Lisa 1. Arengukava "Lõimuv Eesti 2020" rakendusplaani täitmine 2014-2020

Eesmärk/Meede/Tegevus
Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud

Ühise inforuumi ja kultuurilisest mitmekesisusest teadlikkuse toetamine

1

Indikaator/Tulemus

EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase

Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Eesti ühiskonnas on teadvustatud ning
hinnatud lõimumist toetavaid demokraatlikke
ja avatud väärtuseid ning nendel baseeruvat
jagatud riigiidentiteeti

45 043 720

Kommunikatsioonitegevustesse hõlmatud
inimeste arv

x

x

Positiivse kultuurihoiakuga inimeste osakaal
eestlaste ja teiste rahvuste seas

x

x

ERR-i tele- ja raadioprogrammide jälgitavus
muu emakeelega inimeste hulgas. Teisest
rahvusest inimeste osakaal, kes peavad ERR-i
tele- ja raadioprogramme oluliseks infoallikaks.

Kommunikatsioonitegevused ühiskonna väärtusorientatsioonide avatumaks muutmiseks ja ühise
Iga-aastaselt on kommunikatsioonitegevustesse
kvaliteetset infot sisaldava teabevälja tugevdamiseks (mh, meediaprojektidele, mitmekultuurilisusest hõlmatud 18 750 inimest
teadlikkuse tõstmiseks, sh rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud projektid, ja info mitmekeelseks
esitamiseks, ajakirjanike koolitused).

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
59 372 545

2014: 0

2015: eestlased - 61%;
eestlased-67%; teised rahvused- 82%
teised rahvused - 82%
8,8% (telekanalid);
43,7% (raadio-kanalid);
76% (peab oluliseks)

x

355 000

31,9% (telekanalid);
33,4% (raadiokanalid);
74% (peab oluliseks)

150 000

eeslased- 63%; teised rahvused- 84%
11% (telekanalid);
47% (raadiokanalid);
82% (peab oluliseks)

x
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146 258 INSA tegemisi kajastati meediaväljaannetes. Kord kvartalis edastati soovijatele uudiskirja. Lisaks kodulehele avaldas
INSA lõimumisalast infot Facebookis, Instagramis ja YouTube’is, Narva eesti keele maja õpetajad pidasid ka blogi.

130 000,00 2020. a uuendati Siseministeeriumi poolt välja antavat infomaterjali "Eesti rändestatistika", materjali anti välja eesti ja
inglise keeles.

Avaliku kommunikatsiooni korraldamine ühiskondlike hoiakute kujundamisel rände- ja
lõimumispoliitikaga seotud küsimustes

Korraldatud 1 avaliku kommunikatsiooni projekt 31/40

4

SiM

Lõimumisvaldkonna sisuteemade avaldamine trüki-, tele-, raadio- ja interaktiivses meedias.

1 audiovisuaalmeedia- ning
sotsiaalreklaamikampaania ellu viidud

31/40

4

KuM

Ühiseid ühiskondlikke väärtusi, eri kultuurirühmade olemust, sh pagulastemaatikat ning praktilisi
tegevusi kajastavate audio-visuaalsete, trükimeedia ja internetimeedia projektide toetamine

läbiviidud teavitusprojektide arv 5; projektide
tarbijate arv sihtrühmas 20 000 aastas, kogu
periood 100 000 in

31/40

4

SiM

Rahvusvaheline lõimumisalane teadus- ja rakenduskonverents

Iga-aastaselt on läbi viidud üks konverents

20

4
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ERR-i venekeelse raadioprogrammi tootmine ja edastamine

ERR-i poolt edastatakse venekeelseid
raadiosaateid

20

4

KuM

83 335,00 Tegevust ei toimunud.
295 656,00 MTÜ Eesti Pagulasabi projekti AMIF2019-5 "Saame tuttavaks! Kogukondlikud teabe- ja koostöötegevused" periood on
01.11.2019-31.10.2021. Projekti eesmärk oli suurendada kogukondlikku teadlikkust Eestis elavate uussisserändajate
kohta, suurendada kohalike kogukondade ühtsustunnet ja avatust uussisserändajate suhtes ning omakorda nende
aktiivset osalust kogukonnaüritustes. Projekti raames korraldati ühisüritusi kohalike inimeste ja uussisserändajate
osalusel, koostati neid tegevusi toetavad infomaterjalid ning pandi kokku Eestis elavate uussisserändajate lugusid
koondav raamat. 2020. a viidi läbi 19 üritust. Raamatu tekstid on koostatud, avaldamine lükkus 2021. aastasse.
244 733 Hübriidvormis peeti rahvusvahelist lõimumiskonverentsi „Kommunikatsioon mitmekesises ühiskonnas: üksteise
mõistmine vaatamata erinevustele“. Konverentsi jälgis interneti vahendusel 1717 inimest. Kohapeal osales 70 inimest.
Ülekannet sai jälgida konverentsi veebilehel integrationconference.ee ja ka ERRi portaalis.

11 561 535 Raadio 4 säilitas suurima auditooriumiga venekeelse raadiojaama positsiooni, 2020. a kuulas Raadio 4 nädalas 28%
venekeelsetest kuulajatest. Novembris viidi läbi Raadio 4 fookusgrupi uuring, eesmärgiga kaardistada auditooriumi
ootusi ja hinnanguid.
Aastal 2020 olid Raadio 4 fookuses ajaloolised sündmused ja tähtpäevad. Aasta alguses oli eetris saatesari
„Vabadussõda 1918 – 1920“, millega tähistati Tartu rahu 100.aastapäeva, kevadel lühikesed saatesarjad „Jaan Kross –
100“ ja „Mister X. Georg Ots – 100“, juunis eriprogramm „Jaak Joala 70“. Eriolukorra ajal pakkus Raadio 4 oma
kuulajatele vajalikku ja päevakajalist infot ja nõuannet ning võimalust ekspertidele küsimusi esitada. Loodi veebileht,
kuhu koondusid kõik koroonaviiruseteemalised saated ja uudised.
Suvel oli kavas heategevusele pühendatud saade „#Headus“, Jaapani ja Hiina kultuurist jutustav saade „Siidiliblikas“ ja
suvitajatele mõeldud „Räägime suvilast!“. Sarja „Kirjanduslik diksiländ Jelena Skulskajaga“ kuues hooaeg oli
pühendatud Eesti lastekirjandusele.
Raadio 4 oli esindatud ka Viljandi pärimusmuusika festivalil ja Paide arvamusfestivalil. Sügisel 2020 alustasid Eesti
seadusandlust tutvustav sari „Õigusabi“ ning pealinna suurema linnaosa arhitektuuri ja ajaloo teemaline „Lasnamäe
lood“.

ERR-i eesti-, vene- ja ingliskeelse teabe edastamine veebis

Tagatud on ERR-i eesti-, vene- ning inglisekeelse
veebiportaali töö

20
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5 976 108 Võrreldes 2016. a näitajatega on ERRi venekeelse uudisteportaali rus.err.ee külastajate arv 2020. a kasvanud enam kui
kuus korda, ingliskeelse portaalil news.err.ee külastajate arv on tõusnud samal perioodil 5 kordaortaali. 2020. a lõpuks
püsis eestikeelse veebiportaali külastajate arv 700 ja 800 tuhande vahel nädalas.
Noortele ja õpetajatele suunatud algatusena kutsus ERR ellu meediakirjaoskuse projekti „Meediataip“ - õppevideod,
artiklid, raadiolood jms koondusid erilehele err.ee/meediataip, vene keeles lehele rus.err.ee/mediagramotnost.
Samuti parandati venekeelsete veebi- ja raadiouudiste koostööd.

ETV+ telekanali programmi tootmine ja edastamine

Telekanal ETV+ on iga-aastaselt eetris

20

4
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26 606 095 ETV+ (vähemalt 15 minutit) nädalas vaadanud mitte-eestlaste vanuses 4+ keskmine arv oli 2020. a 28,1%. 2019.
aastaga võrreldes on ETV+ nädalane vaatajate arv kasvanud märkimisväärse 28 tuhande inimese võrra.
Kevadiseeriolukorra ajal lisandus ETV+ programmi keskpäevane uudistesaade, otseülekanded Vabariigi valitsuse
pressikonverentsidest ja Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsidest, regulaarsed peaministri pöördumised ja
erinevate konfessioonide pühapäevased palvused. Sügishooajal tulid Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsid taas
eetrisse novembri keskpaigast.
Kõik omasaated kohandasid formaati vastavalt piirangutele ja olid plaanipäraselt eetris. Need on hommikuprogramm
„Kohv+“, vestlusaated „Oma tõde“, sügisest kakskeelseks muutunud „Kes keda?“ ja „Narva stuudio: Rahvale tähtis“,
tarbijasaade „Peegel“, lemmikloomade pidamist käsitlev „Meie kõrval“, uuriv „Insight“, päevakajaline „Nädala
intervjuu“, mälumäng „Eesti gloobus“. Uutest saadetest olid kevadhooajal eetris Euroopa päevaks ajastatud
viktoriinisari „Euroopa
mäng“, keskkonnakuu raames samateemaline saatesari „Öko?Loogiline“.ETV+ lisas kavasse keskpäevase „Aktuaalse
kaamera“ uudistesaate. Saateid sai jälgida ka veebi vahendusel.
Uus „Suvestuudio“ võimaldas hoida vaatajaid ETV+ kanalil läbi suve luues tugeva aluse sügishooaja alguseks.
Sügishooaja uued projektid olid ajalooline dokureality „90.ee“, mälumäng „Mis? Kus? Millal?“, Eesti venekeelseid
prominente tutvustav Aljona Suržikova dokumentaalsari „Edulood“.
Üksikprojektidest võib esile tuua ETV+s detsembris esilinastunud dokfilmi „Hääled küngaste taga“, mis on pühendatud
kunagi Eestis elanud vene luuletajale David Samoilovile. Oma programmis on ETV+ ka tähistanud Georg Otsa, Jaak
Joala jt kultuuritegelaste tähtpäevi.
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Eesmärk/Meede/Tegevus
Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas

