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2010. aastal asutatud EAPN Eesti MTÜ on EAPN Euroopa ( European Anti Poverty Network) 

rahvusvahelise võrgustiku  liikmesorganisatsioon, mille eesmärgiks on vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse vastu võitlemine Euroopas ning ühtse ja kõigile kodanikele väärikat elu võimaldava 

elustandardi saavutamiseks poliitikate kujundamine. 

Eesti võrgustiku liikmesorganisatsioonide esindajad kuuluvad EAPN EU juhtorganitesse ( büroo 

ning EXCO) ning poliitikakujundamise töögruppi (EUISG); töötavad EAPN Euroopa võrgustiku  

rakkerühmades, osalevad ümarlaudadel ning konverentsidel. Meie võrgustik kogub andmeid ning 

edastab 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. EAPN Eesti MTÜ monitoorib Eesti 2020, Euroopa Komisjoni Eestile antud 

riigipõhiste soovituste järgimist (CSR) ning rahvusliku tegevuskava (NRP). 

Nimetatud andmed kajastuvad Euroopa võrgustiku variraportites, mis koostatakse võrdlusena 

rahvuslikele reformikavadele ja Eesti Vabariigi Valitsuse tegevuskavale. Jälgime ning kujundame 

ühiseid seisukohti ka Euroopa 2020 strateegia eesmärkide ning Euroopa Komisjoni suuniste 

täitmise kohta. 

Võrgustiku liikmed osalevad poliitikate monitoorimise, kvaliteetse tööhõive, kommunikatsiooni 

ning struktuurfondidest rahastuse tagamise töögruppides, FEAD platformi, Investing in Children 

Allianssis ja migratsiooni töögrupi töös.  2016. aastal liitusime ka võrgustikke arendamise 

töögrupiga ning sotsiaalpoliitika töögrupiga.  

Kohtumistele Euroopas eelnevad võrgustiku liikmete ja Eesti vastavate töögruppide liikmete 

mahukas andmetekogumine, andmete analüüsimine ning meiepoolsete ettepanekute väljatöötamine. 

Kohtumistelt saadud teavet jagatakse 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. Ingliskeelsed 

dokumendid ning poliitilised märgukirjad tõlgitakse eesti keelde. 

EAPN Eesti võrgustik lätub organisatsiooni arendamises enesehindamise MASS protsessist 

(Membership Assessment and Support System). 

Liikmesorganisatsioonid toetuvad enesehindamise protsessis neljale sambale: 

– EAPN mõju hindamine poliitikate kujundamises ja huvikaitse teostamises 

– vaesust ja tõrjutust kogevate inimeste osalemine võrgustiku töös 

– uute liikmete ning koostööpartnerite suurenemine, võrgustiku kasv ja areng 

– hea valitsemine ning tugev sisemine demokraatia 

 Olulisemad sündmused 2016 

- EAPN Eesti Mtü mitme liikmesorganisatsiooni esindajad osalesid Heaolu arengukava 2016-2023 

juhtkomitee töös. 

- Osalemine Statistikaameti seminaril „Lahkame Lõhet“ http://www.stat.ee/330593 

- Osalemine „Tackling Poverty and Social Exclusion in Europe:  

- Towards Better Social Cohesion and Tolerance in Times of Austerity „ Solidar, 16.02.2016. Brussels 

– Soovituste koostamine Taani Presidentuurile laste vaesuse vähendamiseks koostöös Eurochildiga 

– Osalemine SM – s FEAD koosolekul 27.01.2015 

http://www.stat.ee/330593


– Koostöö alustamine Child in the City meeskonnaga – 

– sisendi andmine LÕK täiendavasse aruandesse, esitlus 18.02.2016. 

– EPNÜL kohtumine Fahle majas, vestlusring „Puuetega naised ja vaesus“ – 

– Kaasava majanduskasvu teemalisele ümarlaud,  21. märts 2016 Brüssel 

            

- From Practices with Potential to Good Practices on Women and Poverty. 

