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Pöördume teie poole seoses vabaühenduste rahastamise ümberkorraldamisega Sotsiaalministeeriumis.
Esmaspäeval toimus Sotsiaalministeeriumis järjekordne infopäev, kus tutvustati 16. septembril strateegiliste
partnerite leidmiseks avanevat taotlusvooru.
Strateegilisi partnereid otsitakse 5 valdkonnas ja pakutakse neile ühe aasta kohta rahastust alljärgnevalt:
Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine – 200 000 eurot aastas
Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine - 1 200 000 eurot aastas
Vanemaealiste huvikaitse – 200 000 eurot aastas
Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes – 200
000 eurot aastas
Laste heaolu ja kaasatuse edendamine – 400 000 eurot aastas
Esimeses voorus, mis lõppes 8. septembril, otsiti partnereid 4 valdkonnas:
Annetatud toidu jagamine kuni 100 000 aastas (4 aastaks)
Esmaabi õpe ja koolitus kuni 700 000 aastas (4 aastaks)
Hasartmängusõltuvuse teadvustamine kuni 140 000 aastas (4 aastaks)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kuni 175 000 aastas (2 aastaks).
Hasartmängumaksu summadest on Sotsiaalministeerium aastatel 2014-2019 eraldatud lastele ja peredele,
soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja võrdse kohtlemise edendamisele vastavalt avalike HMN
protokollide andmetele suurprojektidest summasid alljärgnevalt
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Lastele ja peredele suunatud projektid
summa
443 859 536 251 519140 722323 750085 900 866
%
kogueelarvest 22,09
22,78
20,58
26,42
27,66
25,78
Soolise võrdõiguslikkuse projektid
summa
60000
68000
55000 123000 123000 105000
%
kogueelarvest 2,99
2,89
2,18
4,5
4,54
3,00
Võrdse kohtlemise (LGBT+muud vähemused) projektid
summa
72000
95000
99526 155000 150000 188010
%
kogueelarvest 3,58
4,04
3,95
5,67
5,53
5,38
Äsja lõppenud soolise võrdõiguslikkuse valdkondliku taotlusvooru summa järgmiseks kaheks aastaks
oli 175 tuhat eurot aastas. See on oluliselt suurem kui käesolevaks aastaks hasartmängumaksust
valdkonna suurprojektidele eraldatud summa (105 000 eurot).
Samal ajal on soolise võrdõiguslikkuse teemal aastatel 2019-2021 käimas kaks mahukat EL rahastatud
projekti soolise palga- ja varandusliku lõhe uurimiseks kogumaksumusega kumbki üle 600 000 euro.

Võrdsuspoliitikate ja võrdse kohtlemise valdkonnale 1on planeeritud 200 tuhat eurot, mis on veidi
suurem tänavuse aasta hasartmängumaksu toetusest.
See valdkond peaks puudutama Võrdse kohtlemise seaduse elluviimist. Seaduses kaitstavateks
vähemusgruppideks on rahvuse (etniline kuuluvus), rass, nahavärvus, usutunnistus või veendumused, vanus,
puue või seksuaalne sättumus.
Usuasjad kuuluvad meie teadmiste kohaselt Siseministeeriumi haldusalasse, rahvuse ja rassiküsimustega
tegeleb läbi lõimumise arengukava Kultuuriministeerium.
Puuetega inimeste, laste ja vanemaealiste ehk vanuse teemadega tegelemiseks on kuulutatud välja eraldi
taotlusvoorud. Seega jääb katmata ainult seksuaalse sättumuse osa Võrdse kohtlemise seadusest.
Soovime teada, kas seksuaalvähemuste huvikaitse võimekuse tõstmiseks aastas 200 000 euro
määramisel, mis on võrdne vanemaealiste inimeste ja omastehooldajate huvikaitse võimekuse
suurendamiseks või vaimse tervise teemadega tegelemiseks planeeritud summadega, on
Sotsiaalministeerium arvestanud ka sihtgruppide osakaalu ühiskonnas ja nende inimeste probleemide
sisulist külge?
Valitsusliit ei ole koalitsioonileppes kokku leppinud ühtki soolise võrdõiguslikkuse ega võrdse kohtlemise
alast eesmärki ega tegevust, küll on ühise eesmärgina kokku lepitud saavutada peresõbralik Eesti.
Selleks on kavas koostada ja viia ellu laste ja perede programm ja sündimust toetava perepoliitika
pikaajaline visioon, viia läbi analüüs ja välja töötada ettepanekud riikliku perelepitussüsteemi loomiseks,
analüüsida seniste perepoliitika meetmete mõjusust ja kulutõhusust ning teha ettepanekud peredele suunatud
toetuste ja teenuste täiendamiseks, viia ellu vanemlike oskuste arendamisele suunatud programme jne.
Praeguseks on tekkinud olukord, kus perepoliitika kujundamine on viidud Sotsiaalministeeriumi haldusalast
üle Siseministeeriumi rahvastikuministri alluvusse, kuid peresid toetavate organisatsioonide tarbeks
hasartmängumaksust laekunud finantsvahendite jagamine on jäänud jätkuvalt SOM ülesandeks.
Laste ja perede heaolule suunatud valdkondliku taotlusvooru summat on seejuures vähendatud
võrreldes käesolevaks aastaks hasartmängumaksust eraldatud summadega rohkem kui poole ehk
500 000 euro võrra.
Soovime teada, kas valitsus on planeerinud Sotsiaalministeeriumi eelarvest laste ja perede toetamisest
vabanenud pool miljonit suunata Siseministeeriumi eelarvesse või tulebki lastele ja peredele abi
pakkuvatel organisatsioonidel arvestada järgimise 3 aasta jooksul poole võrra väiksema rahastusega?
Loodame väga, et valitsuskoalitsioon kasutab eelarveraha vastavalt kokku lepitud prioriteetidele ja
laste ja perede toetamist ei vähendatakse teiste huvigruppide arvelt.

Lugupidamisega
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud – Eha Reitelmann
SA Väärtustades Elu – Ena Soodla
SA EELK Perekeskuse – Jana Võrk
MTÜ Lasterikaste Perede Liit – Aage Õunap
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm – Maire Riis
MTÜ Dialoog Laste Nimel – Katri Lamesoo
MTÜ Üksikvanema Heaks - Kristel Jürna
MTÜ Lepitajate Ühing - Anneli Liivamägi-Hitrov
MTÜ Pro Familia – Piret Visnapuu-Bernadt
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Lisaks on selles valdkonnas võimalik ressursse taotleda https://acf.ee/taotlusvoorud/kaimasolevad-taotlusvoorud

