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Euroopa Sotsiaalvõrgustik (ESN) 
koondab inimesi, kes töötavad välja, 
haldavad ja osutavad Euroopa 
riigiasutustes sotsiaalteenuseid. 
Toetame tõhusa sotsiaalpoliitika ja 
hoolekandepraktika kujundamist 
teadmiste ja kogemuste vahetamise 
kaudu.
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Aasta olulisemad 
sündmused

2012. aasta oli edukas ja 
tegevusrohke aasta, mil 
meie arenev ja mitmekesine 
võrgustik sel paljude osaliste 
jaoks probleemirohkel ajal 
siiski tugevnes.

Jaanuar
– Osalesime konverentsil
„Aktiivse vananemise ja
põlvkondadevahelise 
solidaarsuse
Euroopa aasta”.

Veebruar
– Panime kokku uue töörühma
„Juhtimine, tulemuslikkus
ja uuenduslikkus”.

Märts
– ESNi liikmed osalesid Gentis
vastastikuste eksperthinnangute 
andmises
HABITACTi kodutuse vastu 
võitlemise
abinõude kohta.
– Prahas peeti koolituskava
„Muudatuste juhtimine
kohaliku tasandi 
hoolekandeteenustes”
teine õppeperiood.
– Esitasime oma seisukoha
ELi soovituste kohta laste 
vaesuse
ja heaolu teemal.

Aprill
– Avaldasime aruande
„Kohalikud hoolekandeteenused”.

– Osalesime Taanis toimunud
ELi eesistujamaa konverentsil
„Noorte tööhõive ja
kaasatus kriisi ajal”.

Mai
– Roomas toimus ESNi 
kevadseminar
„Riskinoored
üleminekuetapis”.

Juuni
– Kopenhaagenis toimus 20.
Euroopa sotsiaalteenuste
konverents „Jätkusuutlike
sotsiaalteenuste tuleviku
kujundamine”.
– Avaldasime hinnangu
riiklike reformikavade
kohta.

Juuli
– Avaldasime vastuse
komisjoni algatatud
konsultatsioonile isiku-
ja majapidamisteenuste kohta.

August
– Londonis peeti koolituskava
„Muudatuste juhtimine
kohaliku tasandi 
hoolekandeteenustes”
viimane õppeperiood.
– Külastasime koos
muudatuste juhtimise õpperühma,
ESNi kõrgetasemelise
nõuandekomitee
ja ärikomiteega
paraolümpiamänge.

– Avaldasime ülevaate
viimase nelja aasta
aktiivse kaasamise poliitika kohta.

September
– Avaldasime
sotsiaalkaitsekomitee
laste vaesuse vastu võitlemise 
alase aruande analüüsi.
– Andsime oma panuse
Varssavis toimunud seminarisse
deinstitutsionaliseerimise teemal.

Oktoober
– Stuttgartis toimus ESNi
sügisseminar „Iseseisvuse
ja kaasatuse säilitamine ja 
saavutamine vanemas eas”.
– Andsime oma panuse
Varssavis toimunud IMBi
rahvusvahelise sotsiaalsektori 
foorumisse.
– Osalesime Küprosel toimunud
ELi eesistujamaa konverentsil
„Lastesse investeerimine”.

November
– Andsime oma panuse Pariisis 
toimunud
OECD ekspertide nõupidamisse
teemal „Lõimitud teenused”.

Detsember
– Osalesime Brüsselis toimunud
iga-aastasel kohtumisel vaesuse
ja sotsiaalse tõrjutuse kohta.
– Andsime oma panuse
Bratislavas toimunud seminarisse
deinstitutsionaliseerimise teemal.
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Peadirektor John Hallorani 
pöördumine

Lugupeetud ESNi liikmed ja toetajad

2012. aasta oli edukas ja tegevusrohke aasta, mil meie arenev ja mitmekesine võrgustik tugevnes. Teisalt oli 
see probleemirohke aasta paljude osaliste jaoks, kes pingutavad selle nimel, et pakkuda sotsiaalteenuseid 
rasketes majandustingimustes. ESNi tööprogramm hõlmas hulka teemasid, mis osutusid teie seast 
paljudele väga aktuaalseks.

