Euroopa
Sotsiaalfond tegutseb
Rohkem
töökohti, vähem
marginaliseerumist

Töökohta omaval inimesel on väiksem vaesumisrisk ja ta osaleb aktiivsemalt ühiskonnaelus. Aga
tööturg ei ole kõigile võrdne mänguplats. Mõnedel
sotsiaalsetel rühmadel ja isikutel võib olla raskem
tööd leida. Paljud leiavad, et tööturu uksed on
nende ees suletud, olgu siis etnilise päritolu, hariduse, puude või vanuse tõttu. Majanduse pingeline
olukord võimendab probleeme veelgi.

Sotsiaalne
Euroopa

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusega projektid
võivad aidata neid, kes jäävad tööpuuduse ja vaesuse vähendamisele suunatud riiklikest programmidest kõrvale.
Ajavahemikul 2007–2013 kuulus kolmandik kõigist
ESFi projektidesse kaasatutest ebasoodsas olukorras
olevatesse sotsiaalsetesse rühmadesse: 9 % olid
puudega inimesed, 12 % sisserändajad, 4 % kuulusid vähemusrühmadesse (nt romad) ja 9 % kuulusid
muudesse ohustatud rühmadesse.

ESF rakendab kahepoolset lähenemisviisi, et
murda tõkkeid, mis takistavad inimeste täisväärtuslikku osalemist ühiskonnaelus, ja ennetada sotsiaalset tõrjutust. Osa ESFi projekte on suunatud
otse ohustatud inimestele, pakkudes koolitust,
nõustamist ja paremaid töövõimalusi. Teised
tegelevad avaliku kuvandi ja sotsiaalsete süsteemidega, suurendades teadlikkust eelarvamuste
tagajärgedest ja parandades avalikke teenuseid.

ESF kaasab
aktiivselt kõiki…
…aidates inimestel tööd
leida ja vaesuse haardest
vabaneda
Võitluses sotsiaalse tõrjutusega kasutatakse ESFi
kogu ELi ulatuses väga erinevalt, olenevalt kohalikust kultuurikontekstist ja inimeste vajadustest.
Aga eesmärk jääb ikka samaks: aidata inimestel
tööd leida ja seeläbi vaesuse ja marginaliseerumise haardest välja murda. Seda aitavad saavutada ka sotsiaalsed ettevõtted.
Kuigi need tegutsevad ärilistel alustel, on
nende peamine eesmärk mitte teenida kasumit,
vaid kohaliku kogukonna huve. Selleks on üks

võimalustest näiteks luua töökohti inimestele,
kes muidu võivad jäädagi töötuks. ESF toetab
paljusid selliseid ettevõtteid – näiteks Welcome
Café Rootsis, mis annab sisserändajatest naistele
võimaluse õppida rootsi keelt, tehes samal ajal
oma võimetele vastavat tööd.
Organisatsioonide koostööl, sh kohaliku kogukonna tasandil, võib olla otsustav roll konkreetse
piirkonna vajaduste rahuldamisel. ESFi toetustega saab aidata inimestel omandada vajalikke
teadmisi, oskusi ja varustust projektideks, mille
abil pista rinda sotsiaalse kaasatuse keerulise
probleemistikuga oma kogukonnas.
Inimestele võimaluste pakkumine on üks ESFi
prioriteete, kuid inimesed peavad olema valmis
neid võimalusi kasutama. Selleks võib abi saada
integreeritud lähenemisviisist tööleidmisele.
See lähenemisviis tugineb individuaalsele nõustamisele, mille käigus selgitatakse välja osalejate soovid ja vajadused ning leitakse vajalikke
koolitusvõimalusi. Kui osalejad on omandanud
vajalikud oskused, toetatakse neid tööotsingutel nõu ja abiga avalduste koostamisel ja
töövestlusteks valmistumisel. Toetus ei katke
ka töökoha leidmisel, sageli toimub see koostöös tööandjaga.

…keskendudes kaitsetutele
Narkootikumide ja alkoholi kuritarvitamine, kohaliku keele mittetundmine, kodutus, tervisprobleemid, võlad või piiratud juurdepääs haridusele
panevad inimesed püsivalt marginaliseerunud
olukorda. Ka rassism ja diskrimineerimine ei
lase inimestel ühiskonna igapäevaelus aktiivselt
kaasa lüüa.
ESFi toetusega projektid püüavad neid tõkkeid
murda, pakkudes nõustamist, koolitust ja haridust,
toetust füüsilisest isikust ettevõtjatele ja juurdepääsu tervishoiuteenustele.
Euroopa suurima rahvusvähemuse romade osas
aitavad mitmed ESFi projektid tuua nende kogukonna esindajaid vahendajate ja abistajatena
koolidesse, et roma lastel oleks seal kergem toime
tulla. Lisaks tuuakse eeskujuks edukaid romasid,
kes võiksid noori innustada ja motiveerida haridusteed jätkama. ESF toetab roma naisi, kes
soovivad hakata ise enda tööandjaks ja asutada
oma käsitööfirma.
Aga asi ei piirdu romadega. Berliinis rakendatakse uut lähenemisviisi kutseõppele, et aidata
puuetega inimesi pädevate viipekeele tõlkide
abil. Narkomaanidel aidatakse Berliinis leida neile
sobivaid paindlike õppekavadega õppeviise. Uusi
õppemeetodeid arendatakse ka Hispaanias, kus
Galiitsias rakendatakse ESFi toetust põhioskuste
moodulkursuste pakkumiseks neile, kellel pole
mingit kvalifikatsiooni.

