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4.Stipendiumi number E11-2.02-01-01-05 

5.Toimunud tegevused:  

Projekti raames viidi ellu tegevusi nii Euroopas kui ka Eestis. 

EAP� Eesti Euroopas 

Olles osa Euroopa võrgustikust, mille eesmärgiks on vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemine ning 
ühtse ja kõigile kodanikele väärikat elu võimaldava elustandardi saavutamiseks poliitiliste lahendite 
väljatöötamine Euroopas, oleme aktiivselt osalenud EAPN Euroopa töögruppides, kohtumistel ning 
konverentsidel. 

 Samuti oleme osalenud ja teinud ettekandeid Euroopa Komisjoni ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide korraldatud üritustel. Meie võrgustiku liikmed on kogunud ning edastanud 
informatsiooni haavatavate sihtgruppide toimetuleku ja abisaamise võimaluste, tööturu meetmete 
ning vabaühenduste kaasamise kohta. Mahukate küsimustike täitmisel oleme koostööd teinud 
Sotsiaalministeeriumiga, Statistikaametiga, Tööturuametiga ning mitmete vabaühendustega. 

Võrgustiku liikmed on osa võtnud sotsiaalse kaasatuse, tööhõive, kommunikatsiooni ning 
struktuurfondidest rahastuse tagamise töögruppide tööst. Kohtumistele Euroopas on eelnenud 
võrgustiku liikmete ja Eesti vastavate töögruppide liikmete mahukas andmete kogumine, andmete 
analüüsimine ning meiepoolsete ettepanekute väljatöötamine. Kohtumistelt saadud teavet on  
edastatud võrgustiku liikmetele ja koostööpartneritele. Võrgustiku liikmed on Euroopa 2020 
strateegiaga seotud, EAPN Euroopa poolt koostatud dokumente ja välja töötatud seisukohti 
tutvustanud konverentsidel, seminaridel ja kohtumistel poliitikutele, õpetajatele, sotsiaal– ning 
noorsootöötajatele ja vabaühenduste esindajatele.  

�imekiri Euroopa tasandi üritustest, kus EAP� Eesti on AEF toetuse perioodi jooksul 

osalenud. 

17.-19.02.2011. Sotsiaalse kaasatuse töögrupp Brüsselis 

15.04.2011.       Kommunikatsiooni töögrupp Brüsselis 

29.-30.04.2011. Täitevkomitee (EXCO) Brüsselis 

13.-15.05.2011 toimus Brüsselis Europarlamendis 10. Vaesust Kogevate Inimeste kohtumine, 
teemaks oli "Töö". Eestit esindas neljaliikmeline delegatsioon. Delegaadid valmistasid ette 
tööteemalise presentatsiooni, mis pälvis Europarlamendis suurt tähelepanu. Delegaate kiideti ka 
silmatorkavalt hea ettevalmistuse ja aktiivse osavõtu eest töögruppidest. 

18.-22.05.2011.  Uute liikmete treeningprogramm Leuvenis. Koolitusel anti ülevaade sellest, kuidas 
mõõdetakse ja defineeritakse vaesust erinevates Euroopa riikides, kuidas kaasatakse vaesust 



kogevaid inimesi ning kuidas vaesuse vastased võrgustikud teevad koostööd riigiasutustega. Räägiti 
avatud koordinatsiooni meetodist, Lissaboni strateegiast ning Euroopa 2020 strateegiast. Selgitati ja 
loodi seoseid Sotsiaalse Platformi, Vaesusevastase Platformi ja Euroopa 2020 strateegia vahel. 
Tutvustati organisatsiooni struktuuri, tööpõhimõtteid, info liikumise põhimõtteid. Räägiti, millega 
tegelevad töögrupid ning millist pädevust oodatakse töögrupis osalejatelt. Jagati materjale. 

27.-28-05.2011. Sotsiaalse kaasatuse töögrupp. Teemad:Töögrupi liikmete võimekuse tõstmine ja 
koolitus Euroopa 2020 strateegia alal; lühiülevaade kõikide maade NRP (National Reoprt Program) 
kohta riikide esindajatelt; kuidas saada kaasatud riiklike tegevuskavade väljatöötamisse; EAPN 
strateegiline plaan; rahvuslike võrgustike kogemuste jagamine; uute liikmete tutvustamine; EL 
poliitika viimased arengud (Euroopa Vaesusvastane Platform); laste vaesus; EAPN reageering 
kriisile - sügisel toimuva kriisikonverentsi teemade ettekannete planeerimine; avalike teenuste 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmine; romade kaasamine; Euroopa Liidu roll Põhja-Aafrika kriisi 
tõttu Euroopasse emigreerunute suhtes. 

27.-28.05.2011 Tööhõive töögrupp, Kärt Mere 

03.06.2011.      Fondidest rahastuse tagamise seminar. EAPN Eesti esindajana osales Kalle Laane, 
SOS-Lasteküla esindaja. 

15.-18.06.2011. EAPN Üldkogu Lissabonis,  Portugalis. 16.-18. juunil toimus Lissabonis EAPN-i 
Üldkogu. Üldkogul pandi paika järgmise aasta tegevuskava ning eelarve, arutati struktuurimuutusi, 
võeti liikmeks vastu uued riigid (Island, Makedoonia ja Serbia), külastati erinevaid Portugali 
kolmanda sektori organisatsioone, et õppida nende headest praktikatest. EAPN Euroopa 
võrgustikku on uute liikmetena lisandunud Island, Serbia ja Makedoonia. Liituda soovib ka Türgi. 
Hea töövõime säilitamiseks töötab EAPN Euroopa välja uut strateegiat ning muudab senist 
kohtumiste praktikat, kutsudes ellu nn. operatiivgrupid, mis on väiksemaarvulised ja pädevamad 
kitsamates küsimustes, näiteks eakatepoliitika, üksikvanemate mured, vanglast vabanenute 
rehabilitatsioon, puuetega inimeste tööhõive või kodutus. Uus töökorraldus oli peateemaks suvel 
Lissabonis toimunud EAPN Üldkogul Portugalis. Osalesid Anu Toodu, Kärt Mere, Maur Mere ja 
vaatlejana Kelly Grossthal (AEF). 