2

Indikaator/Tulemus
EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase
Toetatud on eelkõige eri piirkondades elavate
ja eri keelelis-kultuurilise taustaga inimeste
omavahelisi praktilisi kontakte, kaasatud on eri
keelelis-kultuurilise taustaga inimesi ning
nende osalusel põhinevaid organisatsioone
aktiivsesse ühiskonnaellu

Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
7 245 745

Projektidesse kaasatud inimeste arv

x

x

2014: 0 in

64 297 in kumulatiivne arvestus
terve perioodi kohta)

7000 in

Püsikontaktide tiheduse kasv tegevustes
osalenud eestlaste ja teistest rahvustest isikute
vahel võrreldes tegevusteeelse perioodiga

x

x

2015: eestlased - 1.8;
teised rahvused - 2.1
(keskmine
rahvustevaheliste
suhtlemisvõrgustike
arv)

eestlased:
1,95;
teised rahvused: 1,72 (keskmine
rahvustevahelise
suhtlemisvõrgustike arv)

eestlased - 1.8; teised rahvused - 2.1
(keskmine rahvustevaheliste
suhtlemisvõrgustike arv)

31/40

4
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559 242 Toetust said 10 projekti, neist 5 kultuuri- ja 5 spordiprojekti: rahvusvaheline vaimuliku muusika festival VM Fest
Mustvee; MTÜ Seiklushundi Vägilase jooksu sari; Eesti Võrkpalli Liidu projekt Ida-Virumaa võrkpallurite lõimumiseks
Eesti võrkpalliperega; Äkke Suusaklubi projekt, mis seotud Narva terviseraja sporditegevustega; vene keelt kõneleva
sihtgrupi kaasamine Pimedate Ööde filmifestivalile; Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma lõimumist
edendavad tegevused; venekeelse kogukonna osalus Tallinn Music Weeki töös; Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi
korraldatav Narva, Tallinna ja Pärnu aerutajate ühine suusalaager Jõulumäel. Seoses viiruse levikuga ei olnud kahel
taotlejal (OÜ Mägede Hääl, Ühendus Sport Kõigile) võimalik oma tegevusi ellu viia ning nad loobusid toetusest.

Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kultuuri- ja spordiprogrammi välja töötamine ja pakkumine Välja töötatud ning korraldatud 1 programm.
31/40
Programmi tegevused on pakutud vähemalt 200
rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis

4

SiM

165 461,4 MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti AMIF2017-11 „Meie Eesti: inimesed, kohad, helid, maitsed“ periood oli
01.02.2018- 30.11.2019.
Projekti raames suurendati rahvusvahelise kaitse saajate motivatsiooni osaleda kogukonna kultuuri- ja spordielus ning
kultuuri- ja spordiorganisatsioonide motivatsiooni kaasata rahvusvahelise kaitse saajaid. Samuti pakuti nii 165
rahvusvahelise kaitse saajale kui kohalikule kogukonnale võimalust luua omavahel suhteid ja arutada kultuure,
lõimumist, rännet jpm küsimusi toetavas keskkonnas. Selleks viidi mh läbi ühisüritusi, mis toetasid sotsiaalsete
võrgustike teket.

Kohaliku tasandi teabe- ja ühisüritused rahvusvahelise kaitse valdkonnas

Teabe- ja ühisüritustes osalejate arv on 1 500
inimest

31/40

4
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142 762 Tegevust ei toimunud.

Ühiskonna protsessides osalemist toetavad tegevused (sh kodanikeühiskonna organisatsioonide ja
nende omavahelise koostöö toetamine)

5 500 inimest on osalenud koostöötegevustes
perioodil 2015-2020

31/40

4
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429 402 Ühiskonnaelus osalemist toetavate tegevuste puhul oli fookus noortel –toetati eelkõige noortega töötavate
organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse, aga ka erasektori ühistegevusi.
Toimus 15 koostöötegevust soodustavat üritust, millest võttis osa 1140 sihtrühma liiget. Piirangute tõttu jäid osad
üritused ka ära või lükkusid edasi. 2020. a teises pooles leiti ideekorje käigus partnerid
lõimumisalaste koostöötegevuste korraldamiseks 2020. a oktoobrist 2021. a aprillini.
Toimunud sündmustest õige mitme teema oli seotud meedia ja kommunikatsiooniga. Mitmed koostegevust
soodustavad ettevõtmised olid seotud ajaloo, kultuuripärandi ja kombestikuga.

Lõimumisvaldkonna arenduspreemiad

Iga aastaselt on välja antud 4 arendus- ja
meediapreemiat.

20
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Kolmandate riikide kodanike kaasatust ja ühiskonna protsessides osalemist toetavad tegevused (mh Iga aastaselt on toetatud 2 koostööprojekti
kodanikeühiskonnas osalemise võimalustest teabe vahendamine, kodanikeühiskonna
organisatsioonide ja nende omavahelise koostöö toetamine)

Ühise teabevälja edendamine läbi kultuuri- ja spordialaste koostöötegevuste ning lõimumise
häkatoni eri regioonidest või keelelis-kultuurilise taustaga inimeste osalusel.

Iga aastaselt on toetatud 4 kultuuri- ja
spordialast projekti

79 654

60 606 Välja on antud neli lõimumisvaldkonna meedia- ja arenduspreemiat. Tunnustuse ja rahalise preemia pälvisid
mittetulundusühingud Eestimaa Rahvuste Ühendus, Eesti Pagulasabi, Changemakers ja Regionaalhaigla Kiirabikeskuse
juhataja Arkadi Popov. Lõimumisvaldkonna preemiad läbisid 2020. a värskenduskuuri –muudeti kategooriate
sõnastust, pikendati taotluste esitamise aega ning otsustati, et kandideerida saavad juriidilised ja füüsilised isikud, kes
pole lõimumispreemiat viimase kolme aasta jooksul saanud.
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Eesmärk/Meede/Tegevus
Eesti keele majade loomine ning töö korraldamine

Indikaator/Tulemus
Loodud üks eesti keele maja Tallinna ja teine
Narva linna.

Etniliste vähemuste emakeele ja kultuuri toetamine

Tagatud on Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus
ja eri rahvuskultuure esindavate
organisatsioonide jätkusuutlik toimimine ja
süsteemne arendamine

EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase
20
4
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Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
5 808 617 3907 inimest osales Tallinna ja Narva eesti keele majade tegevustes (teemaõhtud, kursused, klubid, tandemõpe jne).
Tallinna ja Narva eesti keele majas asus 2020. aastal õppima 58 rühma, kokku 932 inimest. Keelt õpiti A1–C1 tasemel,
suhtluskeele kõrval tegutsesid ka grammatika- ja häälduskursused. Edukad lõpetajad, kes läbisid 75–100% kursuse
mahust, said õiguse jätkata eesti keele õpinguid järgmisel tasemel.
Narva eesti keele majas toimusid regulaarselt näiteks retrofilmi-, lauamängu-ja vestlusõhtud huvitava persooniga, viidi
läbi pärimuskultuuri kursus, lauldi ja käidi avastamas Virumaad. Narva eesti keele maja laiema sihtgrupi üritustest
võttis aasta jooksul osa 1899 inimest.Tallinna eesti keele maja laiema ringi üritustest võttis aasta jooksul osa 2008
inimest. Tallinna ja Narva eesti keele maja korraldasid väljasõite 725 keeleõppijale. Eesti keele aktiivsemale
kasutamisele aitas kaasa ka projekt, mis oli suunatud ennekõike Ida-Virumaa vähekindlustatud lastega peredele.
Tegevustest sai osa 966 inimest.
Iganädalaselt toimus aastas üle Eesti 29 keelekohvikut. Seoses koroonaviiruse levikuga pidid osad keelekohvikud end
küll vahepeal sulgema, et olude leevenedes jätkasid taas.
Elava suhtlemise võimaluse pakkumiseks kutsuti ellu mentoriprogramm„Keelesõber“. See ühendas 885
inimest üle maailma: 410 vabatahtlikku mentorit aitasid 475 eesti keele õppijal e-kanalite vahendusel kõnekeelt
harjutada.
Tallinna ja Narva eesti keele maja õpetajate eestvedamisel hakkas toimuma veebipõhine eestlaste ja eesti keele
õppijate kohtumise vorm „Keelerulett“. Lühivestluste formaadis oli võimalik piiratud aja jooksul vestelda juhuslikul,
grupis etteantud teemal, ja nii mitu ringi järjest. Veebikohtumised toimusid Zoomis kaks korda kuus, kokku tehti 405
külastust.
Septembrikuus jõudis lavale omalaadne keeleõppe- ja lõimumisprojekt – räpiooper „Karma“. Lavastuses osales ligi 60
inimest, sh 30 näitlejat ja 30 tantsijat, toeks oli professionaalne loomemeeskond Neeme Kuninga juhtimisel.
Suurvormi ettevalmistus algas osaluskatsetega kevadel ja lauluja lavaproovid kestsid läbi suve. „Karma“ etendusi käis
vaatamas 218 inimest ning seda näeb ka YouTube’is.
eptembris kutsusid Narva eesti keele maja õpetajad ellu tandemkoori. Valmistati ette aastane tegevuskava, leiti
dirigendid, kuulutati välja lauljate konkurss ning valiti välja koorilauljad.Koori kuulub 45 lauljat, kelle emakeel on kas
eesti või vene keel.
7 083 080

