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FAKTILEHT – EUROOPA SOTSIAALFONDI KOHANEMIS- JA LÕIMUMISMEETME
RAKENDAMISE VAHEHINDAMINE PERIOODIL 2014 - 2018
KOHANEMIS- JA LÕIMUMISMEETME ÜLEVAADE
Siseministeerium ja Kultuuriministeerium rakendavad perioodil 2014-2023
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest kohanemis- ja lõimumismeedet.
• EESMÄRK - kujundada Eestis
elavatele vähelõimunud
püsielanikele ja uussisserändajatele eeldusi, mis toetavad
nende aktiivset osalemist tööhõives, elukestvas õppes ja
kodanikuühiskonnas.
• TEGEVUSED - eesmärgi
saavutamiseks on loodud kolm
kohanemistegevust ja kolm
lõimumistegevust.
• SIHTRÜHM - kohanemistegevused
on suunatud uussisserändajatele
ning lõimumistegevustes saavad
osaleda nii uussisserändajad kui
vähelõimunud püsielanikud.

19,4 mln €

Kohanemis- ja lõimumistegevuste
kogueelarve

> 300 000 

Vähemalt 65%

Meetmetegevustes otseselt ja kaudselt
osalenud inimeste koguarv

osalejatest leiavad, et tegevused vastasid nende
ootustele ja vajadustele
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TEGEVUSTES OSALEMISES ON NÄHA HOOAJALISI,
REGIONAALSEID JA VANUSELISI ERINEVUSI

TEGEVUSTES OSALENUTE ARV KOHALIKU OMAVALITSUSE
JÄRGI, 2015–2018

• Tegevustes osaletakse eelkõige kevadel ja sügisel.
• Tegevuste osaletakse eelkõige Harjumaal ja Tallinnas,
Ida-Virumaal ning Tartus (kus elab ka suurim osa
sihtrühmast).
• Kohanemisalastes tegevustes osalevad eelkõige
nooremad, lõimumisalastes tegevuses eelkõige
keskealised inimesed.

MEETMETEGEVUSED VASTAVAD OSALEJATE VAJADUSTELE

SOOVITUSINDEKS TEGEVUSTE JA SIHTRÜHMADE LÕIKES

• Kohanemisalased tegevused vastasid keskmiselt enam
kui 90% osalenute vajadustele ja ootustele.
• Lõimumisalased tegevused vastasid keskmiselt veidi üle
70% osalejate vajadustele ja ootustele. Kõrgelt hinnati
keelelise ja kultuurilise kümbluse tegevusi.
• Tegevuste asjakohasust kinnitab see, et vähemalt 50%
ja keskmiselt 75% kõikides meetmetegevustes osalenud
inimestest soovitaks tegevusi või teenuseid ka teistele.

*Soovitusindeksi andmete tõlgendamisel on oluline silmas pidada lõimumisalastes tegevustes osalenud
uussisserändajate vähest arvu, mistõttu ei ole tulemus kahe sihtrühma võrdluses samaväärne.

TEGEVUSTES MITTEOSALEMISE PEAMISEKS PÕHJUSEKS
ON MADAL TEADLIKKUS
• Kõikidest neist küsitluses osalenutest, kes pole
tegevustes mõnel põhjusel osalenud, oleksid 64%
sellest huvitatud või peavad tegevust enda jaoks
oluliseks.
• Erinevate põhjuste lõikes ilmnes, et enim on
tegevusest huvitatute jaoks mitteosalemise põhjuseks
osutunud teenusele või tegevusele pääsemise liialt
pikk aeg (93%), tegevuse või teenuse liialt lühike
kestus (89%), tegevusel pole olnud piisavalt vabu kohti
(89%; peamine põhjus just keeleõppega seotud
tegevuste puhul), tegevusel või teenusel on kliendi
jaoks ebasobiv aeg või asukoht (vastavalt 78% ja 72%).

OSAKAAL TEGEVUSTES MITTEOSALENUTEST, KES EI OLNUD
TEGEVUSTEST TEADLIKUD
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VAHEHINDAMISE EESMÄRK JA TULEMUSED
EESMÄRK - analüüsida meetme ja selle tegevuste ellu rakendamise tõhusust, asjakohasust, tulemuslikkust ja
jätkusuutlikkust perioodil 2014-2018 ja teha poliitikasoovitused järgmiseks perioodiks (2019 – 2023).
METOODIKA – 1. Dokumendianalüüs / 2. Statistiliste andmete ja ESF seireandmete analüüs / 3. Veebiküsitlus
uussisserändajate, vähelõimunute ja eestlaste hulgas. Küsitlusele vastanute arv kokku 1205 isikut / 4. Personaalintervjuud
poliitikakujundajate ja tegevuste elluviijatega. Fookusgrupi intervjuud uussisserändajate, vähelõimunute ja eestlastega.
Kokku intervjuudesse kaasatud 85 isikut / 5. Tulemuste valideerimisseminar.