Alustasime seda aastat uue töörühma „Juhtimine, tulemuslikkus ja uuenduslikkus” loomisega, et uurida 
lähemalt majanduskriisi mõju sotsiaalteenuste haldamisele.
 Samal ajal jõudsime lõpule ühe teise ettevõtmisega: pidasime koolituskava „Muudatuste juhtimine” 
viimased õppeperioodid. Selle koolituse eesmärk on aidata Visegrádi riikide poliitikakujundajatel töötada 
välja tõhusaid deinstitutsionaliseerimise strateegiaid. Muu hulgas avaldasime aruande „Kohalike 
hoolekandeteenuste arendamine”, mida propageerime ka edaspidi kui seda olulist üleminekut toetavat 
vahendit.

Roomas toimunud kevadseminaril keskendusime kahele üleminekuetapis olevaid riskinoori puudutavale 
valdkonnale: nende abistamine ja toetamine ka täiskasvanueas ning kooli varane poolelijätmine. Stuttgartis 
toimunud sügisseminaril käsitlesime aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa 
aasta raames teemat iseseisvuse ja kaasatuse säilitamine ja saavutamine vanemas eas.

Suur tänu teile kõigile pühendunud tegutsemise ja osaluse eest 2012. aastal. Ootan pikisilmi, milliseks 
kujuneb meie koostöö eesootaval aastal. ESN pakub ka 2013. aastal oma liikmetele võimalusi võrgustike 
loomiseks, vastastikuseks õppimiseks ning poliitika ja praktika arendamiseks.

Rohkem teavet leiate selle aruande lõpuosast.

Parimate soovidega

Peadirektor John Halloran
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Töörühm „Juhtimine, 
tulemuslikkus ja 
uuenduslikkus”

ESN pani kokku teenuste 
haldamise töörühma, et 
hinnata majanduskriisi mõju ja 
tagajärgi sotsiaalteenustele. 
2012. aastal analüüsis 
töörühm mitut majanduskriisi 
kohta tehtud juhtumiuuringut, 
arutas avalike teenuste 
juhtimise ja haldamise 
tähtsust ning pidas 
erikoosoleku tõenduspõhise 
praktika teemal. 

See rühm ülemastme juhte 
kannab nii strateegilist kui 
ka operatiivset vastutust 
sotsiaalteenuste eest alates 
lastekaitsest ja pikaajalisest 
hoolekandest kuni 
sotsiaaltoetuste ja rahvaterviseni. 
Väga erinevate tegevusalade 
(sotsiaaltöö, majandus, 
psühholoogia, meditsiin, 
õigusteadus) esindajatena on 
nende hallata suured eelarved 
ja kollektiivid. Nende tegevus 
oleneb piirkondlikust ja riiklikust 
poliitikast ning neil tuleb aru anda 
kohalikele valitud poliitikutele.

Kriisi mõju ja selle tagajärjed
Eelarvekärbete 
juhtumiuuringutest 
Ühendkuningriigi Londoni 
Redbridge’i linnaosa ja Taani 
Aarhusi linna näitel ilmnesid 
mõned kokkuhoiuabinõud ja 
teenuste ümberkujundamise 
võimalused.
– Vähendada hooldekodudes või 
hooldushaiglates elavate inimeste 
arvu (kõigis vanuserühmades).
– Keskenduda ennetusele ja 
rehabilitatsioonile, vähendamaks 
seeläbi pikaajalisi kulusid.
– Töötada eelarve tõhusamaks 
haldamiseks välja täpsemad 
ühiku maksumuse hindamisviisid.

Lisaks teatas töörühm mõnest 
personalikärpest ja kõrgematest 
tasudest teenuste maksejõulistele 
kasutajatele. Muudatuste 
edu sõltub suures osas nii 
nõupidamisest töötajate, teenuste 
kasutajate, perekondade ja 
teenusepakkujatega (koduste ja 
koduväliste) kui ka selgepiirilisest 
poliitilisest raamistikust ja 
vastutusest.