21.-22.09.2011 Vaesust kogevate inimeste koolitus Brüsselis, osales Irma Tramberg, tõlkis Kärt 
Mere 

22.09.2011 Tööhõive töögrupp Brüsselis, Kärt Mere 

22.09.2011 Sotsiaalse Kaasatuse Töögrupp Brüsselis, Anu Toodu 

22.-23.09. toimus Brüsselis EAPN-i kriisikonverents "Koos kriisist välja". EAPN Eesti 
delegatsioonis olid kolme töögrupi esindajad ja üks vaesust kogenud delegaat. Konverentsile eelnes 
vaesusukogemustega delegaatide treeningpäev, et innustada ja koolitada delegaate võrgustikutöös 
aktiivsete liikmetena panustama. Konverentsi kavas oli meie võrgustiku poolt ettekanne ühes kuuest 
töögrupist. ( konverentsi kava on AEF edastatud meilitsi 9.09.2011). Kärt Mere, Anu Toodu, Kalle 
Laane, Irma Tramberg 

17.-18.10.2011  Vaesuse Platformi töökohtumine Krakowis (The first Annual Convention on the 
European Platform Against Poverty), mille korraldas EL eesistujamaa Poola. Eesti delegatsiooni 
kuulusid Tuuli Klefeld (Sotsiaalministeerium), Hannes Vesik (ESTA-Eesti Sotsiaaltöö 
Assotsiatsioon), Kärt Mere (EAPN Eesti), Janar Parts vaesust kogeva noorena (EAPN Eesti). 

26.-29.10.2011 Põhjamaade Platform  Stockholmis (Social Policy and Economic Development in 



the Nordic countries = Nordic Platform) Kärt Mere tegi ettekande, et tutvustada paneelil Eesti 
vaesuses elavate laste olukorda ning  laste vaesuse leevendamiseks võimalikke lahendusi. Selleks 
tõlkisime Eesti elu kajastavaid artikleid inglise keelde, et läbi selle näidata erinevate valdkondade 
suundumusi ja murekohti. EAPN Eesti on üheks osapooleks Euroopa võrgustiku Põhjamaade 
töögrupis, mille eesmärgiks on tutvustada Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi sotsiaalpoliitikat, 
meetmeid haavatavate sihtgruppide toimetuleku parandamiseks ning heade praktikate 
tundmaõppimiseks ja võimalusel kopeerimiseks. Põhjamaade ühine seisukoht on, et vaesus on 
inimõiguste rikkumine. Kohtumisel koostati ühine pöördumine, nimetatud dokument on edastatud 
Mari Kodrese vahendusel AEF -le. 

28.-29.10.2011 Kommunikatsioonistrateegia töögrupp Varssavis. Viimistleti EAPN Euroopa 
kommunikatsioonistrateegiat. Anu Toodu 

2.-5.11.2011 Ateenas toimus Euroopa Komisjoni algatusel Vabatahtliku Tegevuse Aasta 
Konverents. Kohtumisel töögruppides töötati välja vabatahtliku töö üleeuroopalist 
seadusraamistikku. Kärt Mere esines ettekandega. 

25.-26.11.2011 EXCO (EAPN juhtorgani töökohtumine)Tallinnas. Ktöökohtumise 
ettevalmistusprotsessis osalesid Eesti võrgustikku kuuluvad liikmesorganisatsioonid. 

28.11.-10.12.2011 Inimõiguste Koolitus Jogyakartas (Global Linking and Learning program on 
human rights). EAPN-i võrgustikku esindas Euroopast ainsana (konkursi korras) Anu Toodu 
Eestist. Koolitusel osales  27 inimõiguste eest võitlejat üle kogu maailma, esindatud olid Uganda, 
Sambia, Lõuna-Aafrika, Nigeeria, Ecuador, Argentiina, Colombia, Hiina, Taiwan, Tai, Indoneesia, 
Malaysia,  Keenia, Kambodža, India. 

Jagati kogemusi võitlusest inimõiguste eest  kogu maailmas, räägiti süvitsi enamlevinud 
inimõiguste rikkumiste vormidest ning inimõiguste seosest arendustegevusega. Hinnati üle-
maailmseid instrumente, mille kaudu on võimalik rohujuuretasandi kodanikuühendustel kaasa 
rääkida globaalsetes küsimustes, mis puudutavad inimõigusi. Tutvustati põhjalikult ÜRO süsteemi, 
erinevaid inimõigustega seotud seadusakte ning õiguspõhist lähenemist arendustegevusele (rights-
based approach to development). 
Treening oli üles ehitatud PANEL meetodile (PANEL- participation, accountability, non-
discrimination, empowerment, linking to global standards).  
Ühiseks mureks kogukonna aktivistide hulgas üle kogu maailma oli tõdemus, et inimesed ei tea 
oma õigusi ja neid tuleb teavitada. Selleks, et inimesi nende õigustest teavitada, on meedia - nt 
sissehelistamisega raadiosaated prime - time'l. Meedia üksi aga ei tööta, on vaja ühiskondlikku 
foorumit, mis peab algama väikestest kogukondadest endast ja põhinema õiguste tundmisel. 
 
Koolituse käigus kirjutati grupitöödena arendusprojekte erinevate case - studydel põhinevatele 
inimõiguste rikkumisega seotud juhtumitele. Tegemist oli õiguspõhise lähenemisega 
projektikirjutamisega, mis pidi arvesse võtma nii rahvusvahelisi õigusakte, PANEL-it kui loogilist 
maatriksit. Juhtumite nõukogu ette toomiseks oli aega 24 tundi. Grupid olid 5 - liikmelised, osades 
gruppides oli inglise keelt mitteoskavaid inimesi. 
 