Toetatud katusorganisatsioonide ja nende
allliikmetest rahvusvähemuste kultuuriseltside
arv

x

x

2015: 16 katusorganisa-tsiooni ja 231
rahvusvähemuste
kultuuri-seltsi

17 katusorganisatsiooni
ja 242 rahvusvähemuste
kultuuriseltsi

17 katusorganisatsiooni
ja 240 rahvusvähemuste
kultuuriseltsi

Rahvuskultuuriseltside töös ja tegevustes
osalemise mõju liikmete etnilisele identiteedile
(positiivne etniline identiteet; emakeeleoskus;
huvi oma päritolukultuuri vastu ning valmisolek
seda rohkem tundma õppida)

x

x

2016: Positiivne
etniline identiteet 79% liikmetel;
emakeeleoskus
vähemalt B1 tasemel 60%; huvi
päritolukultuuri vastu
tõusnud 90% liikmetel.

Positiivne etniline identiteet: 84%
liikmetel;
emakeeleoskus vähemalt B1tasemel: 62%;
huvi päritolukultuuri vastu: 90%
liikmetel

Positiivne etniline identiteet: 83%
liikmetel;
emakeeleoskus vähemalt
B1 tasemel: 75%;
huvi päritolukultuuri vastu
tõusnud 93% liikmetel

Toetatud pühapäevakoolide arv

x

x

2013: 26 kooli

33

26

Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetusprogramm

Iga-aastaselt on toetatud on 60 organisatsiooni
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Rahvuskultuuriseltside tegevuse baasrahastamine

Iga-aastaselt on toetatud orienteeruvalt 230
organisatsiooni
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2 794 795 2019. a määrati kolmeks aastaks baasrahastus 18 katusorganisatsioonile, kelle liikmeteks oli 257 rahvusvähemuste
kultuuriseltsi. 2020. a jätkati selle otsuse põhjal väljamakseid. Eriolukorra ajal viisid mõned rahvusvähemuste
kultuuriseltside katusorganisatsioonid tegevused üle veebi või tühistasid, suurem osa tegevustest viidi aasta teises
pooles ellu. Septembris jäi haigestumisnäitajate kasvu tõttu ära XVII vähemusrahvuste kultuurifestival
„Rahvuskultuuride loomepada“ ning Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse rahvuste päeva vastuvõtt
Kukruse Polaarmõisas.

Eesti mitmekultuurilisust tähistatavate ürituste läbiviimine

Iga-aastaselt on läbi viidud 3 üritust
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2 355 235 Eesti Inimõiguste Keskusega toimusid ettevalmistused mitmekesisuse päeva tähistamiseks. Seoses eriolukorra ja
viiruse levikuga jäi mitmekesisuse päeva tähistamine 2020. a ära. Eriolukorra ajal valmisid videod rahvusköögi
retseptidest, mida jagati INSA Facebook’i lehel.
10.-11.09.2020 toimus Pühajärvel rahvusvähemuste kultuuriseltside ning eesti kultuuriseltside ja asutuste
koostööpäevak. Kokku oli esindatud 35 eesti kultuuriseltsi, rahvusvähemuste kultuuriseltsi ja kultuuriasutust ning
kohal oli 65 inimest. Koostööpäevaku osalejad valisid välja parimad ideed, mida INSA aitas teostada kokku 9 000 euro
ulatuses.
Kultuuriministeerium toetas vähemusrahvuse kultuuriomavalitsusi vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest
tulenevate kultuuriomavalitsuse eesmärkide täitmiseks, milleks on rahvusvähemuse kultuuri edendamine ja
emakeelse õppe korraldamine. Kultuuriministeerium toetas lisaks Fenno-Ugria Asutust, Ida-Virumaal tegutsevaid
teatreid Tuuleveski ja Ilmarine, Narva Eesti Maja ja Eestimaa Rahvuste Ühendust ning Eesti Folkloorinõukogu
vähemusrahvuste töörühma tegevust.
Samuti tähistati rahvuste päeva ja Fenno-Ugria Asutuse eestvedamisel hõimupäevi. Mõlema päeva raames toimusid
konverentsid, kontserdid, näitused, töötoad ja filmiprogrammid. Aljona Suržikova 2019. aastal valminud rahvuste
päeva videot näidati 24.09-25.09 sise- ja väliekraanidel üle Eesti ning Vabaduse väljaku ekraanil.
2017. a alustas Kultuuriministeerium Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi rahastusel
romade lõimumist toetava võrgustiku arendamist, 2020. a lõpuks oli ellu viidud kaks 12-kuulist projekti
2020. a käivitas Kultuuriministeerium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, INSA ja Valga vallavalitsusega
romade mentoriteenuse Valga vallas, mille eesmärk on ebasoodsas sotsiaalmajanduslikus olukorras olevate romade
teadlikkuse tõstmine oma õigustest ja kohustustest, avaliku sektori suutlikkuse parandamine nende õiguste
tagamiseks, kultuuriliste ja staatusepõhiste erinevuste ületamine.

586 819 Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetusvoorust toetati 21 projekti. Tuge saanud tegevused viidi läbi Tallinnas, KohtlaJärvel, Maardus, Kärus, Kolkjas, Haapsalus, Narvas, Tartus, Pärnus, Sillamäel, Valgas, Kuressaares ja Sännas.
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Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
1 104 630 Tegevust rahastati "Üldharidusprogrammi" kaudu. Toetati 33 rahvusvähemuste pühapäevakooli tegevust, milles on
osalenud 700 õpilast, kes rääkisid 14 erinevat keelt.

Eesmärk/Meede/Tegevus
Pühapäevakoolide baasrahastamine

Indikaator/Tulemus
Iga-aastaselt on toetust saanud 26 pühapäeva
kooli.

Pühapäevakoolide koostöövõrgustiku toimimise toetamine

Toimib pühapäevakoolide õpetajate liit, mis
koordineerib pühapäevakoolide võrgustikku

20

4

HTM

127 402 Tegevust rahastati "Üldharidusprogrammi" kaudu. MTÜ Eesti Rahvuvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing on
HTMi strateegiline partner, 2020. a ühing viis läbi: 1) õppeseminari „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja
arendamine,“ kus osales 20 õpetajat 10 rahvusvähemuste pühapäevakoolist; 2) rahvuskultuuriseltside
pühapäevakoolide õpilaste suvelaagri; 3) rahvuvähemuste kultuuripäevad 10 üldhariduskoolis.

Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus

Iga-aastaselt on pühapäevakoolide õpetajate
täiendkoolitusel osalenud 30 õpetajat.

20

4

HTM

114 199 Tegevust rahastati "Üldharidusprogrammi" kaudu. Rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevuse võttis üle SA
Innove, alates 1.08.20 Haridus- ja Noorteamet. Seoses piirangutega võrgustikuüritusi ei korraldatud. On toimunud
kohtumised üksikute pühapäevakoolide juhtidega.

Vähelõimunud välispäritolu taustaga püsielanike osalemine ühiskonnas on kasvanud Eesti
kodakondsuse omandamise ning uute ühiskondlike teadmiste kaudu

9 453 241

Võimaluste loomine vähelõimunud välispäritolutaustaga Eesti püsielanike ühiskondliku aktiivsuse Koolitustel osalenud ning infot tarbinud
suurendamiseks ja lõimumise toetamiseks
püsielanikud on omandanud
naturaliseerumiseks ning avalikkussfääris,
kodanikuühiskonnas ja tööturul osalemiseks
vajalikke teadmisi ja oskusi

8 172 951

Lõimumisprogrammis osalenud isikute arv

x

x

2014: 0

11 685 inimest, neist keeleõppes
8426 inimest, Eesti Vabariigi
põhiseaduse ja kodakondsuse
seaduse tundmise koolitustel 1424
inimest ja kultuurimoodulis 1835
inimest (kumulatiivne arvestus)

5500 inimest

Lõimumisprogrammi raames tasuta keeleõppe
kursusi aasta lõikes läbinute osakaal, kellel on
paranenud praktiline eesti keele oskus ja selle
kasutus ning kodakondsus- ja kultuurimooduli
läbinute osakaal, kellel on suurenenud
praktiline informeeritus ja teadmised Eesti riigi,
ühiskonna ja kultuuri kohta (vastavalt).

x

x

2016: Praktiline eesti
keele oskus ja kasutus
tõusnud – 70%.
Kodakondsusmooduli
läbinute praktiline
informeeritus ja
teadmised tõusnud 82%. Kultuurimoodul –
määratletakse 2018. a.