Juhtimine ja haldamine
Töörühma liikmed teatasid, et 
nad pakkusid eri perioodidel 
lähtuvalt organisatsiooni 

vajadustest juhtimis- ja haldusabi. 
Enamik on saanud juhtimis- 
või haldusalast koolitust, mis 
hõlmab enne ülemastme juhi 
kohale asumist vähemalt aasta 
kestnud diplomiõpinguid. Kuigi 
sotsiaalvaldkonna juhtivate 
ametikohtade puhul on need kaks 
valdkonda tihedalt seotud, oli 
suurem osa juhtidest arvamusel, 
et juhtimine hõlmab eesmärkide 
seadmist ja edastamist, samas 
kui haldamine käib olemasolevate 
vahendite (tööjõu ja eelarve) 
kasutamise korraldamise kohta.

Tõenduspõhine praktika
ESNi peadirektor John Halloran 
märkis, et tõenduspõhine 
praktika võib saada poliitika 
väljatöötamise ja teenuste 
kujundamise uueks tõukejõuks. 
Karine Lycopsi arvamuse 
kohaselt „peaksid edukad juhid 
tulevikuplaanide tegemisel 
pöörama rohkem tähelepanu 
uurimistulemustele teenuste 
tõhususe kohta”. Kuigi mõned 
hindamiskavad võivad võtta 
isegi aastaid, läheb teenuste 
kasutajatega töötavatel 
professionaalidel tarvis ka 
lühiajalisi näitajaid, mis annaksid 
tulemustest jooksva ülevaate.
 

„Minu vastutusel olevate teenuste eelarvet kärbitakse teist aastat järjest 4%, nii et mul ei jää muud üle, kui 
vähendada teenuse kvaliteeti või muuta selle sisu.”
Bruno Marcato, Bolzano omavalitsuse sotsiaalteenuste osakonna direktor, Itaalia
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Kevadseminar „Riskinoored 
üleminekuetapis”

Seminaril käsitleti seda, 
kuidas saavutada paremaid 
tulemusi noorte puhul, 
kes hoolekandeasutustest 
lahkuvad või kel on oht kool 
varakult pooleli jätta. Seminar 
toimus Roomas 10. ja 11. mail 
koostöös Lazio maakonnaga. 

Seminari avaettekanne, 
mille pidas Massimiliano 
Mascherini Eurofoundist, 
põhines laiahaardelisel Euroopa 
aruandel noorte kohta, kes ei 
tööta, ei õpi ega saa koolitust 
(NEET). Arvutuste kohaselt 
lähevad NEETi noored 
Euroopale maksma umbes 
120 miljardit eurot aastas. 
Muu hulgas ohustab selliseid 
noori tõrjutus ja kaugenemine 
demokraatiast. Peale selle, 
et analüüsiti üleminekuetapis 
töötavate ja mittetöötavate 
noorte vastandumist, käsitleti 
seminaril veel kaht olulist 
teemat, nimelt noorte lahkumist 
hoolekandeasutustest ja kooli 
varajast poolelijätmist.
INTRACi (rahvusvaheline 
võrgustik hooldusest 
täiskasvanuikka üleminekuks) 
koordinaator Emily Munro andis 
ülevaate eri etappidest, mida 

hoolekandeasutustes elavad 
noored läbi teevad, ning nende 
mõjust poliitikale ja praktikale. 
Üksikasjalikult analüüsiti kolme 
näidisprojekti: „Pathways into 
adulthood” Gentis Belgias, „KidS” 
Kölnis Saksamaal ja „Borgo 
Ragazzi Don Bosco” Itaalias. 
Nende põhjal ilmnes selgelt, 
milliseid eeliseid loob lastele 
ja täiskasvanutele mõeldud 
teenuste vahel valitseva lõhe 
ületamine.
Kaks noort kandsid ette oma 
innustavad kogemused. Marokost 
pärit Jalal El Amri kasvas üles 
Kataloonias Hispaanias asuvas 
hoolekandeasutuses. Tänu 
sihikindlale tegutsemisele ja 
asjatundjate abile, mis hõlmas 
stipendiume ja majutustoetust, 
suutis ta viia täide oma unistuse 
minna ülikooli edasi õppima. Ka 
Silje Hansen kasvas üles Norra 
hoolekandesüsteemi toel. Nüüd, 
kui ta töötab vabaühenduses, 
mis tegeleb hoolekandeasutustes 
olevate lastega, lähtub ta 
just omaenda kogemustest. 
Seminari esimese osa lõpetuseks 
analüüsis komisjon noorte 
edastatud sõnumeid ning 
tõdes, et hoolekandesüsteemist 
lahkuvate noorte jaoks on väga 
oluline stabiilne ja kestev suhe 