Non-monetary measures to tackle women’s poverty and social exclusion 

Consultation meeting Experience Exchange in the framework of EIGE’s work on good practices 

10 — 11 March 2016 EIG E 

Gedimino 16, Vilnius – Lithuania    - osales Piret Mandre 

- EASPD Annual Conference 21-22 April 2016  

Growing together: from grassroots initiatives to national strategies in early-childhood intervention  

- osalemine alkoholipiirangute kampaanias 

– The FEAD Platform Launch Conference 2. -3. June 2016 

– Traditsiooniline Lihavõttejänku pidu 27.03.2016. Estonia Kontserdisaalis 

http://www.eapn.ee/Artiklid-Eestist 

– osalemine uuringus Harjumaaa vabaühenduste jätkusuutliku rahastamise kohta 

– ENSA YOUTH AND CHILD WORKING GROUPS 15TH March 2016 Brussels  

              Accelerate to Independence: 'After Care Guarantee' in Youth Care" - 14/03/2016 – Brussels 

– artikkel MIHUSele 

– http://mitteformaalne.ee/2016/03/08/uus-mihuse-number-avab-kultuuritundlikkuse-

teemat/  

– Vaesuskogemusega inimeste kokkutulek ning koordinaatorite eelnevad kokkutulekud 

Brüsselis (Greete Veesalu) 

          

– Arutelu “Vabakond ja EL toetused 2014-2020, 24. märts, EL maja 

– "Financing of Services of General Interest" The public hearing  on 19 April 2016 

– Osalemine töögrupis” Baromeeter ESF vahendite kasutamise hindamiseks osalisriikides” 

– Osalemine vabaühenduste juhtide arenguprogrammis. (Kärt Mere, Piet Boerefijn, Martin 

Medar) 

– Kolmas omastehoolduse foorum, Viljandi  Sakala Keskus, 28.04.2016. Helle Lepik 

– Artikkel ajakiri Sotsiaaltöö erinumbrisse “Vaesuse leevendamine peaks olema 

prioriteetne tegevus”, Kärt Mere 

– CONFERENS “Innovation in care: better chances and opportunities for all 

citizens”ENSA  

GENERAL ASSEMBLY 2016, ELISAN GENERAL ASSEMBLY 2016, YOUTH CARE 

PLATFORM MEETING Rotterdam, 27 & 28 June 2016 – FEAD kohtumine Brüsselis, 

26.09.2016. 

– Euroopa sotsiaalõiguste sammas: milline on Eesti seisukoht? EL maja, 30.09.2016. 

- sisendi andmine European Commission’s consultation on the European Disability Strategy 2010- 

2020. dokumenti  

Artikkel „Õhtulehele“ vaesuse teemal. Teet Teder 

/ 
 

  http://m.ohtuleht.ee/718372/iga-viies-eesti-elanik-on-vaene-abi-saada-on-raske-kui-mitte-

voimatu 

http://www.eapn.ee/Artiklid-Eestist
http://mitteformaalne.ee/2016/03/08/uus-mihuse-number-avab-kultuuritundlikkuse-teemat/
http://mitteformaalne.ee/2016/03/08/uus-mihuse-number-avab-kultuuritundlikkuse-teemat/
http://mitteformaalne.ee/2016/03/08/uus-mihuse-number-avab-kultuuritundlikkuse-teemat/
http://m.ohtuleht.ee/718372/iga-viies-eesti-elanik-on-vaene-abi-saada-on-raske-kui-mitte-voimatu
http://m.ohtuleht.ee/718372/iga-viies-eesti-elanik-on-vaene-abi-saada-on-raske-kui-mitte-voimatu


– MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents "Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme" 

– Inglipuu kampaania 

– Lugu vaesusest ja tõrjutusest, Ivar Tröner, Maaleht 

– BETTER SCIENCE INFRASTRUCTURE FOR EVIDENCE-BASED POLICIES ON INCLUSIVE GROWTH IN  

EUROPE 

FINAL CONFERENCE OF THE INGRID PROJECT 

Brussels, 17 January 2017 

   

  

Uued liikmed: 

 EAPN võrgustikuga liitus Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus www.naeratuseeest.ee, 

https://www.facebook.com/naeratuseeest/ 

EAPN Eesti MTÜ uued väljakutsed: 

. 

