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Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine
Toetatava tegevuse tulemusena on tagatud sihtgrupile
ajakohase, jätkusuutliku ja lõimumist toetava info
kättesaadavus.
Sihtgrupp on eelkõige vähelõimunud Eesti püsielanikud,
lisaks ka uussisserändajad. Toetatavasse tegevusse on
kaasatud asjaomaste ministeeriumide ja nende allasutuste,
teadusasutuste, kohalike omavalitsuste ning vähelõimunud
püsielanike esindajad.
Toimub nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja töös
hoidmine (sh veebiplatvorm, infotelefon, nõustamiskeskused)
lähtuvalt väljatöötatavast teenusmudelist ning tagamaks
nõustamiskeskustes asjakohase info olemasolu luuakse
infovõrgustik eelkõige nende asutuste vahel, kelle tegevuste
kohta otseselt infot vahendatakse.
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Nõustamis- ja infosüsteemi
arendamine (2)
Nõustamiskeskused
Keskused Tallinnas ja Narvas
Infoteenus ja kliendihaldus (lõimumisprogramm)
Vajadusel teiste partnerite kaasamine
Veebide kaardistamine, ülevaatamine ja koondamine
Erinevates allikates sisalduva info kaardistamine ja
ettepanekute tegemine võimaliku ülesehituse osas
Partneri kaasamine läbi hankeprotseduuri

E-nõustamine
Infotelefon ja päringute esitamise vorm
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Teavitustegevused
Toetatava tegevuse tulemusena on vähelõimunud Eesti
püsielanikud ja uussisserändajad ning nende pereliikmed ja
tööandjad teadlikud nõustamis- ja infosüsteemi
olemasolust, nõustamiskeskustest ja nendes pakutavatest
teenustest ning kasutavad antud teenust.
Sihtrühmaks on Eestis elavad vähelõimunud püsielanikud ja
uussisserändajad ning nende pereliikmed ja tööandjad.

Toimub meediakanalites (trükimeedia, veebikeskkond, raadio,
televisioon) järjepidev teavitamine nõustamis- ja infosüsteemi
olemasolust ja pakutavatest teenustest. Koostatakse ülevaade
olemasolevatest infomaterjalidest, kaardistatakse uute
infomaterjalide koostamise ning kordustrükiste täienduste ja
kaasajastamise vajadus.
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Teavitustegevused (2)
Positsioneerimine
Väärtuspakkumise koostamine, täpsema nišši defineerimine,
eesmärkide püstitamine
Kommunikatsiooni planeerimine
Püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike toimingute ja
kanalite valimine, tegevuste planeerimine
Teavitamine (sisseostetavad teenused)
Kommunikatsiooniplaanis toodud tegevuste elluviimine (nii sisu
tootmine kui levitamine)

6

Koolitusvalmiduse tagamine ja
koolitamine
Koolitatakse riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste
vähelõimunud Eesti püsielanikega kokkupuutuvaid ametnikke ja
töötajaid ning nõustamiskeskuste töötajaid, et suurendada
võimekust sihtrühmale vajalikku infot anda ning vajadusel
suunata pädevamatesse ametkondadesse.
Nõustamise sihtrühmaks on Eestis elavad vähelõimunud
püsielanikud (ja uussisserändajad), koolituste sihtgrupiks on
nendega kokku puutuvad riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste
teenistujad ja nõustamiskeskuste töötajad.