tugiisikuga.
Teises osas keskenduti 
praegusele arutelule kooli 
varajase poolelijätmise kohta, 
mis on ühtlasi Euroopa 
2020. aasta strateegia üks 
põhiteemasid. Esinejad käsitlesid 
uuringuandmeid ja praktilisi 
ettevõtmisi, mis on abiks 
riskirühmadesse kuuluvatele 
õpilastele, sealhulgas ka 
neile, kes elavad riiklikes 
hoolekandeasutustes, roma 
lastele ja terviseprobleemidega 
lastele. Arutelu põhines kahes 
näitel: YIPPEE projektil ehk 
Rumeenia roma kogukondade 
jaoks loodud õppekeskusel ja 
Hollandi programmil M@zl.
Teise osa viimase ettekande 
pidas Dublinis asuva riigihariduse 
hoolekandenõukogu peadirektor 
Clare Ryan, kes rääkis 
Iirimaal ellu viidud edukatest 
strateegiatest. Nimelt on Iirimaa 
üks väheseid ELi riike, mis on 
saavutanud ELi eesmärgi viia 
kooli varajase poolelijätmise 
näitaja alla 10%.

Kõik seminaril tutvustatud 
praktikanäited on kättesaadavad 
raamatukogus aadressil 
www.esn-eu.org/practice-library.

„Sageli kasutatakse sõnu „riskinoored” või „ebasoodsas olukorras olevad noored”, kuid minu arvates on 
need noored tugevad ja iseseisvad. Neil on veel palju õppida, kuid ka palju anda.”
Silje Hansen, kes on üles kasvanud hoolekandeasutuses ning töötab praegu laste ja noorte 
meediajuhina (Barn og Unge), Norra



6 European Social Network

Koolitus „Muudatuste 
juhtimine kohaliku
tasandi 
hoolekandeteenustes”

ESNi koolitusega 
avaldati jätkuvat toetust 
poliitikakujundajatele ja 
teenusepakkujatele Visegrádi 
riikidest, kus minnakse 
üle kohaliku tasandi 
hoolekandeteenustele. 
Koolituse kahes 
viimases osas käsitleti 
praktilisemat vaatenurka 
deinstitutsionaliseerimisele. 
Koolitus korraldati koostöös 
Ühendkuningriigi Kenti ülikooli 
Tizardi keskusega.

Kohaliku tasandi 
hoolekandeteenused
Koolitusel osalejad arutasid 
hoolekandeteenuste üleviimist 
riiklikest asutustest kohalikule 
tasandile, viidates ESNi 
hiljutisele aruandele „Kohaliku 
tasandi hoolekandeteenuste 
arendamine”. Osalejad 
nentisid, et on tarvis 
tõstatada küsimus rahulolu 
kohta hoolekandeasutustes 
pakutavate teenustega ja selle 
teemaga tegeleda. Selles on 
tähtis osa teenuste kasutajate 
arvamuse kuuldavaks tegemisel 
ning poliitikute, ametnike 
ja asjatundjate teadlikkuse 
suurendamisel.
Teooriast praktikasse: 
sotsiaalteenustega tutvumine
Et tutvustada osalejatele 
teistmoodi teenuseid kui 
need, mida nende kodumaal 
pakutakse, külastasid 