72%-l lõimumisprogrammi läbinutest
on paranenudpraktiline eesti keele
oskus ja kasutus;
90%-l kodakondsusmooduli
läbinutest on paranenud
informeeritus ja teadmised Eesti riigi
ja ühiskonna
kohta;
64%-l kultuurimooduli läbinutest on
paranenud teadmised kultuuri
kohta.

75%-l lõimumisprogrammi läbinutest
on paranenud praktiline eesti keele
oskus ja sagenenud kasutus;
86%-kodakondsusmooduli
läbinutest on paranenudnud
informeeritus ja teadmised Eesti riigi ja
ühiskonna kohta;
49%-l kultuurimooduli läbinutest on
paranenud teadmised kultuuri kohta.

Nõustamissüsteemi kasutanud isikute arv

x

x

2014: 0

16 849 inimest
(kumulatiivne arvestus perioodi
2015–2020 kohta)

5500 inimest

Paindliku lõimumisprogrammi (1. naturaliseerumiseks ettevalmistumise koolitus; 2. mitteformaalne rakendatud 3 koolitusmoodulit ja tegutsenud
keeleõpe, 3. kultuurikümblus; 4. kultuurikoolitus) väljatöötamine ja pakkumine
150 eesti keele ja kultuuri klubi

31/40

4

KuM

Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

1 nõustamis- ja infosüsteem on välja töötatud,
200 riigiasutuste, KOV-de ja kolmanda sektori
asutuste töötajat koolitusel osalenud, sh
arvestatakse pagulaste nõustamisvajadustega.

31/40

4

KuM

Ühiskondlikku sidusust toetavad programmid noortele

Programmis osaleb 50 noort aastas. Peale
programmi lõpetamist leiavad 70% osalejatest,
et neil on Eestis võimalusi oma potentsiaali
realiseerimiseks

31/40

4

KuM

19 571 Tegevust ei toimunud.

Keeleõpe A1 tasemel vähelõimunud püsielanikele

Keelekursusteks on pakutud 600 õppekohta.

20

4

KuM

183 353 Tegevust ei toimunud.

4 938 486 Kodakondsuskoolitustega alustati koroonaviiruse leviku tõttu alles augustis. 119 osalenust läbisid programmi
täismahus 66. Eesti suhtluskeelekursustel õppis 736 inimest. Seoses eriolukorraga läksid kõik õppegrupid märtsis üle
distantsõppele, mis kestis 2020. a suveni.
Eesti kultuuriruumi tutvustamiseks Eestis elavatele välispäritoluga püsielanikele ja uussisserändajatele viisid koolitusi
läbi MTÜ Eesti Instituut, MTÜ Rahvusvaheline Maja ja Eesti Rahva Muuseum. Nendes programmides osales kokku
1352 inimest, kellest 1049 läbis kultuurimooduli täies mahus ning 303 osaliselt.
Paindlik lõimumisprogramm pakkus võimalust parandada oma keeleoskust eesti keele ja kultuuri tundmise klubides.
Seoses eriolukorraga said need käivituda alles maikuust. Kokku tegutses aasta jooksul üle Eesti 14 sellist klubi.
Koolitati uusi eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajaid. Juunika Koolitus OÜ korraldas koolituse 43
inimesele.

898 691 Eriolukorra ajal viidi nõustamistegevus veebi. Aastas pakkus sihtasutus nõustamist ligi 7500 korral. Peamiselt tuntakse
huvi eesti keele õppe ja harjutamise võimaluste vastu. Töötati läbi ligi 1600 inimese
keeleõppesoovid ja selle alusel moodustati keeleõpperühmad nii eesti keele majades kui keeleõppepartnerite juures.
Eesti keele õppimise võimaluste tutvustamiseks viidi läbi infotunde ja veebiloenguid. Eriolukorra tõttu jäi ära märtsi
planeeritud eesti keele mess „KU-ky“ Kohtla-Järvel ja Tallinnas.
Koostöös töötukassaga nõustati tööandjaid, kes soovisid oma töötajate eesti keele oskust parandada.
Personaliseeritud tuge sai 2020. aastal 21 tööandjat.
Selleks, et suunata nõustatavaid tõhusamalt just neile vajalike teenuste juurde, viidi läbi kliendihaldussüsteemi
ärianalüüs. INSA nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku liikmete abistamiseks valmis e-tööriist ehk kohanemis- ja
lõimumisteenuste teekonnakaart. 2021. aastal toimuvad koolitused
kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste ning piirkondlike vabaühenduste esindajatele, kelle tööd e-tööriist
kergendada aitab. Valmisid tagasipöördujate nõustamisteenuse teavitusmaterjalid.
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Eesmärk/Meede/Tegevus
Keeleõpe noortelaagrites- ja peredes

Indikaator/Tulemus
Iga-aastaselt on toetatud 32 noore osalemist
pereõppes ja/või keelelaagris; Iga-aastaselt on
toetatud 165 noore osalemist noortelaagrite
eesti keele programmilistes tegevustes.

Kinnipeetavate eesti keele õpe

Iga-aastaselt pakutakse keeleõpet 640 isikule.

20

5

JuM

Lõimumisalased kultuuriüritused kinnipeetavate

20

5

JuM

Euroopa kaasaegse ajaloo õppematerjalide loomine kinnipeetavatele

Iga-aastaselt korraldatakse 10 üritust (v.a 2018,
mil toimub viis üritust)
Ettevalmistatud 18 õppematerjali

20

5

JuM

Tehnilised vahendid etendusasutustes ja muuseumides muukeelse info paremaks ja efektiivsemaks
edastamiseks

Hangitud tehniliste vahendite kasutajate arv - 30 31/40
000 inimest perioodi lõpuks

4

KuM

4

SIM

Kultuuriasutuste toetamine kolmandate riikide kodanike ja uussisserändajatele pakutavate tegevuste Valmis on üks programm, millega toetatakse
arendamiseks
kuni 10 kultuuriasutust

Õiguslik-poliitilise lõimumise toetamine

EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase
20
4
KuM

31/40

Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
358 211 Juulist septembrini toimus kolm keelekümbluslaagri vahetust Saaremaal. Eesti keele harjutamise võimalust pakuti 50
inimesele täiskasvanute laagris ja 46 inimesele perelaagris. Osalejad käisid
ekskursioonidel, osalesid õpitubades ning tutvusid piirkonna ajaloo ja kultuuriga. Koolinoortele korraldati
perelaagreid, kus nad said eesti keelt õppida omaealiste eestlastega suheldes. Juunist septembrini
viidi läbi kaheksa laagrivahetust 106 noorele, kes valdavalt olid pärit Ida-Virumaalt.
Pereõpe pakkus palju koduseid üritusi – sünnipäevi, grillimisi, jaanilaupäeva tähistamist, aga tehti ka väljasõite. Õpe
toimus Võrumaal ja Tartus ning kokku tegeles keeleõppesse tulnud noortega 18 peret.
Kõikidel eesti peredel olid lapsed ja lapselapsed, kes tegutsesid tugilastena.
Kultuuriministeerium toetas 4-nädalasi õpilasvahetusi, kus osalesid vene- ja eestikeelsete üldhariduskoolide õpilased
vanuses 15-18 eluaastat (põhikooli VII ja IX ning gümnaasiumi X ja XI klass). Pandeemia tõttu oli õpilasvahetuste
tavapärane vorm mõnevõrra häiritud, mistõttu korraldati e-keelepraktikaid, kus osales 246 inimest.

1 229 764 Justiitsministeerium võimaldas eesti keele õpet kinnipeetavatele. Riigikeele õpinguid alustas aga 286 vangi. Kuna
keeleõpet ei ole võimalik läbi viia kaugõppe vormis, peatati eesti keele kursused vanglates Covid-19 piirangute ajal.
Riigikeele õpe vanglates on suunatud Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud keeletasemete saavutamisele ning kuna
konkurentsivõime tööturul tagab Innove riikliku tasemeeksami tunnistus, siis loobuti alates 2020. a kõikides vanglates
dubleerivast keeleõpetaja poolt koostatud eksamist ning edaspidi hinnatakse kinnipeetavate keelekursusel
omandatud keeleoskust ainult HARNO poolt läbi viidava riikliku eesti keele tasemeeksamiga.