Toimusid ka visiidid kohalikesse kogukondadesse, mis tegelesid erinevate probleemidega. 
Muuhulgas külastati maailma aktiivseimat vulkaani, mis eelmisel aastal üle 100 aasta nii kõvasti 
purskas, et üle 200 inimese suri ning kilomeetrite ulatuses on hävinud kogu infrastruktuur.  
 
Treeningut viisid läbi rahvusvahelised koolitajad: Victor Odero Keeniast, Nayana Chowdury Indiast 
ja Jerald Joseph Malaysiast (Dignity Internationali tegevdirektor). 
 



Viimasel päeval, 10.detsembril,  Rahvusvahelisel Inimõiguste Päeval osalesid koolitusel osalejad 
Inimõiguste foorumil Gajah Mada Ülikoolis ning pärast seda koos kohalike kogukondadega ka 
Yogjkarta peatänaval toimunud rahumeelsel meeleavaldusel - Inimõiguste Tõrvikute Marsil.  
 
Inimõigute treeningul Yogjakartas õpitu baasil formuleerub treeningprogramm EAPN liikmetele nii 
Eestis kui Euroopas, kuna EAPN üks eesmärke on euroopalike väärtuste tutvustamine maailmas. 
Treening andis võimaluse teavitada oma liikmeid sellest, kuidas  arengukoostöös ja inimõiguste eest 
võitlemises kasutada ÜRO õigusakte.   
Dignity International on EAPN Euroopa partnerorganisatsioon  HYPERLINK 
"http://www.dignityinternational.org/about/our-
partners.html"http://www.dignityinternational.org/about/our-partners.html 
 
 

09.-12.02.2012 EU ISG ( EU Inclusion Strategies Group) kohtumine Brüsselis  

08.-11.02.2012 Rootsis Malmös Empowering European Citizens treening. Seekordsel treeningul 
kinnistati varem õpitut, käidi õppekäikudel erinevates Malmö MTÜ-des ja osalejad said ise  jagada 
ülejäänud gruppidele kogukonnatöö häid praktikaid ome eelneva kogemuse põhjal. Räägiti kuidas 
sünnib hea sotsiaalne otsus ning kuidas arendada oma kogukonda või organisatsiooni. Õpiti, kuidas 
rääkida võimulolijatega ning kuidas kasutada kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid oma sõnumi 
tasuta suunamiseks erinevate sihtgruppideni. Tutvustati maailmakohviku ja avaliku ruumi 
suhtlemismudeleid kogukonnatöös. Koostai isiklik ja organisatsiooniline tegevuskava, kuidas anda 
edasi õpitut.  

23.-24.02.2012 EXCO (EAPN juhtorgani töökoosolek) Brüsselis, Kärt Mere 

27.02.2012. Learning for well – being: A policy priority for children and youth in Europe 
konverents, mille korraldas Learning for Well-being Consortium of Foundations, Kärt Mere ( 
HYPERLINK "http://www.eiesp.org/" \n _blankwww.eiesp.org) 

1.-2.03.2012.  Euroopa Komisjoni korraldatud konverents: “Reducing Early School Leaving: 
efficient and effective policies in Europe” 
Kärt Mere osales töögrupis: It takes a village to raise a child  
  
 

Võrgustiku tegevus Eestis 

EAPN võrgustiku roll ühiskonnas on tuua kuuldavale vaesust kogevate inimeste häält ning kutsuda 
kõiki osapooli üles otsima lahendusi vaesust ja tõrjutust kogevate inimeste olukorra parandamiseks. 

 

Valimiste eel kohtusime kõikide erakondade esindajatega koostöös Lapse Huvikaitse Kojaga. 
Tutvustasime kohtumistel Euroopa 2020 strateegiat ning adekvaatse miinimumsissetuleku ideed, 
mis kõige enam haakus Eestimaa Roheliste välja pakutud kodanikupalgaga. Võrgustiku esindaja 
rõhutas kohtumistel ka võrdsete hariduslike võimaluste tähtsust alates alusharidusest, kui olulist 
vaesusvastast meedet  põhikoolist väljalangemise ennetamiseks. 

07.02.2011. kohtumine Eestimaa Roheliste esindajaga. Käsitletud teemad: Kodanikupalk vs 
adekvaatne miinimumsissetulek; haridusküsimused, sh laste loodusharidus; koolirõõm ja 



koolivägivald; laste vaesus ja sellega kaasnevad probleemid (põhikoolist väljalangemine) 

08.02.2011. kohtumine Reformierakonna esindajatega 

14.02.2011. kohtumine Keskerakonna esindajatega 

15.02.2011. kohtumine Isamaaliidu esindajatega  

21.02.2011. kohtumine SDE esindajatega 

23.02.2011 kohtumine EAPN kontoris Rootsi saatkonnast intern Linda Reinholdssoni, Piet 
Boerefijni, Hollandist Sharon Smithiga (Groningeni linnavalitsuse välissuhete spetsialist). 
Tutvustasime EAPN Eesti võrgustiku tegevust ning kaadistasime  koostöövõimalusi. 

25.02.2011 Sotsiaalse kaasatuse töögrupi kohtumine Unicef Eesti peakontoris. EAPN Eesti ja Lapse 
Huvikaitse Koja koostöö planeerimine. Kokkuvõtete tegemine kohtumistest poliitikutega, Euroopa 
võrgustiku agendast tulenevate tööülesannete arutamine. Osalesid Urmo Reitav, Kalle Laane, 
Toomas Palu, Kärt Mere, Anu Toodu, Kristiine Vahtramäe 

27.02.2011 Kohtumine Pro ConsensioMTÜ- ga EAPN Eesti kontoris. Võrgustikutöö. Pro 
Consensio esindajana oli kohal Urmo Reitav. 

28.02.2011 Kohtumine Göte Sennerstamiga EAPN Eesti kontoris. Arutlusel teenused haavatavatele 
sihtgruppidele välisabi toel. Göte Sennerstam on Rootsi Vabakiriku Heategevuskeskuse juht. 