nad Prahas nelja kaitstud 
kogukonnakorterit ja üht suletavat 
asutust. Osalejad külastasid 
Londonis asuvat õpiraskustega 
täiskasvanutele mõeldud 
Woodbine’i kogukonnakeskust, 
mis on suurepärane näide 
teenusest, mida pakutakse 
tihedas koostöös kogukonnaga. 
Et ergutada arutelu sellise 
ülemineku praktilisema poolega 
seotud sammude korraldamise 
kohta, esitleti juhtumiuuringuid 
Gruusiast, Rootsist ja Moldovast 
ning anti nõu, kuidas poliitikute 
ja ametnikega tulemuslikult 
suhelda. Külastati Londoni 
paraolümpiamänge, mis 
rõhutasid ilmekalt tõika, et 
erivajadustega inimesed saavad 
edukalt hakkama takistustega nii 
spordis kui ka ühiskonnas.
Kohaliku tasandi 
hoolekandeteenused: probleemid 
ja võimalused
Kõigi nelja riigi esindajad 
esitasid süvaanalüüsi nende 
riigis üleminekuprotsessiga 
seotud plussidest ja miinustest 
ning võimalustest ja ohtudest. 
Järgnevalt on toodud mõned 
ühised probleemid.
– Tuleb luua soodne poliitiline 
kliima, mis toetaks kohaliku 
tasandi hoolekandeteenuste 
arendamist.
– Eri valitsemistasandite koostöö 
ja teabevahetuse parandamine.
– Ergutada ettevõtmisi, mille abil 
saavad teenuste kasutajad ja 
teised osalised enda eest seista, 
et toetada nii teenuste kasutajate 
õigust kogukonnas elada.

– Teadlikkuse suurendamine ja 
avalikkuse harimine, et aidata üle 
saada tõrjuvast hoiakust, mis on 
levinud hoolekandeasutustesse 
paigutatud inimeste suhtes, ja 
et lihtsustada nende kogukonda 
kaasamist.
ELi spetsialistid esinesid 
ettekannetega selle kohta, 
kuidas kasutada tõukefonde 
eelarveperioodil 2014–2020 
kohalike hoolekandeteenuste 
arendamiseks. Euroopa 
ekspertrühm, kuhu kuulub ka 
ESN, on edukalt mõjutanud 
ELi vahendite kasutamist, 
toetades pigem teenuste 
üleviimist kogukonna 
tasandile kui olemasolevate 
hoolekandeasutuste remontimist 
ja ajakohastamist.
John Halloran rõhutas, et 
ESNi algne eesmärk oli „teha 
koostööd kohaliku tasandi avalike 
sotsiaalteenustega, et üleminek 
hoolekandeasutustelt kohaliku 
tasandi hoolekandeteenusele 
toimuks võimalikult 
sujuvalt”. ESNi tihe koostöö 
Visegrádi riikidega jätkub 
ka pärast viimase koolituse 
lõppemist: oleme osalenud 
ettekannetega seminaridel 
deinstitutsionaliseerimise kohta 
Poolas Masoovia ja Slovakkias 
Bratislava maakonnas.

ESNi aruanne „Kohalike 
hoolekandeteenuste arendamine” 
on viies keeles kättesaadav 
meie kodulehel www.esn-eu.org/
publications.

„Need arutelud on aidanud meil seada deinstitutsionaliseerimine aastateks 2013–2020 koostatud 
sotsiaalarengukavade uueks prioriteediks.”
Piotr Nowak-Skyrpan, sotsiaalvaldkonna uuringute juht, Masoovia sotsiaalpoliitikakeskus, Poola
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Sügisseminar „Iseseisvuse 
ja kaasatuse säilitamine ja 
saavutamine vanemas eas”

Aktiivse vananemise ja 
põlvkondadevahelise 
solidaarsuse Euroopa aasta 
raames peetud seminaril 
keskenduti eakatele 
mõeldud ennetus- ja 
rehabilitatsiooniteenustele. 
Seminar toimus 24.–25. 
oktoobril Stuttgartis Saksamaal 
koostöös Saksamaa avaliku ja 
erasektori hoolekandeteenuste 
ühenduse ja Stuttgarti 
linnavalitusega.