21 029 Eesti-vene kultuuriruum“ sarjast toimus 2020. a kõikides vanglates kokku 73 loeng-kohtumist.
0 Tegevust ei toimunud.
415 809,54 Panustati Eesti etendusasutustes ja muuseumides sellele, et parandada tehnilist võimekust edastada seal ka
muukeelset infot. 2019. aasta detsembris avas Kultuuriministeerium IV ettepanekute vooru muuseumidele ja
etendusasutustele, kes soovisid soetada tehnilisi vahendeid muukeelse info paremaks esitamiseks. Selle tulemusel
omandas SA Vaba Lava sünkroontõlke tehnika ning Tallinna
Linnamuuseum ja SA Saaremaa Muuseum audiogiidi komplektid. SA Eesti Kontsert sai enda kasutusse likvideerimisel
olnud Teater NO99 tehnilised vahendid.
108 035 Designminds OÜ projekti AMIF2018-13 „Kultuuriasutuste teenusedisaini koolitus- ja mentorprogramm“ periood oli
01.11.2018-30.04.2020. Projekti raames töötati välja ning pakuti Eesti kultuuriasutustele kultuuriteenuste
teenusdisaini- ja mentorprogrammi, mis aitas neil arendada ning pakkuda kultuuriteenuseid Eestis elavatele
kolmandate riikide kodanikele. Kokku viidi projekti raames läbi 8 teenusedisaini töötuba/koolitust, piloteeriti 5
teenust, pilootprogrammis osales 10 kultuuriasutust ning 256 kolmandate riikide kodanikku.

Tugevnenud on ühist riigiidentiteeti,
demokraatlikke ja kodanikeväärtusi toetavad
hoiakud vähelõimunud Eesti püsielanike seas ja
suurenenud on nende õigusteadlikkus. Samuti
on teiste riikide ja määratlemata
kodakondsusega isikud teadlikud Eesti
kodakondsuse saamise võimalustest

1 099 540

Teavitust läbiviivate organisatsioonide arv

x

x

2013: 0 org

1 org

1 org

Tegevustes osalenud määratlemata
kodakondsusega inimeste ja teiste kolmandate
riikide kodanike teadlikkus Eesti kodakondsuse
omamisega kaasnevatest õigustest ja
kohustustest

x

x

määratletakse 2018. a

0 in
indikaatori täitmist aruandeperioodil
ei seiratud

sihttaset pole määratletud

Toetatud organisatsioonide arv

x

x

2013: 2 org

0 org

2 org

Määratlemata kodakondsusega inimestele ja kolmandate riikide kodanikele suunatud info levitamine Määratlemata kodakondsusega inimestele ja
31/40
kodakondsuse taotlemise võimaluste kohta
kolmandate riikide kodanikele suunatud info
levitamine kodakondsuse taotlemise võimaluste
kohta. Sihtrühma teavitatakse kirjalikult kui
suuliselt INSA nõustamiskeskuste igapäevase töö
raames. Töötab tasuta infotelefon ja veebileht
www.integratsioon.ee/kodanik

4

KuM

SiM

123 046,00 Tegevust ei toimunud.

Määratlemata kodakondsusega isikuid teavitatakse suuliselt Eesti kodakondsuse saamise
võimalustest.

Määratlemata kodakondsusega isikuid on
teavitatud nii kirjalikult kui suuliselt PPA
igapäevase töö raames

20

Projektide läbiviimine Eesti kodakondsuse väärtustamise, inimõiguste tunnustamise ja ühise
riigiidentiteedi tekkimise toetamiseks

2 organisatsiooni toetatud iga-aastaselt

20

4

KuM

Vene keelde tõlgitud õigusaktide kaasajastamine

52 õigusakti, mis on tõlgitud vene keelde,
kaasajastatakse 2020. aastaks

20

5

JuM

112 635 Õigusteadlikkuse suurendamiseks tehti olulisemate seaduste tekstid veebilehel www.juristaitab.ee kättesaadavaks
venekeelsena, loodi võimalus sõlmida lepinguid veebikeskkonnas ja pakuti tasuta õigusabi ka vene keeles, mh
veebivestlusena. 2021. aasta alguse seisuga hoiti portaalil ajakohasena 78 seaduse venekeelseid tõlkeid.

Tasuta õigusabi pakkumine vene ja inglise keeles (www.juristaitab.ee)

veebipõhist nõustamist on osutatud 1020 isikule
aastas (isikud võivad korduda)

20

5

JuM

143 851 Alates 2014. a on pakutud tasuta ja soodustingimustel õigusabi teenust ka vene keeles. Veebi kaudu nõustati 2020. a
200 vene keelt kõnelevat inimest.

Keeleõppelepingu väljatöötamine ja rakendamine võimaldamaks isikutele tasuta keeleõpet ning
tasustatud õppepuhkust, kui soovitakse taotleda Eesti kodakondsust.

Koostatud on keeleõppelepingu kontseptsioon,
tegevus- ja ajakava koos eelarvega ning esitatud
on RE taotlus tegevuse rahastamiseks
võimaldamaks isikutele lepinguga tasuta
keeleõpet ja tasustatud õppepuhkust, kui
soovitakse taotleda Eesti kodakondsust

20

SiM

0 PPA teavitas määratlemata kodakondsusega isikuid Eesti kodakondsuse saamise võimalustest igapäevatöö käigus.
Kõigi Eestis sündinud laste vanematele, kelle lapsed said automaatselt elamisloa, selgitati ka kodakondsuse saamise
võimalust. Nõustamistegevuste kulud kaeti PPA eelarvest.
43 008 Tegevust ei toimunud.

677 000,00 2016. a novembris sõlmitud koalitsioonileppe kohaselt valmistati ette ja 12. septembril 2018 võeti vastu
kodakondsuse seaduse muudatus, mis võimaldab lepingu alusel tasuta keeleõpetneile, kes soovivad taotleda Eesti
kodakondsust. Seadus jõustus 2019. aasta algusest. 2020. a sõlmiti 252 keelelepingut, nendest 11 keelelepingut
lõpetati 2020. aastal vastavalt keelelepingu tingimustele.
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Eesmärk/Meede/Tegevus
Võrdse kohtlemise edendamine tööturul

6

Indikaatori täitmine 2020

Tegevustesse hõlmatud organisatsioonide arv

x

x

9 organisatsiooni (edendasid võrdset
kohtlemist töökollektiivides)

Võrdse kohtlemise edendamisega töökollektiivides seotud projektide elluviimise kaasrahastamine

1 projekt on ettevalmistatud ja rakendatud

20

4

KuM

18 141,36 2020. a viis INSA ellu praktikaprogrammi eesti keelest erineva emakeelega tudengitele. Juhtprojektis osales kokku 13
praktikanti ja 9 riigiasutust, neist 7 olid ministeeriumid: Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium,
Siseministeerium, Sotsiaal-ministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium. Lisaks osalesid projektis Riigikantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.

Avaliku ja erasektori organisatsioonide nõustamine mitmekesise töökoha märgise taotlemisel ja
sellega seotud tegevuse elluviimisel

Organisatsioonidele, kes taotlevad märgist või
viivad sellega seotud tegevusi, on pakutud
nõustamisteenus

20

4

SoM

162 609,2 Mitmekesise töökoha märgise mudel loodi 2016. a ning hangete korras on määratud mudeli rakendamistegevusi
tegema SA Eesti Inimõiguste Keskus, kellest on saanud mitmekesise töökoha projekti eestvedaja. Mitmekesisuse
märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende
soost või taustast. 2021. a maikuu seisuga on märgise saanud 32 organisatsiooni.

2014: 0 org

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
180 750,00

Indikaator/Tulemus
EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase
Suurenenud on organisatsioonide teadlikkus
tööturul rahvuspõhise eraldatuse vähendamise
vajalikkusest

10 organisatsiooni

Uussisserändajad on Eesti ühiskonnas kohanenud

Kohanemiskoolituste pakkumine uussisserändajatele

5 849 914

Kohanemisprogrammi läbinud
uussisserändajatel on paranenud eesti keele
oskus, praktiline informeeritus ja teadmised
Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri kohta
Kohanemisprogrammi läbinute arv, kelle eesti
keele oskus, praktiline informeeritus ja
teadmised Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri
kohta on paranenud

4 359 297

x

x

2014:0

91%

90%

Kohanemisprogrammi väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine

Kohanemisprogrammi läbinud
uussisserändajatel on paranenud eesti keele
oskus, praktiline informeeritus ja teadmised
Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri kohta

31/40

4/5

SiM

3 995 945,25 2020. a toimus 1945 koolituskorda, millest 1098 moodustas A1 taseme keeleõpe. Baasmooduli koolituskordi oli 313
ning töö- ja ettevõtlusmooduli koolituskordi 295. Peremooduli koolituskordi oli 157, õppimise mooduli koolituskordi
38, teaduse mooduli koolituskordi 23 ja laste ning noorte mooduli koolituskordi 21. Koolitusgruppe oli 2020. a 142,
millest 68 koolitust toimus kontaktõppe vormis ja 74 koolitust toimus online keskkonnas ning 5 olid in house
koolitused.

Kohanemiskoolituste väljatöötamine ja pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele

Kohanemisprogrammi rakendatakse aastast
2015

31/40

4/5

SiM

363 352 Projekti raames viidi rahvusvahelise kaitse saajatele läbi kohanemisprogrammi koolitused, uuendati ja kohandati
olemasolevaid või töötati välja uusi metoodilisi, koolitus- ja infomaterjale. Rahvusvahelise kaitse saanud isikute
kohanemisprogrammi koolitustel osales perioodil 2015-2020 kokku 214 rahvusvahelise kaitse saajat, mis on 53%
suunatutest.