28.02.2011 EAPN Eesti esitas  Lissaboni näitusele/konkursile “Europe needs a new heart” Gabriela 
Liivamäe foto “Inimesed” 

01.03.2011. Osalesime debatil kodanikuühiskonnast, esindatud olid kõik erakonnad. Uurisime  
poliitikutelt, kuidas nad kõnetavad muukeelset elanikkonda ja milliseid lahendusi nad pakuvad Ida 
Virumaa vaesusprobleemidele. EAPN Eestist osalesid Malle Eenmaa, Anu Toodu ja Kärt Mere. 
Küsimustele vastasid Siim Kiisler, Eiki Nestor, Tiit Terik, Ivar Raig, Valdur Lahtvee ja Keit Pentus. 

09.03.2011 Kohtumine Tööturuameti juhatuse liikmega Pille Liimaliga seoses üle-euroopalise 
töögrupiga eestipoolse sisendi andmisel. Kohtumise teemaks olid toimivad tööturumeetmed Eestis, 
lepiti kokku edasises koostöös. Selgus, et 60% töötutest on pikaajalised töötud, puudu on tõeliselt 
innovaatilistest projektidest, olemasolevad lahendused ei toimi. Lepiti kokku ühine teemahommik. 

 

09.03.2011. Kohtumine Tallinna Lions klubiga. Kohtumisel tutvustasime ettevõtjatele, kes 
soovivad panustada heategevusse, puudustkannatavate sihtgruppide vajadusi ning võimalusi, kuidas 
vabakonda kaasates nendeni jõuda. 

15.03.2011 Kutsekoja koosolek. Hoolekandeasutuste juhtide ja lapsehoiu kutsestandardi 
väljatöötamise töörühm. EAPN Eesti poolt osales Kärt Mere., kes tutvustas Eurochildi  ning EAPN 
seisukohti alusharidusest ja varajasest märkamisest. 

16.03.2011 kohtumine Tervise Arengu Instituudist Anne Arendi ja Anne Murdiga. Tutvustasime 
EAPN võrgustikku. 

16.03.2011  Ettevalmistus töökohtumiseks vaesust kogevate inimeste Euroopa kohtumise Eesti 



delegaatide Laura Kahju, Irma Trambergi ja Ervin Topaasiaga. Rahvuslik koordinaator Maur Mere. 

Delegatsioonid pidid ette valmistama esitluse teemal: “Töö, töötus, tööhõive”. 

23.03.2011 Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 projekti” Sotsiaalhoolekande valdkonna 
täienduskoolituse süsteemi terviklik arendamine” avaseminar. Tallinna Pedagoogilise Seminari 
poolt korraldatud üritus. Projektimeeskonnas Kärt Mere EAPN Eestist. 

23.03.2011 Kohtumine Pro Consensio MTÜ esindaja Urmo Reitaviga. Arutlusel suviste 
sotsiaalprojektide vajalikkus Ida-Virumaal. Koostöövõimaluste arutamine piiriülese koostöö suunal 
Sloveeniaga. 

25.03.2011 Kohtumine Göte Sennerstamiga EAPN Eesti kontoris. Osales ka AEF-ist Kelly 
Grossthal. 

28.03.2011 EAPN Eesti tutvustamine Eesti Lastekaitse Liidu vanematekogule. Koostöövõimaluste 
arutamine ühe koosoleku päevakorrapunktina. Võrgustiku tegevust  tutvustas Anu Toodu. 

29.03.2011 Kohtumine SA Dharma esindaja Malle Eenmaaga. 

31.03.2011 Võrgustiku töökoosolek Unicefis. Osalesid Kalle Laane, Toomas Palu, Urmo Reitav, 
Liisa Pakosta, Malle Eenmaa, Anu Toodu, Kärt Mere 

7.04.2011 Kohtumine Kutsekojas. Töögrupp teemal: “Lapse kasv ja areng, puudega laps”. 
Kompetentside väljatöötamine. Lapsehoidja kutsestandardi töögrupi kohtumine. Eurochildi kui 
EAPN liikmesorganisatsiooni soovituste ja uurimuste tutvustus Kärt Mere poolt Kutsekojale. 

15.04.2011 Kohtumine EAPN Eesti kontoris Bo Paulssoniga. Koostöö ja võimalike vaesuse 
ilmingute leevendamiseks konkreetne abi Rootsi heategevusorganisatsioonist Individuel 
Människohjälp. 

17.04.2011 Treeningpäev vaesust kogevate inimeste kohtumise delegatsioonile. Osalesid rahvuslik 
koordinaator Maur Mere, Irma Tramberg, Ervin Topaasia, Laura Kahju, Kärt Mere 

19.04.2011 Lapse Huvikaitse Koja koosolek. Kärt Mere 

19.04.2011 Kohtumine Tallinna Pedagoogilise Seminari ning Kutsekoja esindajatega. Osalesid Kärt 
Mere, Maie Salum, Maiu Kauber, Maire Nilgo, Maire Kivimurd, Sirje Silbek, Anu Tuuksam. 

20.04.2011 Kodutute teemagrupp (huvigrupi ülesehitamine) toimus Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses. 
Osalesid Kärt Mere ja mitmed teised võrgustiku liikmed (TSK, ESTA, EASÜ) 

25.04.2011 Euroopa Komisjoni Eesti esinduses seminar “Eesti 2020”. Arengukavasse kaasatud 
partnerite viimane arutelu dokumendi Eesti 2020 üle enne lõplikku kinnitamist. Peale valimisi 
olime kaasatud Eesti 2020 arengukava arutelusse, kohtusime  Euroopa Komisjoni Eesti esinduses 
Riigikogu  Strateegiabüroo esindajatega ning teiste osapooltega, kes olid kaasatud arenguplaani 
koostamisse. Koosolekul tõstatasime küsimuse, miks pole arengukavas kirjas ühtegi konkreetset 
meedet vaesuse vähendamiseks.  