Eriõppekavade loomine Eestis
Ühes Tallinna lasteaias pakutakse tugiteenust
puuetega lastele ja noortele. Käo Päevakeskus
on aastast 2000 aidanud parandada oma õpilaste iseseisvust toimetuleku ja oskuste õpetamise kaudu.
Kuid algõppekava lõpetanutel ei olnud võimalik
kutseõppega jätkata, kui nad ka seda soovisid,
sest nende vajadustele kohandatud õppevõimalusi ei olnud olemas.
Koostöös Soome Jyväskylä ülikooli täiendusõppekeskusega koostas Käo Päevakeskus ESFi toetuse
abil erivajadustega õpilaste õpetamiseks sobivad
kursused ja õpetas välja ka õpetajad.
Aastatel 2007–2008 said 30 õpetajat koolitust
ning praegu pakutakse keskuses kutseõppest
huvitatutele kahte liiki kursuseid.

…võideldes
diskrimineerimisega
ESF aitab inimestel arendada oma oskusi
ja leida vajalikku enesekindlust ühiskonnaelus osalemiseks.
Võitluseks diskrimineerimisega töökohtadel ja
ühiskonnas tervikuna püüab ESF parandada
inimeste teadlikkust sellest probleemist ning
aidata ettevõtetel oma lähenemisviisi muuta.
Näiteks projekt „Berliin vajab Sind!” kasutab ESFi
toetust esmajoones avaliku sektori tööandjate
julgustamiseks ja abistamiseks, et kuni veerand
nende praktikakohtadest täidetaks sisserändajatest noortega. Esimese kolme tegevusaastaga
on praktikantide arv avalikus sektoris peaaegu kahekordistunud.
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Mis ootab ees?

Uudne lähenemisviis laste
päevahoiule
Raskused heade lapsehoiukohtade leidmisel võivad muuta töölkäimise mõnedele naistele võimatuks. Kõikjal Euroopas kipuvad riiklike lasteaedade
ja -sõimede kohad olema täis ning eralasteaiad
on sageli ülejõu kallid. Tšehhi Vabariigis püüavad
mõned tööandjad ESFi abil väljapääsu leida.
Nad loovad otse töökohtadel lastehoiurühmi
7–24 lapsele. Lastehoiuteenuseid pakutakse mitmel viisil: kohalike koolide, sotsiaalsete ettevõtete
ja ka ettevõtjate eneste poolt.
Sageli ei arvesta avalikud teenused inimeste erivajadustega. ESF toetab tegevusi, mille eesmärk
on parandada pakutavate teenuste kvaliteeti näiteks töötajate koolitamise või teenuste kohandamise kaudu.

Mida varem saavad projektid alustada tööd inimestega, keda ähvardab tõrjutus, seda tõhusamaid
tulemusi võib loota. Tõhususe suurendamiseks
koordineerib ESF oma tegevust muude ELi fondidega, et saavutada suuremat efekti ja pakkuda abi
inimeste elu kõigis etappides.
Raske majanduskliima tõttu on vajadus leida uusi
lahendusi ühiskonna valupunktidele tungivam kui
kunagi varem. Lahendusi pakuvad sotsiaalselt uudsed lähenemisviisid. Tööpuuduse kasvades tabab
see kõige rängemalt ohustatud sotsiaalseid rühmi.
Selge rõhuasetus sotsiaalse innovatsiooni toetamisele aitab leida viise, kuidas seda ohtu leevendada.
ESF teeb koostööd kohalike partneritega nende
veelgi tihedamaks kaasamiseks, toetades neid paremate rahastamisvõimalustega. Haridusasutused,
ametiühingud, tööhõive, sotsiaalse kaasamise ja
ebasoodsas olukorras olevate rühmadega tegelevad vabaühendused ning tööandjate organisatsioonid võivad kõik anda märkimisväärse panuse
ESFi programmide heaks.
Lisateavet ESFi kohta:
http ://ec.europa.eu/esf
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