Sotsiaalteenuste valdkonna 
tippspetsialistid arutlesid selle 
üle, kuidas peaks korraldama 
sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, 
et toetada eakate iseseisvat 
hakkamasaamist ja ühiskonnaellu 
kaasatust. Käsitleti ka 
terviseedenduse, vabatahtlike 
ja pereliikmetest hooldajate 
osatähtsust selles valdkonnas. 
Seminari esimeses osas 
märkis projekti INTERLINKS 
koordinaator Kai Leichsenring, 
et on tarvis rohkem keskenduda 
individuaalse suunitlusega 
käsitlusviisile, mille puhul oleks 
kriiside lahendamise ja pikaajalise 
hoolekande süsteemidesse 
kaasatud ka ennetustegevus. 
Marianne van den Berg Euroopa 
Komisjonist tutvustas Euroopa 
innovatsioonipartnerlust 
täisväärtusliku eluperioodi 

pikendamise kohta. Selles 
pööratakse suuremat tähelepanu 
haiguste ennetamisele, 
kontrolluuringutele ja varasele 
diagnoosimisele, mis kõik 
soodustavad aktiivset vananemist 
ja iseseisvuse säilitamist.

Seminari teises pooles 
keskenduti sellele, kuidas 
peaks teenuseid ennetuse ja 
rehabilitatsiooni edendamiseks 
ümber korraldama. 
Näidetena tutvustati Taani 
Fredericia omavalitsust, kus 
toetatakse potentsiaalse 
hoolekandevajadusega 
inimesi, pöörates esmajoones 
tähelepanu igapäevatoimetustega 
toimetulekule. Tänu sellele 
nn argirehabilitatsioonikavale 
tunnevad eakad end iseseisvate 
ja kindlatena, samal ajal 
säästab omavalitsus võrreldes 
eelmise hoolekandemudeliga 
inimese pealt umbes 20 000 
eurot aastas. Lisaks anti 
ülevaade Portugali ja Hollandi 
rehabilitatsioonistrateegiatest, 
milles keskendutakse lõimitud 
sotsiaal- ja tervishoiuteenustele 
ning informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamisele eakate vajaduste 
rahuldamisel.

Kolmandas osas tõstsid 
esinejad esile muid, sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonnaväliseid 

tegureid, mis eakate elukvaliteeti 
mõjutavad. Analüüsiti 
pereliikmetest hooldajate panust 
ning abinõusid, mis võimaldavad 
vanematel inimestel kodus edasi 
elada ja aktiivselt kohalikus 
elus kaasa lüüa, näiteks 
terviseedendus, vabatahtlik 
tegevus ja elukestva õppe 
võimalused.

Kokkuvõtlikus rühmaarutelus 
rõhutasid osalejad järgmisi 
punkte.
– Sekkuvalt lähenemiselt 
aitaksid varasele ennetamisele 
ja terviseedendusele üle minna 
lõimitud kohalikud teenused, mis 
edendavad aktiivset vananemist 
ja eakatele sobiva keskkonna 
loomist.
– Riikliku ja kohaliku tasandi 
struktuurireformid, millega 
kaasneb rahaline tugi, toetaksid 
lõimitud teenuseid, mis aitavad 
välja selgitada eakate vajadused 
ja eakaid ühiskonnaellu kaasata.
– Hoolekandevajadusega 
eakad peaksid muutuma 
passiivsetest vastuvõtjatest-
patsientidest aktiivseteks 
osalisteks: see eeldab teenuste 
kasutajate kaasamist teenuste 
kavandamisse ja pakkumisse.

Kõik seminaril tutvustatud 
praktikanäited on kättesaadavad 
raamatukogus aadressil 
www.esn-eu.org/practice-library.

„Ema vajadused aja möödudes kasvavad. Mul on raske nendega sammu pidada, kuid teist võimalust ei ole. 
Ta on MINU ema ja mul tuleb tema eest hoolt kanda.”
Carolyn Akintola, ratastoolis iirlanna, kes hooldab oma eakat ema
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Kopenhaagen 
2012: jätkusuutlike 
sotsiaalteenuste tuleviku 
kujundamine
20. Euroopa 
sotsiaalteenuste konverents

Järjekorras 20. Euroopa 
sotsiaalteenuste konverents 
toimus 25.–27. juunini 
Kopenhaagenis. Selles 
osales enam kui 350 
delegaati, sealhulgas 
teadlasi, erialaspetsialiste 
ja sotsiaalteenuste juhte 
Euroopa riikidest, et jagada 
üksteisega mõtteid ja 
uuenduslikke lahendusi, mis 
aitaksid Euroopa sotsiaalsfääri 
jätkusuutlikuna hoida.