VAHEHINDAMISE TULEMUSED TEGEVUSTE JA HINDAMISKRITEERIUMITE KAUPA

*Hindamisskoori tähendus:

1 – allapoole ootusi

2 – ootuspärane

3 – ootused ületatud

MEETMEÜLESED SOOVITUSED

1

Tõhustada koostööd ja infovahetust kohanemistegevuste ja lõimumistegevuste
läbiviijate(nt koolitusfirmad, teenuste pakkujad, jt) vahel, et oma tegevust osataks
paremini paigutada olemasolevasse tegevuste ja teenuste struktuuri ning suunata
inimesi edasi teistesse tegevustesse.

2

Jätkata tegevuste sihtrühmade kaasamist neile suunatud teenuste ja tegevuste
arendamisse, testimisse ning uuendamisse, et tagada teenuste ja tegevuste asjakohasus
ka tulevikus.

s
3

Prioriseerida teadlikkuse tõstmist meetmetegevustest laiemalt ning koostada selle
saavutamiseks vajalik tegevusplaan, et lihtsustada sihtrühmadele asjakohase info
kättesaamist ning paremat arusaama, mis laadi teenused on neile suunatud ning kuidas
tegevus isiku kohanemist ja lõimumist toetab.
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OLULISEMAD KOHANEMISVALDKONNA SOOVITUSED
Infoplatvormi ja
tugiteenuste
väljatöötamine ja
rakendamine

1

2

Kohanemiskoolituste
väljatöötamine,
piloteerimine ja
rakendamine

3

Tugivõrgustike
kontseptsiooni
väljatöötamine ja
rakendamine

• Prioriseerida automaatse andmevahetuslahenduse arendamist, et optimeerida ajutisele
lahendusele kuluvat ressursikulu.
• Settleinestonia.ee veebilehe nähtavuse parandamine, tekstide lihtsustamine ning sisu
regulaarne uuendamine.

• Välja töötada esmane orientatsioonipäev, mis oleks lühem ja kättesaadav kõigile
huvilistele (sh viisaga riigis viibivatele isikutele) ja kus keskendutakse praktilistele
teemadele (sh sissejuhatus e-riigi toimingutesse, isikukoodi saamine jm).

•

Tugivõrgustiku töö tulemuslikkuse tõstmiseks ja ühtsustunde loomiseks grupeerida
liikmed temaatiliselt, koostada liikmete veebipõhine nimekiri, valida iga teemat
vedavad asutused, jätkata info vahetamist virtuaalsel teel.
Koostada planeeritavate teenuste nimekiri, iga teenuse hinnanguline eelarve ning
teavitada varakult sellest ka vajalikke koostööpartnereid.

•

OLULISEMAD LÕIMUMISVALDKONNA SOOVITUSED

Nõustamis- ja infosüsteemi
väljatöötamine ja
rakendamine
1

Lõimumisprogrammi
väljatöötamine ja
pakkumine
2

•
•
•

•
•
•

Koostöö- ja
kommunikatsioonitegevused
3

•

Visuaalselt liigendada ja keeleliselt lihtsustada nõustamisveebi vastustekste ning
parandada nõustamisveebi reklaamriba nähtavust.
Jätkuvalt tagada nõustajatele järjepidev supervisioon ja täiendkoolitused.
Rakendada juhtumikorralduse põhimõtteid ja tööriistu, et tulla paremini toime
keeruliste juhtumitega.

Vähendada lõimumisprogrammi killustatust ja tugevdada tegevuste omavahelisi
seoseid parandamaks tegevuste asjakohasust.
Jätkuvalt tutvustada keelekursustele soovivatele inimestele lõimumiskoolituste
kõrval ka alternatiivseid keeleõppevorme.
Parema ülevaate saamine keeleõppemaastikust Eestis ja sellest tulenevalt
optimeerida hanketingimusi, et hoida konkurentsivõimet ka tulevikus.
Kasutada koostöötegevusi, et tõsta üldist teadlikkust ESF-i poolt rahastatud
kohanemis- ja lõimumistegevustest, sh KOVides ja eestlaste hulgas.
Projekti „ESF kohanemis- ja lõimumismeetme rakendamise vahehindamine
perioodil 2014-2018“ lõpparuanne on kättesaadav veebilehtedel:
www.siseministeerium.ee/et/uuringud, www.kul.ee/et/uudised/uuringud ja
www.struktuurifondid.ee/et/hindamine