26.04.2011 EAPN Eesti kontoris Kalle Laane briifimine Fondide Seminaril osalemiseks Brüsselis 
3. juunil 2011. Kalle Laane, kes on ka EAPN Eesti eestseisuse liige, käis esindamas EAPN Eestit. 



26.04.2011 Kohtumine Mirjam Mikkiniga Hill & Knowltonist. Ühiste töösuundade väljatöötamine, 
koostöö artikli avaldamiseks ajakirjas Pere ja Kodu, kuidas maandada finatskohustustega võetavaid 
riske.  Ühised ettepanekud, teavitustöö, kooliprogrammis toimetuleku õpetamine, pankade vastutuse 
suurendamine. Esialgne väljund artikkel, stereotüüpide murdmine, teavitamine, info abi kohta neile, 
kes on juba võlgadesse sattunud. 

27.04.2011 Vaesust kogevate inimeste töökohtumine ja Brüsseli kohtumisel näidatava 
presentatsiooni lõplik väljatöötamine ning esitluse rollide jagamine. 

27.04.2011 Kohtumine Karin Kõrdaga Rahandusministeeriumist, et valmistuda struktuurfondide 
töögrupiks Euroopas. Küsimustikus struktuurfondide osa täitmine. 

27.04.2011 Töökohtumine Tallinna Pedagoogilises Seminaris 

28.04.2011 Töökohtumine EAPN Eesti kontoris Urmo Reitaviga. Laste ja noorte vaesus ja piiratud 
võimalused ühiskonnaelus osalemiseks. Ühisprojektide arutamine. 

2.05.2011 Kommunikatsiooni töögrupp Skype vahendusel. Kodutööna valminud ideede 
vahetamine, uute ideede genereerimine, uute koostööpaaride moodustamine ja ülesannete jagamine. 

4.05.2011 Kodutute Sektsiooni esimene kohtumine Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses. Esimene samm 
kodutute oma organisatsiooni loomise poole. 

5.05.2011 Eesti 2020 kava hindamine EAPN Euroopa poolt etteantud küsimustiku põhjal. Väljund: 
Euroopa Komisjoni soovitused liikmesriikidele.(Rahvuslikud EAPN-d-->EAPN Euroopa--> EK) 

6.05.2011 Septembris toimuva Kriisikonverentsi teemadesse sisendi andmine. Küsimustiku 
saatmine liikmesorganisatsioonidele, tagasiside ja kokkuvõtete edastamine EAPN Euroopale. 

6.05.2011 Ettevalmistus EAPN EU uute liikmete treeninguks, mis toimus Leuvenis 18.-22.05.2011. 
Mais toimuvaks uute liikmete treeninguks ettevalmistus hõlmas muuhulgas võrgustike poolt 
küsimustiku täitmist selle kohta, mida nad hetkel teavad ning mille kohta rohkem teada sooviksid. 
Ootuste kaardistamine. 

9.05.2011 Õppekäik Narva. kohaliku olukorraga tutvumine. Koostöösuhete sisseseadmine Virumaa 
Heategevuskeskusega. 

12.05.2011 Romade kogukonna  uuringu küsimustiku täitmine. 

16.05.2011 Intrevjuu ajakirjale Pere ja Kodu. Intervjuu viis läbi Evar Post Kärt Merega. 

31.05.2011 Töökoosolek Tallinna Pedagoogilises Seminaris 

1.06.2011 Kohtumine Õiguskantsleri büroos Laste Ombudsmaniga. 

7.06.2011 Hindamise töötuba Sotsiaalministeeriumis. Läbiviija Triin Edovald. Programmide 
hindamise töötuba laste ja peredega töötavatele praktikutele ja organisatsioonidele. 

15.05.2011 NRP (National Action Plan) koostamisse vabaühenduste kaasamise hindamine. 
Küsimustik selle kohta, kuidas (kui suurel määral ja kui sisuliselt) kaasati vabaühendusi EU 2020 
rahvuslike kavade väljatöötamisse (EAPN EU). 



16.05.2011 Telefoniintervjuu Anu Jõesaarega. Teemaks võlaorjusse sattunud perede mured ja 
meetmed. 

30.05.2011 Kohtumine Kalle Laanega. Ettevalmistus Funding Seminariks, mis toimus 3. juunil 
2011 Brüsselis. 

29.06.2011 Kohtumine EMSL-is. Sisendi andmine kaasamise raamatusse. 

30.06.2011 Kohtumine Kalle Laanega. Funding Seminari tagasiside ja ettepankeud, uued projektid. 
Kriisikonverentsiks ettevalmistumine. 

1.07.-15.08.2011 Trükiste ettevalmistus. 3 EAPN selgitusteksti tõlkimine, toimetamine, 
autoriõiguste selgitamine, kujundamine ja trükiks ette valmistamine. 

22.-26.08.2011 Crisis Position Paper. Ettevamistus ja tagasiside autorile Katherine Duffile. Lõplik 
ja täiendatud versioon on leitav aadressilt:  HYPERLINK "http://www.eapn.eu/en/news-a-
events/publications/eapn-position-papers-and-reports/3116-eapns-new-position-paper-on-
the-crisis-re-engaging-hope-and-expectations-getting-out-the-crisis-together-alternative-
approaches-for-an-inclusive-recovery-"http://www.eapn.eu/en/news-a-events/publications/eapn-
position-papers-and-reports/3116-eapns-new-position-paper-on-the-crisis-re-engaging-hope-and-
expectations-getting-out-the-crisis-together-alternative-approaches-for-an-inclusive-recovery- 

01.-30.06 2011 Ettevalmistus Tallinnas 24.-26.novembrini toimuvaks EXCO kohtumiseks. 
Kohtumised hotellide-ja toitlustajatega, hinnapakkumised, läbirääkimised, kooskõlastused ruumide 
ja õppekäikude suhtes. 

