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2010. aastal asutatud EAPN Eesti MTÜ on EAPN Euroopa võrgustiku  liikmesorganisatsioon, mille 

eesmärgiks on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine Euroopas ning ühtse ja kõigile 

kodanikele väärikat elu võimaldava elustandardi saavutamiseks poliitiliste lahenduste 

väljatöötamine. 

Eesti võrgustiku liikmed osalevad aktiivselt EAPN Euroopa töögruppides, rakkerühmades, 

ümarlaudadel ning konverentsidel. Meie võrgustiku liikmed koguvad andmeid ning edastavad 

informatsiooni haavatavate sihtgruppide toimetuleku ja abisaamise võimaluste kohta, tööturu 

meetmete ning vabaühenduste kaasamise kohta Euroopa Komisjonile ning liikmeskonda 

kuuluvatele Euroopa rahvusvahelistele organisatsioonidele. Andmete kogumisel teeme koostööd  

erinevate ministeeriumitega, Statistikaametiga, Tööturuametiga ning kümnete erinevate  

vabaühendustega. 

Nimetatud andmed kajastuvad Euroopa võrgustiku variraportites, mis koostatakse võrdlusena 

rahvuslikele reformikavadele ja EestiVabariigi Valitsuse tegevuskavale. Jälgime ning kujundame 

ühisseisukohti ka Euroopa 2020 strateegia eesmärkide ning Euroopa Komisjoni suuniste täitmise 

kohta. 

Võrgustiku liikmed osalevad poliitikate monitoorimise, kvaliteetse tööhõive, kommunikatsiooni 

ning struktuurfondidest rahastuse tagamise töögruppide töös. Kohtumistele Euroopas on eelnenud 

võrgustiku liikmete ja Eesti vastavate töögruppide liikmete mahukas andmetekogumine, andmete 

analüüsimine ning meiepoolsete ettepanekute väljatöötamine. Kohtumistelt saadud teavet on 

jagatud võrgustiku liikmetele ja koostööpartneritele. Võrgustiku liikmed on Euroopa 2020 

strateegiaga seotud, EAPN Euroopa poolt koostatud dokumente ja väljatöötatud seisukohti 

tutvustanud konverentsidel, seminaridel ja kohtumistel poliitikutele, õpetajatele, sotsiaal– ning 

noorsootöötajatele ja vabaühenduste esindajatele. 

Võrgustiku liikmed osalesid Paide Arvamusfestivalil vaesust ja haridust puudutavates debattides. 

 

Eestis toimus EAPN Euroopa võrgustiku liikmetele suvekool – Learning Forum, kus osalesid ka 

Dignity Internationali liikmed. Kokku osales kümnepäevasel üritusel enam kui saja organisatsiooni 

esindajaid üle maailma. Osalejad käisid õppekäikudel Põhja – Tallinnas, Paldiskis, Sauel, Keilas 

ning Märjamaal. 

 

Võrgustiku esindajad kohtusid Euroopa Komisjoni inimõiguste volinikuga, et arutada laste vaesuse 

leevendamise võimalusi. 

28.03.2013 

 Inimõiguste volinik: „Laste vaesus vajab Eestis rohkem tähelepanu“ 

 

Lühiajalistes, konkreetsete poliitiliste seletuskirjade valmimisele orienteeritud töögruppides osaleb 

mitmeid Eesti võrgustiku liikmeid, kes panustavad EAPN Euroopa poliitiliste seletuskirjade 

koostamisse. Eesti võrgustik tõlkis eesti keelde laste vaesuse ja heaolu  seletuskirja ning 

struktuurfondide vahendite kasutamise seletuskirja. 

 

Meedias on ilmunud arvukalt arvamuslugusid ning artikleid meie võrgustiku liikmetelt. 

http://www.eapn.ee/Meediakajastused 

 

 Võrgustiku esindajad rõhutasid kohtumistel ka võrdsete hariduslike võimaluste tähtsust alates 

alusharidusest, kui olulist vaesusvastast meedet. Samuti arutasime kodulähedaste avalike teenuste 

kättesaadavust ja taskukohasust. Algatasime disskussiooni töötavatest vaestest ja nende vajadustest. 

Võrgustiku selle aasta fookusteema Eestis oli laste vaesus. 

 

http://www.eapn.ee/Meediakajastused


Võrgustikusiseselt loodi Lapse Huvikaitse töögrupp, mida rotatsiooni korras juhivad pooleaastaste 

tsüklite kaupa erinevad liikmesorganisatsioonid. 