1. „Housing first!“ Eesti peaks ratifitseerima Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 

artikli   31 ning tagama ka selle täitmise. Ka praktikas tuleb tagada taskukohase eluruumi 

üürimise võimalus igale perele ja üksikisikule, kes seda vajab ja oma käitumisega suudab 

täita mõistlikke elamu kodukorra nõudmisi. Perede pikaajaline viibimine varjupaikades 

sobivate üürikorterite  puuduse tõttu, ei ole    vastuvõetav. 

2. Riik ja omavalitsused peavad tagama seadusega ette nähtud sotsiaalteenused, mis 

praegusel ajal kahjuks pole tagatud või mille kättesaadavus on takistatud kliendi jaoks 

muserdava ja ebamugava juhtumikorralduse või muu haldusmenetlusega seotud 

bürokraatia tõttu.  Järelvalveorganid ei peaks mitte ootama vaidemenetlusi ja 

kohtulahendeid, vaid peaks kontrollima vajalike ressursside olemasolu ning piisavust ja 

kaasama sellesse ka sõltumatute huvikaitseorganisatsioonide esindajaid.  

3. Eakatel on õigus ühiskonna abile ja ei ole õige veeretada seda kohutustust nende 

seadusjärgsetele ülalpidajatele nii suures ulatuses, kui see on Eestis praegu. Eesti peaks 

ratifitseerima Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta artikli 23 ning tagama ka 

selle täitmise.  

4. Lähedase inimese hooldamise tõttu mittetöötavad inimesed peaksid saama riigilt ja 

omavalitsuselt väärikamat toetust. Lähedase inimese hooldamine ei tohiks tähendada 

perekonna vaesusesse langemist. 

5. Toiduabi kõige haavatavamatele ühiskonna liikmetele tuleb tagada minimaalselt 

iganädalalaselt. Toit peab olema täisväärtuslik ja sisaldama ka värskeid köögivilju.  

Kasutuskõlbliku toidu raiskamine olukorras, kus kõik inimesed ei suuda enesele ja oma 

perele tagada täisväärtusliku toitumist, on taunitav. FEADi Eestile eraldatud maht, selle 

kasutamine ja mudel on ebaefektiivsed ning ei vasta vajadustele. 

6. Eesti sotsiaal- ja maksupoliitika peaks soosima abiellumist. Asjaolu, et inimesed üha 

vähem soovivad anda abieluga kaasnevaid õiguslikke garantiisid oma elukaaslastele, on 

murettekitav ja suurendab vaesusesse sattumise riski.  

7. Eesti peaks jätkama alkoholipoliitika karmistamist ning tagama alkoholismiravi ning 

ennetavate teenuste kättesaadavuse alkoholismi kujunemisjärgus ja esimeses staadiumis. 

http://www.naeratuseeest.ee/
http://www.naeratuseeest.ee/
https://www.facebook.com/naeratuseeest/?ref=aymt_homepage_panel


8. Hariduses peavad olema tagatud erivajadusega õpilastele vajalikud tugiteenused. 

9. Asendushooldusel elavate ning eeskostel olevate laste ebavõrdse kohtlemise iseseisva elu 

alustamisel ja kõrghariduse omandamisel tuleb lõpetada. 

Võrgustiku liikmesorganisatsioonid tegelavad aktiivselt teemadega: 

– võrdsete hariduslike võimaluste kättesaadavus tähtsus alates alusharidusest, kui 

oluline vaesusvastane meede 

– kodulähedaste avalike teenuste kättesaadavus ja taskukohasus  

– palgavaesus 

– erivajadustega noored ja nende võimalused noorsootöös osalemiseks 

Jätkub koostöö Põhjamaade platformiga. Alates aastast 2011 kuulub EAPN Eesti 

ametlikult EAPN Põhjamaade töögruppi.  

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

esindaja. Võrgustikku kuulub 25 liikmesorganisatsiooni ja 4 koostööpartnerit.  

Tallinn 5.07.2017. 