Uussisserändajatele suunatud tugiteenuste arendamine

Era-, kolmanda ja avaliku sektori koostöös
toimiva uussisserändajate kohanemist toetava
tugisüsteemi kujundamisega on tagatud
uussisserändajatele vajaliku info
kättesaadavus, toetatud sihtrühmale vajalike
teenuste arendamine ning organisatsioonide
koostöö. Tagatud on uussisserändajatega
kokkupuutuvate organisatsioonide ametnike
teadlikkus sihtrühma õigustest ja neile
suunatud teenustest

Arendatud või väljatöötatud teenuste arv

Infovärava kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

Infoväravat rakendatakse 2016.a

1 490 617

x

x

31/40

4/5

2014:0

SiM

14 teenust

15 teenust

448 208 Vastavalt 2020. a tegevuskavale tagasid partner Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja riigihanke
võitja Srini OÜ uussisserändajate infoplatvormi (www.settleinestonia.ee) ning automaatse andmevahetuslahenduse
arendamise.Arendustöödega alustati väliste arendajate poolt 03.02.2020 ning SMIT-i majasisene Java arendaja alustas
02.03.2020. 2020.a jooksul loodi: PPA ametniku vaade koos autentimise, x-tee ja peamiste API-dega; koolitaja vaade
koos autentimise, abikõlblikkuse kontrolli, koolitusinfo haldamise, koolitatavate automaatse suunamise ja suunatute
automaatset teavitamisega; uus veebileht koos autentimise, koolitusele registreerumise võimekuse, suunamise ja
koolitustel osalemise/läbimise info säilitamisega. Ühtlasi teostati loodud andmevahetuslahenduse funktsionaalsuste
turvatestimine. 2020. a leiti väikeostu korras lepingupartner AS CGI Eesti, kes osutades veebiarhitekti teenust, lõi
välisveebi informatsiooni liigendamiseks ja kujundamiseks prototüübi, mida kasutasid arendajad uue veebilehe
väljatöötamisel.
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Eesmärk/Meede/Tegevus
Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on konkurentsivõimelised teadmised ja oskused
eestikeelses keskkonnas toimetulekuks
Eesti keelest erineva emakeelega inimestele konkurentsivõimeliste haridusvõimaluste tagamine
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Indikaator/Tulemus
1 tugivõrgustike kontseptsioon välja töötatud
2017 ja selle sisu on rakendatud alates 2017

EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase
31/40
4/5
SiM

Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
1 042 337,00 2020. a jätkas SiM teenuste edasi arendamist ja väljatöötamist. Teenused, millega jätkakti, olid:
1. PPA välismaalaste õiguslik nõustamisteenus;
2. Elukohatoimingute teenus Rahvastikuregistris;
3. Perearsti kättesaadavuse arendamine (Terviseamet);
4. Rändestatistika ülevaade;
5. Uussisserändajate suhtlusvõrgustike ja sotsialiseerumisürituste teenuse pakkumine;
6. Uussisserändajatega kokkupuutuvate kohalike omavalitsuste kohaliku tasandi tugivõrgustike arendamine – kohaliku
tasandi koostöö koordineerimine, kohaliku tasandi tegevusplaanide kujundamise ja koostamise toetamine, keele- ja
infojagamise võimekuse tõstmine (Tartu linnavalitsus);
7. Rände- ja uussisserändajate kohanemisalase kommunikatsiooni osutamine – proaktiivse sihtrühmapõhise ning
avalikkusele suunatud kommunikatsiooni korraldamine rände- ja uussisserändajate kohanemise teemadel;
8. Uussisserändajatele kriisi- ja ohvriabi teenuse arendamine – koostöös Sotsiaalkindlustusametiga olemasolevate
ohvriabi ja kriisinõustamise teenuste kättesaadavaks tegemine inglise keelt kõnelevatele uussisserändajatele.
Uued teenused, mille arendamisega 2020. a alustati, olid:
1. Tööandjatele suunatud infojagamise teenus välistööjõu värbamise, kohanemise ja lõimumise toetamiseks;
2. Rahvusseltside võimestamine (eelkõige Ukraina ja Valgevene kui suurimate sisserändajate gruppide esindajad)
tõstmaks rahvusseltside teadlikust olemasolevatest teenustest (nagu kohanemisprogramm, migratsiooni nõustamine,
tööinspektsiooni teenus jne);
3. Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine – olemasolevate muukeelsete vaimse tervisega seotud
teenuste kättesaadavuse parendamine ja tervikpildi koondamine;
4. Pererändega saabujatele tööturu- ja haridusvõimaluste tutvustamine (koostöös Töötukassa ja EAS-iga);
5. Uussisserändajatega kokkupuutuvate kohalike omavalitsuste kohaliku tasandi tugivõrgustike arendamine – kohaliku
tasandi koostöö koordineerimine, kohaliku tasandi tegevusplaanide kujundamise ja koostamise toetamine, keele- ja
infojagamise võimekuse tõstmine (Tallinna Kesklinna Valitsus).

Meetme rahalised vahendid ette nähtud alltoodud arengukavas.

Eesti keelest erineva emakeelega
üldhariduskoolides on loodud keskkond, kus
pööratakse tähelepanu iga õppija arengule ja
potentsiaali väljaarendamisele ning
väärtustatakse isiksuse erinevusi; kutseõppes
on tagatatudvene õppekeeles õppijaile
täiendavad eesti keele õppe võimalused, et
lõpetajad omandaksid edasiõppimiseks ja
tööalaseks toimetulekuks vajaliku eesti keele
oskuse; kõrghariduses on aidatud vene
emakeelega, Eestis keskhariduse omandanud
üliõpilastel arendada akadeemiliseks õppeks ja
hilisemaks töötamiseks vajalikku eesti keele ja
erialase keele oskust
Eesti keelest erineva emakeelega põhikooli
lõpetajate osakaal, kes valdavad eesti keelt
vähemalt tasemel B1 (%)

x

x

2014: 67%

saavutustase 2019: 70,5%
* 2020. a eriolukorrast tulenevalt ei
ole võimalik arvutada,
emakeeleeksamit ei korraldatud,
eesti keel teise keelena eksamit
sooritas alla 50% sihtrühmast

90%

Vene õppekeelega põhikooli lõpetajate
osakaal, kes valdavad eesti keelt vähemalt
tasemel B1 (%)

x

x

2014: 63,2%

saavutustase 2019: 62,5% (67% koos keelekümblusega)
* 2020. a eriolukorrast tulenevalt ei
ole võimalik arvutada,
emakeeleeksamit ei korraldatud,
eesti keel teise keelena eksamit
sooritas alla 50% sihtrühmast.

90%

Eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt
60% tulemusega sooritanute osakaal eksamil
käinud gümnaasiumilõpetajate arvust

x

x

2012: 70,3%

saavustustase 2019: 77,4%
*2020. a ei ole eriolukorrast
tulenevalt võimalik arvutada

75%

Üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutseõppeasutuse õpetajate ja koolijuhtide koolitussüsteemi
kujundamine, mh LAK-õppe koolitused, eesti keelest erineva emakeelega haridusasutuste töötajate
väärtuskasvatuse koolitused, eesti keelest erineva emakeelega koolide õpetajate ja koolijuhtide
erialaste pädevuste arendamine (üldise koolitussüsteemi arendamise raames)

Eesti keelest erineva emakeelega
haridusasutuste töötajatele on läbiviidud
erinevad koolitused

HTM

Tegevuse rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia "Üldharidusprogrammi" kaudu. Haridus- ja Noorteamet
pakkus lõimitud aine ja keeleõppe teemalisi koolitusi, 2020. a osales koolitustel 189 õpetajat 56 haridusasutusest.
Samuti pakkus Haridus- ja Noorteamet haridusvaldkonna nõustamisi õpetajatele ja koolimeeskondadele. Nõustamise
käigus tähtsustati aine- ja keeleõppe lõimimise (LAK-õppe) põhimõtteid. 2020. a nõustati 441 õpetajat 92
haridusasutusest.

Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine

Välja on kujunenud õpikäsituse rakendamist
soodustavad koostöövõrgustikud, kus osalevad
aktiivselt ka vene õppekeelega koolid. Osapoolte
vastutus õpikäsituse rakendamise eest on
selgemalt määratletud ja võimalused
kaardistatud.

HTM

Tegevuste rahastamine toimus "Haridus- ja noorteprogrammi" kaudu. Mitmekultuuriliste koolide koostöövõrgustik
MUKK jätkas tegevusi. Vene õppekeelega koolide osakaal liikuma kutsuvate koolide võrgustikust moodustas 10%.
Seoses Covid19 pandeemiaga võrgustiku laiendamist ei olnud.
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Indikaator/Tulemus
Eesti keelest erineva emakeelega koolide
õpilased on saanud infot ja läbinud nõustamise

Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste toetamine eesti keele omandamisel.

Eesti keelest erineva emakeelega lastele ja
noortele on tagatud kõigil haridustasemetel
võimalused Eesti ühiskonnas aktiivseks
toimimiseks ja õpingute jätkamiseks võrdselt
eesti keelt emakeelena rääkivate õppuritega.

HTM

Tegevuse rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia "Üldharidusprogrammi" kaudu. Eesti keelest erineva
emakeelega lastele ja noortele on tagatud kõigil haridustasemetel võimalused Eesti ühiskonnas aktiivseks toimimiseks
ja õpingute jätkamiseks võrdselt eesti keelt emakeelena rääkivate õppuritega.