Konverentsi põhiteema oli 
„Jätkusuutlike sotsiaalteenuste 
tuleviku kujundamine: kvaliteet, 
tulemuslikkus ja uuenduslikkus”. 
Kolme päeva jooksul, mil 
peeti neli ettekannete sarja ja 
toimus 24 töötuba, keskendusid 
esinejad ja kuulajad järgmisele 
põhiküsimusele: kuidas luua 
jätkusuutlik ühiskond, milles 

majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnaalane areng toimuks 
kooskõlastatult.
Esimeses ettekannete sarjas, 
milles osalesid teiste hulgas 
ELi volinik László Andor, Taani 
minister Karen Haekkerup ja 
Norra minister Inger Bjurstrøm, 
keskenduti poliitika kujundamisele 
ning käsitleti seda teemat nii 
Euroopa, Skandinaavia kui ka 
üksikute riikide vaatepunktist.
Teise päeva sarjades puudutati 
sotsiaalteenustega seotud 
peamisi sotsiaal-, majandus- ja 
keskkonnaprobleeme, näiteks 
seda, kuidas vähendada avalike 
teenuste mõju keskkonnale 
või kuidas kasutada uusi 
inimressursse ja tehnoloogiat 
teenuste tõhusaks pakkumiseks.
Töötubades tegeleti mitme 
küsimusega praktilisemast 
küljest, näiteks tehnoloogia 
lõimimine tervishoiuteenustesse, 
kohaliku tasandi vaimse 

tervishoiu teenuste 
suunitlemine paranemisele ning 
lastekaitseteenuseid osutava 
tööjõu vaheldumise vähendamine 
ja kvaliteedi parandamine. 
Konverentsi lõpetuseks peeti 
ümarlauaarutelu esinejate ja 
delegaatide vahel. Kõlama 
jäi Belgia tööhõiveministri 
Monica De Connicki sõnum, 
mis toetab uuenduslikkust 
ja valmidust muudatuste 
tegemiseks: „Me oskame sageli 
leida 37 vastuargumenti, kuid 
ainult kaks pooltargumenti. 
Keskendugem siis neile kahele 
pooltargumendile, püüdkem 
olla positiivselt meelestatud ja 
suhtlemisvalmid.”

ESSC 2013 teemal „Elusid muutes! 
Teenuste ümberkujundamine 
muutuva ühiskonna nimel” 
toimub 17.–19. juunini Dublinis. 
Registreerumine aadressil 
www.esn-conference.org.

„Sotsiaalvaldkonna tegevusmudelit tuleb kohandada nii, et see vastaks tulevikus tekkivatele vajadustele. 
Sotsiaalpoliitika ja -teenused on investeering ühiskonda, mis end hiljem ära tasub, sest nii luuakse 
kaasamisaltim ja paremal järjel olev ühiskond.”
László Andor, tööhõivevolinik, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus
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Kas jõuame sotsiaalsest 
kaitsest sotsiaalsete 
investeeringuteni?
ELi ja ESNi prioriteedid 
aastaks 2013

ESNi tegevust 2013. aastal 
mõjutavad Euroopa Komisjoni 
uued ettepanekud hoolekande- 
ja tervishoiusüsteemide 
ümberkorraldamiseks, 
eesmärgiga keskenduda 
sotsiaalsetele 
investeeringutele.

Järgnevalt on toodud sotsiaalsete 
investeeringute paketi (SIP) 
põhipunktid.
– Teenustele ja toetusele 
juurdepääsu lihtsustamine ning 
nende tõhusam suunitlemine.
– Sihipärasemad, 
tingimuslikumad ja tõhusamad 
tööturu lõimimiskavad.
– Keskendumine sotsiaalsetele 
investeeringutele kõigis 
vanuserühmades, alates lastest 
kuni eakateni.