07.2011 Saksa TV kanal ZDF külastas EAPN Eestit, võrgustiku tegemisi kajastatakse septembris 
kuueosalises, 2011 kultuuripealinnu tutvustavas saatesarjas.  

8.09.2011 Seminar “Õnnelikust laspsest saab väärtust loov täiskasvanu”. Tutvustasime EAPN Eesti 
võrgustikus kaaslöömise võimalusi ning tutvustasime ja jagasime EAPN trükiseid LHKK, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja SM ühisseminaril „Õnnelikust lapsest saab väärtust 
loov täiskasvanu“. 

9.09.2011 Kohtumine Andra Reinomäega Õiguskantsleri büroo laste õiguste osakonnast  

23.09.2011 Pilootprojekt “Vabatahtlikud MTÜ-des” EAPN Eesti osaleb Siseministeeriumi 
vabatahtliku töö aasta projektis ja kaasab vabatahtlikke oma töösse 

27.09.2011 Kärt Mere etteanne vaesusest noorsootöö konstaablitele Rahumäe tee  6: “Vaesus ja 
õigusrikkumised” 

3.10.2011 Sisend Euroopa sotsiaalhartasse. EAPN oli kaasatud Sotsiaalministeeriumi poolt ühena 
partneritest panustama Sotsiaalharta lisapunktide ratifitseerimisse. 

5.10.2011 Tegevuskava esitamine vabatahtlike kaasamiseks Siseministeeriumile 

10.10.2011 EXCO korraldamise koosolek Von Stackelbergi hotellis. 

12.10.2011 Artikli “35 000 surma” tõlkimine Euroopa partneritele. 

12.10.2011 Praxise mõttehommik teemal Euroopa struktuurfondid. Kalle Laane 



12.-13.10.2011 Treening EU2020 Märjamaal, Uuetoa talus 40-le inimesele. 

19.10.2011 Koolitus koostööpartneritele laste õigustest Õiguskantsleri büroos. Korraldas 
Õiguskantsleri büroo. Juttu oli laste õiguste juriidilisest poolest, osales Anu Toodu 

20.10.2011 EXCO koosolek EAPN Eesti liikmesorganisatsioonidele Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses 
(seal toimus EXCO eelõhtul 24.11.2011 koosolek, kus osalesid nii EAPN juhid teistest riikidest kui 
meie võrgustiku liikmesorganisatsioonide esindajad). 

26.10.2011 Vabatahtlike pilootprogrammi kohtumine Siseministeeriumis. Kohtumine Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, edasise koostööplaani kinnitamine, järgmine 
kohtumine, suhtlusvormi valimine, defineeritakse oodatav tulem. 

2.11.2011 ESTA Aastakonverentsil EAPN ettekanne Euroopa vabatahtliku töö aastast ja vaesuse 
vastu võitlemisest, Anu Toodu 

22.11.2011 Töövari Siim Kiisler EAPN Eesti kontoris. 

24.11.2011 STK-s EAPN kohtumine. 

25.-26.11.2011 EAPN EXCO Tallinnas. Kõikide Euroopa liikmesriikide EAPN rahvuslike 
võrgustike  esindajad kogunesid juhatuse koosolekule  Tallinnasse. Arutati  organisatsiooni 
struktuuri muutusi, jooksvaid küsimusi ning toimus kommunikatsiooni töögrupp. 

13.12.2011. kohtumine Eesti Vabariigi presidendiga Kadriorus, EAPN Eesti tegevuse tutvustamine, 
Kärt Mere 

Kuidas on saavutatud taotletud eesmärgid: 

Viisime läbi tegevusi Euroopa 2020 strateegia tutvustamiseks Eestis (koolitused liikmetele ja 
ettekanded konverentsidel, seminaridel ja töötubades). On monitooritud ja hinnatud Eesti 
tegevuskava ning antud sisendit Euroopa tasandi EK soovitustesse riikidele. 

Koostöö Põhjamaade platformiga on edenenud. Alates aastast 2011 kuulub EAPN Eesti ametlikult 
EAPN Põhjamaade töögruppi. 

Tutvustasime Euroopa ja Eesti võrgustiku tööd ning vaesusküsimusi kõikidele erakondadele. 

Osalesime Vabatahtliku Tegevuse Euroopa Aasta pilootprojektis koostööpartnerina 
Kommunikatsiooni-ja Siseministeeriumiga. 

Osalesime ning tegime ettekandeid Eestit Euroopa konverentsidel, ümarlaudadel ning 
poliitikaloome töögruppides. 

Mais 2011 saatis EAPN Eesti 4-liikmelise delegatsiooni Europarlamenti Euroopa vaesust kogevate 
inimeste kohtumisele. 

Osalesime Euroopa fotonäitusel “Europe needs a new heart” 

Võrgustikku on kaasatud uusi liikmeid ning neid koolitatud.  

Meedia arvestab meie võrgustikuga kui eksperdiga vaesusküsimustes 



Uued liikmed 

1.Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing 

2.Eesti Naisliit 

3. MTÜ Omastehooldus 

Uued koostööpartnerid (erinevad liikmetest seetõttu, et koondavad endas mitmeid erihuvidega 
organisatsioone, kellel kõigile ei pruugi olla huvi EAPN liikmeks olla). 

Eesti Puuetega Naiste Ühing 

Eesti Naiste Koostöökett  HYPERLINK 
"http://www.naistekoostookett.ee/"www.naistekoostookett.ee 

Eesti Lastevanemate Liit  HYPERLINK "http://www.laps.ee/"www.laps.ee 

Oleme propageerinud avalike teenuste kättesaadavuse suurendamist, osalenud töögruppides, et välja 
töötada paremaid lahendusi (Koostöös Kutsekoja, Tallinna Pedagoogilise Seminari, Õiguskantsleri 
büroo, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja Lapse Huvikaitse Kojaga). 