Kaardistatakse koolitusvajadus, koostatakse õppekava ning
korraldatakse kursused ja/või individuaalkoolitused. Töötatakse
välja õppematerjalid ja kaasajastatakse olemasolevaid.
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Koolitusvalmiduse tagamine ja
koolitamine (2)
Nõustamismudeli täiendamine ja kirjeldamine
Nõustamisprotsessi täpsem sisu ja metoodika
Mudeli ja rakendusdokumentatsiooni ettevalmistamine
Nõustamisteenuse osutamise kirjeldus, kaasa arvatud
kompetentsimudel, nõuded organisatsioonile, võimalikud
eelarved ja riskid
Nõustamiskeskuste ja KOV-ide töötajate koolitamine
(sisseostetav teenus)
Koolituste läbiviimine vastavalt kompetentsimudelile
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Lõimumiskoolitused
Tegevus toetab keele ja kultuuri tundmaõppimise ning kümbluse kaudu vähelõimunud inimeste lõimumist
ühiskonnas, et nad omandaksid Eesti ühiskonnas toimimiseks
vajalikud teadmised ja oskused ning paraneks nende
ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed pädevused, mh
kodanikuteadlikkus.
Analüüsitakse ja võetakse arvesse varasemate samalaadsete
tegevuste tulemused, kaardistatakse olemasolevad ressursid
õppematerjalide osas ning töötatakse välja erinevad
koolitusmoodulid: kodakondsuseksamiks ettevalmistuse
moodul, kultuurimoodul ja üldkeeleõppemoodulid A2, B1 ja
B2 taseme saavutamiseks.
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Lõimumiskoolitused (2)
Hanked
Keeleõpe, kodakondsus, kultuurikümblus. Läbivaks teemaks on
sotsiaalse kapitali tekkimise soodustamine.
Pikaajalised raamlepingud ja lühiajalised hankelepingud
Raamlepinguid sõlmitakse mitme partneriga iga teema
(keeleõpe, kodakondsus, kultuurikümblus) kohta. Raamlepingu
raames on plaanis sõlmida lühiajalisi hankelepinguid ühe
partneriga iga teema kohta.
Nõustamiskeskuste ja teiste partnerite kaasamine
Koolituste administreerimiseks kaasatakse nõustamiskeskuste
töötajaid ja teisi partnereid piirkondades, kus selline vajadus
tekib
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Keeleline ja kultuuriline kümblus
Toetatava tegevuse tulemusena on vähelõimunud inimeste
eesti keele oskus paranenud, saavutatud on ühtsem Eesti
kultuuriruumi tunnetus, isiklikud kontaktid rahvuste vahel on
tihenenud ning paranenud on valmisolek ühiskonnaelus
aktiivseks osaluseks.
Toetatava tegevuse raames tutvustatakse Eesti kultuuriruumi
keelelise ja kultuurilise kümbluse kaudu. Keeleline ja kultuuriline
kümblus hõlmab endas erinevaid kombineeritud tegevusi, mis
võimaldavad Eestis elavatel eesti keelt emakeelena
mittekõnelevatel vähelõimunud inimestel mõista paremini Eesti
kultuuriruumi eripära, traditsioone ning suhelda
keelekeskkonnas eesti keelt emakeelena kõnelevate inimestega
või vähemalt C1 tasemel keeleoskusega inimestega.
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Keeleline ja kultuuriline kümblus (2)
Kultuuriklubid
Partneriteks on kultuurilis-keelelist (Eesti kultuur) sisuprogrammi
pakkuvad asutused. Hankelepinguid sõlmitakse vähelõimunud
elanike kaasamiseks loodavatesse kultuuriklubidesse
eesmärgiga tekitada huvi Eesti kultuuri vastu ja suurendada
selle tarbimist. Arvesse võetakse muuhulgas pakkuja plaani
realistlikkus, tegevuste mõju ja hind.
Koostöö-teemalised ideekonkursid
Plaanis on teha 2 vooru aastas. Mõlema vooru raames
sõlmitakse hankelepinguid parimaid pakkumisi teinud partneriga
kultuurilise kümbluse toetamisele suunatud tegevuste
läbiviimiseks. Hankelepingu maksimaalne summa eeldatavasti
jääb otseostu piiridesse.
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Muukeelse info esitamisvõimekuse
suurendamine
Toetatava tegevuse tulemusena on muukeelse info paremaks ja
efektiivsemaks edastamiseks etendusasutustes ja
muuseumides vajadusepõhiselt hangitud tehnilised vahendid ja
need töötavad. Toetatava tegevuse sihtgrupiks on
vähelõimunud inimesed.
Toetatava tegevuse raames kaardistatakse muukeelse info
edastamiseks vajalike seadmete hankimise vajadused, viiakse
läbi hange soetamaks etendusasutustele ning muuseumitele
tehnilised vahendid info edastamiseks mitmes keeles (nt
tõlkeaparatuur), et tagada info tarbimine muukeelse
vähelõimunud elanikkonna hulgas. Seadmetega varustatakse
etendusasutusi ja muuseumeid, kellel on olemas kultuuriliskeelelise sisuprogrammi loomise või pakkumise võimekus.
13

Muukeelse info esitamisvõimekuse
suurendamine (2)
Partnerid
Valitakse välja partnerid, kelle vajadusi tehniliste vahendite osas
kaardistatakse ja selle alusel koostatakse lähteülesanne
tehniliste vahendite soetamiseks.

Hange
Võimalusel soetatakse vajalikke tehnilisi vahendeid ühe
hankena. Kui lähteülesande sisu seda ei võimalda, tehakse
eraldi hankeid erinevate tehniliste vahendite jaoks.
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Koostöö- ja
kommunikatsioonitegevused
Lõimumisalased koostöötegevused
Töötatakse välja koostöötegevuste plaan
Partnereid otsitakse hankeprotseduuri kaudu
Võimalikeks väljunditeks on debatid, fookusgrupid,
kultuuriüritused, konverentsid jne.

Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused
Vastavalt kommunikatsiooniplaanile
Partnereid otsitakse hankeprotseduuri kaudu
Tellitakse vähemalt üks audiovisuaalmeediaprogramm ning
sotsiaalreklaamikampaania, lisaks viiakse läbi muud toetavad
tegevused.
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Tänan tähelepanu eest!
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