eesmärgid ja
koolitus ise.
Üldine järeldus saab olla, et neile meeldib see
töömeetod, rohkem tähelepanu võimalusi teda
kui indiviidi.

Muidugi, majapidamises, perekonna ja naabruses on
oluline ja mõnikord väga oluline, kuid tunne inimene
peab olema, et soove, võimalused ja ideed võetakse
tõsiselt. See on algus, samuti selline koolitus elu
juhtimine.
O3 kohtumine

VIIMANE PARTNERITE KOHTUMINE MADALMAADEL (JUULI 2016)
Projekt on peaaegu valmis. Aeg lendas, millel on erinevaid huvitavaid tegevusi, kohtumistel ja
partneritena nendest riikidest, kus erineva taustaga. Viimane partner kohtumine toimub
Hollandis, Zoetermeer - mitte kaugel The Hague - aasta 7. ja 8. juulil. Seminar toimub ruumides
SBB, seotud organisatsiooni arendamise kvalifikatsiooni kutsehariduse ja -koolituse kõikidel
tasanditel. Ajakava need päevad on järgmine.
Neljapäeva hommikul 7. juuli: Alustame ametlik kohtumine partneritena, rääkida korra
projekti lõpetamiseks õigel viisil. Kuid see on ka rääkida võimalusi mõned sammud, pärast
lõpetada koostöö raames seda Erasmus + projekti. Ekspluateerimine tulemusi on üks suuri
väljakutseid, ilma otsese tegevuste rahastamist. Aga me teame, et vaesus on üks teemasid kõrgel
riiklikul ja Euroopa päevakorrad - mõelda olukorra noortele (keerisjäljes majanduskriisi) ja
rändajate tulevad Euroopasse. On asju, mida teha - ja me käsitleme neid.
Neljapäeva pärastlõunal, July 7: Pärastlõunal kasutatakse seminaril hariduse roll "takistada"
noored vastu tulevad haavatavas olukorras. Muidugi palju on sõltuvalt taustast noortel
täiskasvanutel, kuid kui anda konkreetset teavet neile osana uuring - antud juhul kutsehariduse ja

-koolituse - aitab ... see võib olla võimalus arendada konkreetseid kursusi neile, ja nende vanemad
ka.
Esindajad SBB, meie võõrustaja koosolekul, aitab kaasa töökojas. Leido esitab ka mõned
ettepanekud Sellise lähenemise osana taotluse Hollandi projekti, mis käsitleb ähvardusi sotsiaalse
laenu süsteemi Hollandis.
Reede hommikul 8. juuli: Viimane aktiivsus projektipartnerid, õppides Haagi ja kuidas
sotsiaalministeerium on kaasatud otsib parimaid strateegiaid Hollandi võitlust vaesusega. Seal
giidiga jalutuskäik kesklinnas Haagi (mida teevad vabatahtlikud), millele järgneb visiit
ministeerium. Pärast mõningaid ettekandeid Hollandi süsteemi ja hiljutiste algatustega valitsuse
sulgemise lõunasöök on restoranis olemas. See restoran on viinud inimesed, kes on mingil moel on
keelatud - andes neile võimaluse olla osa ühiskonnast. Pärast lühikest hüvasti sessiooni partnerid
lähevad oma teed, kuid teades, et 2017. aastal Leido korraldab rahvusvahelise ürituse kohta
asutamisest Euroopa võrgustiku ekspertide rühmad liikmesriikides abil kogemusi TAP.

TAP TÖÖTUBA MADRIIDIS, HISPAANIA
2016 aprilli kolmandal nädalal projekti koostöö töötuba oli Fundación Senaras. See mainitud
koostöö oli ettevõtlik koolitus, korraldatud TAP projekti Erasmus+ programmi raames.
Fundación Senara viib tähelepanu abistamiseks inimestele väheste russurssidega töö leidmiseks ,
eriti nendele inimestele kellel on risk sotsiaalse tõrjutusega või kellel on tervisega probleeme ehk
invaliidid. Nende eesmärkideks nad kontakteerisid sotsiaalsete firmadega ja nõudsid oma
teenuseid oma ühiskonna integreerimise töö saavutamiseks. Nad töötavad rofkem kui 50
üksustega ja 350 firmadega, mis on saanud oma lepinguid ja on edukalt ootusi täitnud.
Fundación Senara osales 2008 aastast Euroopa noorte programmi kaudu, nagu saatev
organisatsioon European Voluntary Service (EVS).
Sihtasutus 2002 aastal alustas tööd pangas, et aktiivsemalt aidata inimesi raskustega. See oli
keskendunud kahele valdkonnale: majapidamine ja majapidamise teenused.
Fundación Senara tegid seminaari, mis ketis 10 tunni “Õppekava ja metoodika inimestele
vaesuses”. Selline koolitus oli päris huvitav, kuna inimesed kunagi veel ei näinud sellist
koolitused.

Peamine eesmärk TAPi projektis on ennetada vaesuse arendamist ja rakendada õppevahendeid.
Seega kogu istungitel olid esitatud erinevad juhtumid riikides, mis oli projektis. Meil ei olnud
raskusi probleenide lahendamises. Mõned neist oleks kergesti ülekantev ka Hispaaniasse.

Ekspert ja O3 gruppi õpilased