Oleme koolitanud oma liikmeid, tõlkinud olulist materjali vaesuse kohta eesti keelde ning seda 
tasuta levitanud (EAPN Eesti eestindas ning trükkis tasuta jagamiseks kolm EAPN Euroopa 
selgitusteksti: Jõukus, ebavõrdsus ja sotsiaalne polariseerumine Euroopa Liidus; 
Miinimumsissetulekute piisavus Euroopa Liidus; Vaesus ja ebavõrdsus Euroopa Liidus). Oleme 
edastanud oma liikmetele olulist materjali Euroopa võrgustiku tegevuse kohta ning aidanud oma 
liikmesorganisatsioonidel leida kontakte EAPN teiste riikide võrgustikega. 

Valmis trükis kodutusest “Kodutusest ja kodututest Eestis, kõigile, kes hoolivad” 

Võitlemine varjatud vaesusega: 

 Kajasatasime meedia vahendusel vaesuse erinevaid vorme ja uusi, ilma abita jäänud sihtgruppe (nt 
omastehooldajad). Parema huvikaitse teostamiseks kaasasime Omastehoolduse MTÜ ja Puuetega 
Naiste Ühingu, kes  meie võrgustikuga liitusid. Võrgustiku eesmärgiks on meedia vahendusel hoida 
vaesusteemat fookuses, tihti pöörduvad ajakirjanikud ilmajäetust, vaesust ja tõrjutust puudutavates 
küsimustes kommentaaride saamiseks meie liikmete poole. Koostöös Mirjam Mikkiniga 
Hill&Knowltonist valmistasime ette artikli ajakirja „Pere ja kodu“. Arutlesime, kuidas maandada 
finantskohustustega võetavaid riske. Ettepanekud Anu Jõesaarele, kes on artikli autor, olid: 
teavitustöö, kooliprogrammis kohustuslik toimetuleku õpetamine, vastutustundlik finantskäitumine, 
pankade vastutuse suurendamine, stereotüüpide murdmine, info abi kohta neile, kes on juba 
võlaorjusesse  sattunud. Samast ajakirjast teeme koostööd Evar Postiga. Kohtumisel Kaja Kärneriga 
Vikerraadiost lahkasime põhikoolist väljalangemise probleeme, lähitulevikus läheb eetrisse 
selleteemaline saade. Teatavasti on Eesti lubanud aastaks 2020 põhikoolist väljalangejate protsendi 
viia alla kümne. 

Jätkus koostöö Sotsiaalministeeriumiga. EAPN konkreetsed ettepanekud on olnud 
toimetulekutoetuse tõstmine, lastetoetuse väljajätmine sissetulekutest toimetulekupiiri arvutamisel, 
koolitoidu kättesaadavuse suurendamine jne. 

Koostöö õiguskantsleri bürooga, kontaktisik Andra Reinomägi, tahame välja selgitada, kui palju on 



Eestis nälgivaid lapsi. Olukorda kaardistamata ei saa tõsiseltvõetavat abi pakkuda. Töötame välja 
indikaatorid, mille alusel tegelikkust hinnata. Küsimustike täitmisel teeme koostööd 
Haridusministeeriumiga. Selle töö eest vastutab Riina Vändre. Eeldame, et klassijuhatajad oskavad 
oma õpilaste muresid näha ja adekvaatset teavet anda. Tahame välja selgitada, kui palju on neid 
peresid, kes pöörduvad kohaliku omavalitsuse poole abi saamiseks, kuid ei klassifitseeru toetuse 
saajaks ning jäävad oma muredega üksi. Statistilistest andmetest ei piisa, kogume portreelugusid, 
mis aitavad olukorda mõista ja hinnata. 

 

Töötasime välja EAPN Eesti kolme järgneva aasta arengukava. Arengukava kinnitati üldkoosoleku 
poolt lõplikult 18. jaanurail 2012. Arengukava väljatöötamisel konsulteeriti kõikide võrgustiku 
liikmetega. Tegemist on praktilise dokumendiga. Dokument on kättesaadav nii eesti - kui 
inglisekeelsena meie kodulehel. 

Koostöös Tallinna Pedagoogilise Seminariga oleme partnerid Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1. 
projektis „Sotsiaalhoolekande valdkonna täienduskoolituse süsteemi arendamine“. Võrgustiku roll 
nimetatud projektis on kaasa rääkida uute kutsestandardite väljatöötamisel hoolekande vallas. Meie 
soovitused hoolekandeasutuste juhtide kompetentsuse tõstmisel on: avatus, vabatahtlike kaasamine, 
rahvusvaheline koostöö, projektide kirjutamise ja juhtimise oskus, informeeritus oma valdkonna 
Euroopa tasandist. Peame koostööd TPS-iga väga oluliseks, sest tulevased sotsiaaltöötajad on need 
inimesed, kelle poole puudustkannatajad esmalt pöörduvad. Sotsiaaltöötaja lugupidav ja hooliv 
suhtumine aitab töötul või puuduses elaval inimesel väärikust säilitada. Kahetsusväärselt suur hulk 
inimesi ei ole abivõimalustest teadlik või nad peavad abitaotlemise protsessi liiga keeruliseks ja 
loobuvad abist. Kardetaks ka sanktsioone või laste perest eemaldamist. 

Kutsekojas osaleme lapsehoidja uue kutsestandardi väljatöötamise töögrupis. 

Alustasime koostööd Tallinna Põhja Politseiprefektuuriga, meie roll on noorsoo konstaablite 
koolitamine vaesuse ja noorte õigusrikkumiste vahelistest seostest ning preventsioonist. Kontaktisik 
politseis on Kristel Kaunismaa. 

Võrgustiku liikmesorganisatsioonid suhtlevad tihedalt, ellu on viidud liikmete ühisprojekte. Nõmme 
Lastkaitse Liit, Pro Consensio, SOS Lasteküla ning Toidupank viisid suvel ellu projekti 
„Suvesupp“, mis leidis meedias palju kajastamist. Uueks partneriks nimetatud projektis on Virumaa 
Heategevuskeskus. Kahjuks ei keskendunud meedia laste suvise toitlustamise probleemile sügavuti. 
Koostööd teeme ka venekeelse meediaga. Peame väga oluliseks tegeliku olukorra kaardistamist, et 
saavutada ühiskondlik kokkulepe, millist last me Eestis vaeseks peame.  