Komisjoni sõnul „aitavad 
sotsiaalsed investeeringud 
inimesi elus ette tulevateks 
ohtudeks ette valmistada, selle 
asemel et lihtsalt nende tagajärgi 
likvideerida”.
 Pakett hõlmab teemakohaseid 
ülevaateid ja ettepanekuid 
ESNi jaoks viimastel aastatel 
esmatähtsaks saanud 
valdkondade kohta, näiteks 
aktiivne kaasamine, laste 
kaasamine ja heaolu ning 
pikaajaline hoolekanne.

 

ESN kajastab sotsiaalsete 
investeeringute paketti mitmel 
2013. aastal toimuval foorumil.
ESNi töörühm „Juhtimine, 
tulemuslikkus ja uuenduslikkus” 
analüüsib, mil määral saab 
sotsiaalsetel investeeringutel 
põhinevat käsitlusviisi rakendada 
kasvava nõudluse ja kahaneva 
eelarve tingimustes.

 Töörühm teeb koostööd nõukogu 
ja teiste ESNi liikmetega, et 
töötada välja ESNi seisukoht 
sotsiaalsete investeeringute 
kohta ja teha kindlaks 
valdkonnad, millega paketi 
raames edasi tegeleda. 2013. 
aasta mais antakse Dublinis 
Iirimaa eesistujaks olemise 
ajal vastastikused hinnangud 
komisjoni soovituse „Lastesse 
investeerimine” kohta. Selles 
soovituses pakutakse välja 
kolmele põhiaspektile toetuv 
poliitikamudel: piisav sissetulek, 
juurdepääs teenustele ja osalus. 
Vastastikustest hinnangutest 
lähtuvalt võrreldakse Bulgaaria, 
Prantsusmaa, Iirimaa ja Rootsi 
riigiseaduste vastavust komisjoni 
soovitustele ning tehakse kindlaks 
nende tugevad ja nõrgad küljed.

Sügisel toimub poliitika ja 
praktika töötuba, kus peale 
Euroopa innovatsioonipartnerluse 
täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamise kohta vaadatakse 
üle SIPi dokumendid pikaajalise 
hoolekande ja tervishoiu kohta.

Sellega püütakse määrata 
kindlaks tulevikus esmatähtsad 
valdkonnad ESNi töös eakatele 
mõeldud teenustega.
 Kohalik ja piirkondlik koostöö 
ESNi liikmete ning ELi 
institutsioonide, huvirühmade 
ja liikmesriikidega aitab ESNil 
jätkata hea praktika jagamist 
teistega ning poliitikaettepanekute 
välja töötamist 
deinstitutsionaliseerimise, 
aktiivse tööturule kaasamise ja 
erivajadustega ja pikaajaliste 
haigustega inimeste osaluse 
kohta.

Sotsiaalsete investeeringute 
paketti käsitletakse ka 2013. 
aasta Euroopa sotsiaalteenuste 
konverentsi „Elusid muutes! 
Teenuste ümberkujundamine 
muutuva ühiskonna nimel” 
kokkuvõtvas ümarlauaarutelus. 
Konverents toimub 17.–19. 
juunini Dublinis. ESN lõpetab 
selle aasta ja praeguse ELi 
rahastatava kolmeaastase 
programmi aastate 2011–2013 
kohta Brüsselis toimuva liikmete 
foorumiga.
 Foorumil antakse ülevaade 
ESNi tegevusest nende kolme 
aasta jooksul, analüüsitakse 
ELi poliitilist konteksti, eriti just 
sotsiaalseid investeeringuid, ning 
peetakse nõu ESNi tulevaste 
prioriteetide üle poliitika ja 
praktika valdkonnas.
 

„Et inimesed saaksid osaleda täiel määral ühiskonna- ja majanduselus, tuleb neile rasketel eluetappidel 
toeks olla.”
Euroopa komisjoni teatis „Sotsiaalsed investeeringud kasvu ja sidususe nimel”

„Mul on hea meel näha kohaliku tasandi sotsiaalteenuste valdkonnas püsivat pühendumist investeeringutele 
just teenuste kasutajate potentsiaali, mida toetatakse ka sotsiaalsete investeeringute paketiga.”
Lars-Göran Jansson, ESNi esimees, Rootsi
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