 

Ellu on viidud tegevusi Euroopa 2020 strateegia ja Euroopa Komisjoni soovituste tutvustamiseks 

Eestis (koolitused liikmetele ja ettekanded konverentsidel, seminaridel ja töötubades, sihtgrupiks 

KOV töötajad, üliõpilased). 

 

Koostöö Põhjamaade platformiga jätkub. Alates aastast 2011 kuulub EAPN Eesti 

ametlikult EAPN Põhjamaade töögruppi. 2 eesti võrgustiku esindajat osalesid töökohtumisel Norras. 

 

Osalesime  Euroopa Kodanikuaasta Liidu tegevustes ning kodanikuaasta manifesti koostamises. 

 

2013. a. suvel osales EAPN Eesti MTÜ 4-liikmeline delegatsioon Europarlamendis korraldatud 

Euroopa vaesust kogevate inimeste kohtumisel Brüsselis 18. - 20. juunini. Selle aasta kohtumise 

arutlusteemad olid:  1) toidukorvi maksumus, miinimumsissetulek, miinimumpalk; 2) kuidas kriis 

mõjutab su igapäevaelu?; 3) head praktikad ja lahendused. Delegaadid kohtusid ka Eestist Euroopa 

Parlamenti valitud saadikutega. 

 

 

Võrgustikuga on liitunud uusi organisatsioone, uusi liikmeid on koolitatud. Koolitusi oleme läbi 

viinud ka Toidupanga vabatahtlikele abistajatele. 

 

Võrgustik valmistas ette ja osales liikmesorganisatsiooni Naisliit poolt korraldatud piketil naiste ja 

meeste palgalõhe vastu ning saatis valitsusele vastavasisulise märgukirja. 

Võrgustiku liikmed osalesid ka septembrikuus Tallinna Sotsiaatöö Keskuse algatatud 

traditsioonilisel kodutute üritusel „ Teisel pool koduläve“ Tammsaare pargis. 

Jätkus koostöö Sotsiaalministeeriumiga. Teemad: toimetuleku miinimumi ja peretoetuste tõstmine, 

lastekaitse seadus, laste ja perede arengukava. 

Jätkus koostöö Õiguskantsleri Bürooga, toimus mitmeid kohtumisi, osalesime ümarlaual, kus 

tutvustati büroo uurimust laste vaesusest Eestis. 

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. Kardetakse 

ka sanktsioone või laste perest eemaldamist. Teeme koostööd ka Lääne Virumaa Kõrgkooliga. 

Kutsekojas osaleme sotsiaaltöötaja uue kutsestandardi väljatöötamise töögrupis. 

 

Jätkame koostööd Tallinna Põhja Politseiprefektuuriga, meie roll on noorsootöö konstaablite 

koolitamine vaesuse ja noorte õigusrikkumiste vahelistest seostest ning preventsioonist. 

Kontaktisik politseis on Kristel Kaunismaa. 

 

 

Võrgustiku tegevust on tutvustatud partnerite leidmise ja koostöö algatamise eesmärgil 

õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, noorsootöötajatele, KOV-de esindajatele. 

 

EAPN Eesti MTÜ juhatuses on 2 liiget. Iga liikmesorganisatsioon nimetab eestseisusesse oma 



esindaja. Võrgustikku kuulub 23 liikmesorganisatsiooni ja 4 koostööpartnerit. Liikmetele 

korraldatakse koolitusi, regulaarselt kohtutakse vähemalt 1 kord kuus. Olulistes küsimustes 

kutsutakse kokku töögrupid, kaasatakse ka võrgustikuväliseid partnereid. Omastehooldajate murede 

lahendamiseks teeme koostööd eesti Hooldajate Liiduga ning Eesti Patsientide Esindusühinguga. 

Oleme kaardistanud oma liikmete kompetentsid ning sihtgrupid, kellega koos igapäevaselt 

töötatakse. Vaesust ja tõrjutust kogevad inimesed kuuluvad samuti meie 

liikmesorganisatsioonidesse ning rohjuuretasandi olukorra paremaks mõistmiseks kutsume kokku 

PEP töögruppe. 

Poliitikate mõjutamiseks teeme tihedat koostööd meediaga, kohtume erinevate ministeeriumite 

töötajatega, erkondade esindajatega ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmetega, koostame 

märgukirju, viime ellu ühisprojekte. 

 

 

16.06.2014. 