Eesti keele oskuse tagamine ning eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine eesti keelest
erineva emakeelega üldhariduses läbi tegevuste, mis annavad võimaluse eesti keelest erineva
emakeelega õpilastel koolis õpitud eesti keelt reaalelus kasutada.

Eesti keele õppe arendamisel on toetatud
haridusasutusi

HTM

Tegevuse rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia "Üldharidusprogrammi" kaudu. 2020. a käivitus
pilootprojekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes," projektiga liitusid esimesed klassid 15 koolist.
Projekti üks osa oli ka pilootuuring, mida viis läbi Tallinna Ülikooli meeskond. Uuringu eesmärk oli selgitada välja, mis
tagab emakeele ja teise keele arengu, millised on väljakutsed ja millist tuge vajavad koolid ning õpetajad.

Kutsehariduse valdkonnas luuakse eesti keelest erineva emakeelega õppuritele võimalused
täiendavaks eesti keele õppeks

Eesti keeles toimuva õppe osakaal (%)
kutsekeskhariduse õppekavadel (vastaval
õppeaastal sisseastujatele).

HTM

Tegevuse rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia "Tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi" ja
"Kutseharidusprogrammi" kaudu. 2020. aastast on kutsekeskhariduse õppekava õppekeel eesti keel, st õpe toimub
vähemalt 60% ulatuses õppekava mahust eesti keeles.

Õpivalmiduse hindamise pädevuse tõstmine haridusasutustes

Välja töötatud üks kompetentsipõhise
õpivalmiduse hindamise juhend õpetajatele

HTM

Tegevuse rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kaudu. Tegevus viiakse ellu aastal 2017. Valminud
on VÕTA rakendamise juhend üldhariduskoolidele: https://oppekava.ee/varasemate-opingute-ja-tookogemusearvestamine-uldhariduses-vota/ RE rahastusel pakkus Haridus- ja Noorteamet koolitusi sisserändajate hariduse
teemal, kus käsitleti ka varasema õpiteekonna arvestamise teemat. AMIFi rahastamisel ja HTMi sisendi alusel pakuti
õpetajate koolitusi sisserändajate kohanemise teemal, kus käsitleti ka varasema õpikogemuse hindamist. AMIFi toel
algatati uuring sisserändajate kohanemisest üldhariduses.

Kirjaoskamatute täiskasvanute keeleõpe

Koostatakse õpetajakoolituse kursus
täiskasvanute kirjaoskamatute keeleõppe teemal

HTM

2020. a tegevust ei toimunud.

Võõraviha ennetustegevuste läbiviimine

Loodud haridusasutusi nõustavad meeskonnad;
käivitatud üks teavituskampaania.

HTM

Eesti Pagulasabi MTÜga 2017.-2019. aastal toimunud koostööprojekti „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku
suurendamine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna
toetamisel” raames koostati lasteaedadele mõeldud käsiraamat „Avatud algus – valik retsepte mitmekultuurilise
lasteaia loomiseks“, avaldati õppevideote sari, korraldati seitsmest lasteaiast koosneva õpivõrgustiku kohtumisi Eestis
ja Soomes. Korraldati ka mitmekultuurilisele lasteaiale keskenduv konverents, millel osales 150 lasteaiaõpetajat ja
juhti üle Eesti. Loodi 4-päevane täiendõppeprogramm, milles osales 80 lasteaiaõpetajat. Käsiraamatu ja õppevideote
väljaandmist rahastasid Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest ja Ameerika Ühendriikide
saatkond Eestis.

Analüüs ja ettepanekud koolieelsetes lasteasutustes eesti keele kui teise keele õppe kvaliteedi
parendamiseks

Analüüs ja ettepanekud eesti keele kui teise
keele õppe kvaliteedi parendamiseks
koolieelsetes lasteasutustes on esitatud haridusja teadusministrile

HTM

Pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ on liitunud üheksast kohaliku
omavalitsuse üksusest 40 lasteaeda ja nende 103 rühma eestikeelsed õpetajad ning meeskonnad. Pilootprojekti
eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik
põhihariduse omandamiseks.
Pilootprojekt on suunatud eesti keele õppe ja teaduspõhise varajase keeleõppesüsteemi loomisele lasteaias.
Alushariduse seaduse eelnõus on kavandatud sätestada eesti õppekeele kohustus alates 3. eluaastast, seega peab
varajane eesti keeleõpe jõudma 2025. aastaks kõikidesse vene õppekeelega lasteaedadesse.

Eesti keelele ülemineku, keelekümbluse ja lõimitud aineõppe läbiviimise ja rakendamise
toetamine

Programmis osalejad on iga-aastaselt
tunnustatud üleriigiliselt või piirkondlikult;
keelekümblusrühmade lapsed ja
keelekümblusklasside õpilased on kaasatud
aktiivset keeleõpet võimaldavatesse
tunnivälistesse õppimisviisidesse; õpetajad
kasutavad õppetöös keelekümblusmetoodika
põhimõtteid ja on rahul tööga, väljatöötatud
juhendite ja materjalide kvaliteedi ning
kättesaadavusega; keelekümblus on kajastatud
programmiga liitunud kohalike omavalitsuste
arengukavades

Eestikeelses õppes ja keelekümblusklassides
osalevate eesti keelest erineva emakeelega
õpilaste osakaal (%)
Eestikeelsete tundide osakaal kõikidest
tundidest eesti/vene ja vene õppekeelega
koolide põhikooliastmes, kus ei toimu
keelekümblust

EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase
HTM

Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku

Toetatud tegevused 2020. a
Tegevuse rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia "Õppe- ja karjäärinõustamise programmi" kaudu. Õppeja karjäärinõustamise süsteem käivitus täismahus 2015. aastal ja sellest ajast on programmi kaudu tuge saanud
õpilaste arv pidevalt kasvanud: perioodil 2014–2020 sai Innove (alates asutuste liitmisest 2020. aastal Haridus- ja
Noorteameti) Rajaleidja keskustest õppenõustamis- ja karjääriteenuseid ligi 138 000 last ja noort. 2020. aasta
tegevusi mõjutas kriisiolukord ja distantsõpe, mille tõttu nõustamisjuhtumite arv esmakordselt vähenes.
Kriisiolukorras oli vaja kiiresti koostada soovitusi ja juhendmaterjale nii õpetajatele ja tugispetsialistidele kui ka lastele
ja lastevanematele, korraldada ümber tavapärane Rajaleidja nõustamistöö ja reageerida kriisile.

Eesmärk/Meede/Tegevus
Teadlike valikute kujundamiseks info- ja nõustamisteenuste pakkumine

Meetme rahastamine toimus Eesti elukestva õppe strateegia "Üldharidusprogrammi" kaudu.

x

x

x

2015: 28,7%

ei arvutatud

suureneb

x

2015: 17%

24%

suureneb

Keelekümblusprogrammi arendamine ja rakendamine

Suureneb eesti õppekeelega koolides ja
keelekümblusprogrammis osalevate eesti
keelest erineva emakeelega õppijate arv

HTM

EHISe andmetel 2020/2021 õppeaastal keelekümbluses 7951 õpilast, eesti õppekeelaga koolides õppibs 5329 õpilast,
kelle emakeel ei ole eesti keel

Pilootprogrammi käivitamine, lubades pedagoogiliselt põhjendatud paindlikkust keele- ja aineõppe
teostamisel kindlaks määratud mitmekeelsetes gümnaasiumites koos süvendatud eesti keele
õppega, et gümnaasiumilõpetajad saavutaksid kuue aasta jooksul eesti keele C1-taseme

Pilootprogramm on käivitatud kuni neljas koolis

HTM

Programmis osales kolm kooli. B2 taseme testi tegi kokku 249 pilootklasside õpilast. Oodatud õpitulemusteni ehk B2tasemeni jõudis 48% kõigist testisooritajatest ehk 120 õpilast 249st.

Eesti keelest erineva emakeelega noored osalevad aktiivselt noorsootöös ja neil on tihedad
kontaktid eestikeelsete eakaaslastega
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Eesmärk/Meede/Tegevus
Võimaluste suurendamine noorte omaalgatuseks, ühistegevuseks ja osaluseks
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Indikaator/Tulemus
Noortel on avaramad võimalused arenguks ja
eneseteostuseks; eesti keelest erineva
emakeelega noored saavad osa noorsootöö
võimalustest, mis toetab sidusa ja loova
ühiskonna kujunemist
Organiseeritud osalusvõimaluste arv * Uus
sõnastus: organiseeritud osalusvõimalustega
omavalitsuste (noortevolikogude jm noorte
osaluskogudega) osakaal omavalitsuste
koguarvust (%)

EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase

x

x

2013: 80

Noorte omaalgatuse ja ühistegevuse toetamine

Noortel (sh eesti keelest erineva emakeelega) on
rohkem teadmisi, motivatsiooni ja võimalusi, et
enda ja kogu ühiskonna elu arendamiseks
tegevusi ellu viia

HTM

Mitmekesiste osalusvõimaluste arendamine

Noortel on rohkem organiseeritud
osalusvõimalusi, sh nendes omavalitsustes, kus
valdav elanikkond on eesti keelest erineva
emakeelega

HTM

Eesti keelest erineva emakeelega
noorsootöötajad omavad kättesaadavaid
võimalusi enesetäienduseks. Läbi on viidud eesti
keelest erineva emakeelega noorsootöötajate
osalusel koolitused asjakohaste meetodite
kasutamiseks noorsootöös ning tööks erinevate
noortega.