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ja Nõmme LKL ning SA Dharma on alustanud tööd selle nimel, et 
Eestis alustaks tööd kodutute endi loodud ja juhitav organisatsioon. On peetud mitmeid koosolekuid 
ja ümarlaudu Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses ning loodud kontakt endiste kodututega, kel on 
võimekust kodutute organisatsioonile alus panna. Tööd alustas kodutute sektsioon, kaasa löövad 
erinevad sotsiaalmajutusüksused üle Eesti. SM on algatusse kaasatud, suhtumine on toetav. 

 

Võrgustiku tegevust on tutvustatud partnerite leidmise ja koostöö algatamise eesmärgil õpetajatele, 
sotsiaaltöötajatele, noorsootöötajatele, KOV-de esindajatele.  

Aktiivsemaks on 2012 Aktiivsena vananemise ja põlvkondaevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 
raames muutunud koostöö ka Eesti pensionäride Ühenduste Liiduga ning Tallinna Kolmanda 



Nooruse Ülikooliga. Ühistegevused nende organisatsioonidega on planeeritud käesoleva aata 
tööplaani. 

Meie võrgustiku kodulehel on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Graciela Malgesini, Hispaania 
EAPN võrgustiku liikme, vabatahtliku töö selgitustekstiga – EAPN ja Euroopa Vabatahtliku 
tegevuse aasta 2011. Tõlkisime nimetatud dokumendi eesti keelde. Kodulehel on ka Eurochildi, kes 
on samuti Euroopa võrgustiku liige, seisukohad varajase märkamise ning alushariduse olulisuse 
kohta laste vaesuse seljatamises. 

EAPN Eesti trükkis aastal 2011 ka võrgustikku tutvustavad voldikud (nii eesti-kui ingisekeelsetena) 
ning andis aastal 2012 alguses välja brošüüri “Kodutusest ja kodututest Eestis. Kõigile, kes 
hoolivad.”  Brošüüri väljaandmine sai tõuke kodutuse teema stereotüüpsest kajastamisest Eesti 
meedias. Kuna EAPN Eesti liikmesorganisatsioon Tallinna Sotsiaaltöö Keskus koostöös Eesti 
Sotsiaaltöö Assotsiatsiooniga olid äsja kaardistanud ka Tallinna kodutust, kaasasime ka neid. 
Brošüüri aluseks sai EAPN Hispaania võrgustiku poolt välja antud juhend ajakirjanikele: Kuidas 
rääkida kodutusest. Kaasautor  on aastaid kodutuse teemat uurinud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli 
Sotsiaaltöö õppetooli lektor Helen Tomp.  Kodutuse trükisest sai ka alguse meie uus koostöö Lääne 
-Virumaa Rakenduskõrgkooliga, kuhu oleme kutsutud EAPN Eesti esindajatena sisustama meie 
võrgustikku tuvustavat infopäeva sotsiaalala 1. - 3. kursuse üliõpilastele 13. märtsil 2012. 

Avaldatud seisukohad: 

 

Pressiteade  HYPERLINK "http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eapn-eesti-
vorgustik-toimetulekutoetuse-tostmine-on-
hadavajalik.d?id=63834022"http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eapn-eesti-vorgustik-
toimetulekutoetuse-tostmine-on-hadavajalik.d?id=63834022 
 
Jätkusuutlikkus.  

Võrgustikuga on liitunud uusi tugevaid ja aktiivseid organisatsioone. Uutele liikmetele on 
korraldatud koolitusi ja infopäevi paremaks kaasatuseks võrgustiku töös. Koostöö muutub 
sujuvamaks,  liikmesorganisatsioonide võimekus ja kompetentsus kasvab, kommunikatsioon 
toimib.  
Riigisektor kaasab meid üha rohkem poliitiliste dokumentide aruteludesse või väljatöötamisse, 
kuigi sisuline kaasamine nendesse protsessidesse on  Eestis veel lapsekingades. Meedia pöördub 
tihti arvamuse saamiseks just meie võrgustiku poole. On välja kujunenud väljaanded ja 
ajakirjanikud, kes küsimustega esimesena just meie poole pöörduvad. 
Mõju ühiskonnas 

Kuidas on EAPN tegevus kaasa aidanud Avatud ühiskonna arengule?Avatud ühiskonna arengule on 
EAPN kaasa aidanud võrgustumise läbi. On kaasatud paljusid mittetulundusühinguid. Toimub 
reaalne puudustkannatavate inimeste kaasamine, avalik tähelepanu läbi meedia. Küsime 
tavakodanike arvamust, võtame kuulda kõigi meie poole pöörduvate vaesuse või tõrjutuse 
kogemusega inimesi. 
AEF rahastajana on ära märgitud EAPN tegevuste läbiviimisel. AEFi logo ning viited AEF - ile kui 
EAPN Eesti rahastajale, on leitavad meie kodulehelt aadressil  HYPERLINK 
"http://www.eapn.ee/"www.eapn.ee. Samuti oleme igal võimalikul juhul oma organisatsiooni 
tutvustades rääkinud AEF-ist kui meie organisatsiooni tegevuse võimaldajast Eestis.  AEF logo on 
EAPN trükistel ning mainime AEF toetust EAPN Eesti võrgustiku tegevusele alati koolitustel ja 
seminaridel. 
Koostöö teiste organisatsioonidega. Võrgustiku liikmed teevad koostööd (nt Suvesupi projekt), 
teevad koostööd erinevate sihtgruppide huvikaitses (Lapse Huviakaitse Koja tegevuses on meie 
kanda laste vaesuse teema). Eakad ja 2012 : Koostöö on hea ka ministeeriumite, ülikoolide, Tartu 
Ülikooli Eetikakeskuse ja Praxisega. 