HTM

Koolitatakse ja nõustatakse noorsootöötajaid

Eesti keelest erineva emakeelega tööealistele elanikele on tagatud võimalused täiendada oma
teadmisi ja oskusi konkurentsivõimeliseks osalemiseks tööturul
Teisest rahvusest elanike tööhõivevõime tõstmine

2020. a saavutustase: 94
2020. aastal puudus toimiv noorte
osaluskogu viiel omavalitsusel 79-st
ehk 94% kohalike omavalitsuste
juurde oli loodud kas noortevolikogu
või noortevolikogu aktiivgrupp.

Indikaatori sihttase 2020

Toetatud tegevused 2020. a
Meetme rahastamine toimus "Noortevaldkonna programmi" kaudu

Tegelik eelarve kokku

89% (muudetud sihttase)

Toetati 36 erinevat noortekohtumise projekti 51 noortekohtumise korraldamiseks kokku 1 310 noorele.
Toetati 51 noorte kogukonda edendavat omaalgatusideed "Nopi Üles" raames.

2020. a tegutses 49 kohaliku omavalitsuse noortevolikogu ja 25 noortevolikogu aktiivgruppi.

2015-2019 viidi ellu ESFi „Noorsootöötajate koolituste arendamise“ koolitusprogrammi, mis panustas
noorsootöötajatele erialasesse arengusse.

Meetme elluviimine toimus „Heaolu arengukava 2016–2023“ alaeesmärgi 1 kaudu

Toetatud on inimeste tööturule sisenemist läbi
erinevate koolitus-, teavitus- ja
nõustamisteenuste, lähenedes igale inimesele,
sõltumata rahvusest või keeleoskusest,
individuaalselt, selgitades välja konkreetse
töötu vajadused ning väljavaated tööturule
sisenemiseks
Tööturuteenustel osalejate osakaal
registreeritud töötute hulgas, kelle põhiline
suhtluskeel ei ole eesti keel (keskmiselt kuus)

Tööturuteenuste osutamine

Indikaatori täitmine 2020

x

x

2014: 30,9%

34%

35%

Teenuses osalenud isikute arv

SoM

2020. a osales tööturuteenustel 25 419 registreeritud töötut, kelle põhiline suhtluskeel ei ole eesti keel. Kõige enam
osaleti tööturukoolitusel (32% kõikidest osalemistest), karjäärinõustamisel (25% kõikidest osalemistest) ja tööotsingu
töötoas (12% kõikidest osalemistest).

Teenuse "Minu esimene töökoht" pakkumine - Noortele vanuses 17-29, kellel puudub või on vähene Teenuses osalenud isikute arv
töökogemus ning puudub erialane haridus (st on alg-, -põhi- või keskharidusega), ja kes on olnud
töötukassas 4 kuud töötuna arvel pakutakse teenust "Minu esimene töökoht".

SoM

Teenusel „Minu esimene töökohtˮ osales 2020. a jooksul 1 354 registreeritud töötut, sealhulgas 592 töötut, kelle
põhiline suhtluskeel ei ole eesti keel.

Mobiilsustoetuse pakkumine - Inimestele, kes on töötukassas vähemalt 6 kuud töötuna arvel olnud
ja võtavad vastu töökoha elukohast kaugemal, makstakse 4 kuu jooksul mobiilsustoetust.

Teenuses osalenud isikute arv

SoM

Tegevust ei toimunud.

Täiendavate tööturuteenuste ja töökohta loomise toetuse pakkumine Ida-Virumaa
suurkoondamistele reageerimiseks, et aidata töölepiirkonnas töö kaotanud inimesi ja vähendada
kõrget regionaalset tööpuudust (tegemist on eritegevusega, mida osutatakse kuni 31.12.2017).

Teenuses osalenud isikute arv

SoM

Tegevust ei toimunud.

Eesti keelest erineva emakeelega inimeste riigikeeleoskuse parendamine

Loodud on eesti keele õppe kvaliteedi tagamise
süsteem, võimalused eesti keelt ebapiisavalt
oskavatele inimestele õppes osalemiseks ning
kaasaegsete eesti keele omandamiseks
vajalikud digitaalsed õppevahendid

Täiskasvanute eesti keele õppe kvaliteeditagamise- ja järelvalvesüsteemi kujundamine

Eesti keele tasemeeksami (tasemed A2-C1)
sooritanute osakaal eksamil käinutest (%)
1. Loodud on toimiv koolitajate ja
koolitusasutuste järelvalvesüsteem
2. Perioodi lõpuks vastavad täiskasvanute eesti
keele koolitajad ja koolitusasutused kehtestatud
nõuetele

Meetme ahastamine toimus Üldharidusprogrammi, Keeleprogrammi ja Eesti Elukestva õppe strateegia digipööre
programmi kaudu.

x

x

2014: 51,5%

57,6%

55%

HTM

2020. a jätkati järelevalvet eesti keele kursuseid korraldavate koolitusasutuste tegevuse üle.

Nõrgema konkurentsivõimega eesti keelt ebapiisavalt oskavatele inimestele õppes osalemiseks
1) 70 % eesti keele õppe lõpetanutest tõstab
tingimuste loomine, kus sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest lähtuvalt paindlikke eesti keele oma keeleoskust vähemalt ühe taseme võrra
õppe võimalusi õpivalmiduse ning tööturul konkurentsivõime suurendamiseks
2) 60 % toetatud eesti keele õppes osalenud
täiskasvanutest sooritab keeleeksami

HTM

0

Tagatakse täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õppimiseks vajaliku digitaalse õppevara
olemasolu

2020. aastaks on B1 ja B2 tasemed kaasaegse
õppevaraga kaetud.

HTM

Koostatud ja avalikuks kasutamiseks on antud B1-taseme e-õppe kursus (Keeletee).

Eesti keele kui teise keele digitaalse õppevara väljatöötamine

Materjal on välja töötatud 2017. aasta lõpuks
ning piloteeritud ja valmis koolides kasutamiseks
2018./2019. õa

HTM

Piloteeriti 2 digiõpikut eelkoolile kümnes Tallinna ja üheteistkümnes Ida-Virumaa lasteaias, valmis Tallinna Ülikooli
rakendusuuring. Koolile mõeldud materjale piloteerisid koolikatsetustena Narva Pähklimäe Gümnaasium, Tallinna
Humanitaargümnaasium ja Maardu Gümnaasiumist kokku 9 õpetajat.

Toetati eesti keelest erineva emakeelega haridustöötajate eesti keele õpet B2 ja C1 tasemel.
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EA liik EA konto Vastutaja Indikaatori algtase

Indikaatori täitmine 2020

Indikaatori sihttase 2020

Tegelik eelarve kokku Toetatud tegevused 2020. a
5 935 362

Eesmärk/Meede/Tegevus
Lõimumiskava arendamis- ja administreerimiskulud

Indikaator/Tulemus

Lõimumisvaldkonna uuringute ja arendusprojektide läbiviimine

Keskmiselt 3 uuringut ja arendusprojekti aastas
läbi viidud

20

5

KuM

INSA tegevuskulu

Tegevustoetus eraldatud

20

4

KuM

4 472 844 Sihtasutusel on 5 üksust – 4 tegevüksust (Tallinna eesti keele maja, Narva eesti keele maja, arenduskeskus ja
rakenduskeskus), mis aitasid täita sihtasutuse tegevusvaldkondadega seotud valdkondlike arengukavade eesmärke,
ning tugiüksus. 2020. a lõpus töötas INSA-s 45 inimest, kellest 20 asus Narvas. Aasta jooksul liitus kollektiiviga kümme
töötajat. Loodi juurde viis õpetaja ametikohta ning tööle asus koostöötegevuste koordinaator.
INSA-t juhtis kümneliikmeline juhatus.2020. a toimus viis nõukogu koosolekut Nõukogu kinnitasINSA uue strateegia
aastateks 2020–2025. Kasvanud on sihtasutuse panus pakutavate teenuste kvaliteedi tagamiseks: korraldati ümber
eesti keele majade juhtimine, koostöös Riigikantselei innovatsioonitiimiga kavandati eesti keele õppe digipöörde
projekti „Digivärav“, koostati täiskasvanute eesti keele õppe hea tava.Sõlmitud on rahastamislepingud ja nende
raames on esitatud aruanded. Lisaks on esitatud eelmise perioodi aruanded.

ESF lõimumismeetme administreerimiskulud

ESF progammi tegevused ellu viidud

31/40

4

KuM

1 025 786 Maksetaotlused ja andmekorjega seotud andmed on esitatud regulaarselt. Kultuuriministeeriumile on esitatud
tähtaegselt 2021. a tegevuskava ja eelarve. Tegevuste elluviimine kulges plaanipäraselt.

436 733 Kultuuriministeerium valmistas 2020. a ette ning viis läbi Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu riigihanke.
Hankeleping sõlmiti SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja MTÜ-ga Balti Uuringute Instituuts. Monitooringu
tulemused avalikustati 2021. a mais.

