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Nr

Alaeesmärk 1

Meede 1.1.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

Algtase

Saavutatud tulemus 2015

EA liik

EA
konto

Vastutaja
(org)

Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud

Ühise inforuumi ja kultuurilisest mitmekesisusest teadlikkuse toetamine

Eesti ühiskonnas on teadvustatud ning
hinnatud lõimumist toetavaid demokraatlikke
ja avatud väärtuseid ning nendel baseeruvat
jagatud riigiidentiteeti
Kommunikatsioonitegevustesse hõlmatud
inimeste arv
Tegevustesse hõlmatud inimeste hoiakud
mitmekultuurilise ühiskonna suhtes.

ERR-i programmide jälgitavus vene keelt
peamise suhtluskeelena kasutavate inimeste
hulgas.

1.1.1.

Kommunikatsioonitegevused ühiskonna väärtusorientatsioonide avatumaks
muutmiseks ja ühise kvaliteetset infot sisaldava teabevälja tugevdamiseks (mh
projektitoetused meediaprojektidest, mitmekultuurilisusest teadlikkuse tõstmiseks ja
info mitmekeelseks esitamiseks, ajakirjanike koolitused).

Iga-aastaselt on kommunikatsioonitegevustesse
hõlmatud 18 750 inimest

1.1.2.

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

1 audiovisuaalmeediaprogramm ning
sotsiaalreklaamikampaania, lisaks muud toetavad
tegevused, iga-aastaselt

1.1.3.

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

läbiviidud teavitusprojektide arv (10); projektide
tarbijate arv sihtrühmas (50 000 ) ja Eesti elanike
seas üldiselt (133 300)

1.1.4.

ERR-i venekeelse tele- ning raadioprogrammi edastamine

ERR-i poolt edastatakse venekeelseid tele- ning
raadiosaateid ja subtiitritega eestikeelseid
telesaateid

1.1.5.

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

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

2014: 0 in

määratletakse 2015.a/ Uus
täpsustatud algtase 2015:
eestlased - 67%; teised
rahvused - 80%
2011: 54% / Uus
täpsustatud algtase 8,8%
(telekanalid), 43,7%
(raadiokanalid),76% (peab
oluliseks)

Kommunikatsioonitegevustesse oli
hõlmatud hinnanguliselt 19 000 inimest
Tulemust ei ole mõõdetud/ 2015/
eestlased - 67%; teised rahvused - 80%

KF 2015

ESF 2015 AMIF 2015

2015

5 883 149

4 276

24 229

0

5 939 536

4 991 262

2 828

16 025

0

5 010 115

x

x

x

x

x

x

20

4/5

KuM

31/40

4

KuM

2 828

31/40

4

SiM

0

20

4

KuM

1 469 153

1 469 153

20

4

KuM

963 654

963 654

Tulemust ei ole mõõdetud/ 8,8%
(telekanalid), 43,7%
(raadiokanalid),76% (peab oluliseks)

Hanke “Lõimumisvaldkonna
kommunikatsioonikoostöövõrgustiku
arendamine ja uudiste vahendamine”
tegevuste raames toimetas ja levitas
hanke võitnud konsortsium (MTÜ
Etnoweb, portaal Kultuuriinfo.ee, ETV+ ja
Postimees) lõimumisvaldkonna uudseid
erinevates meediakanalites perioodil
juuli–detsember 2015 (vähemalt 80 uudist
kuus).
13.-15. novembril 2015 toimus. Tallinnas
Innovatsioonikeskuses Mektory MISA
tellimusel ETV+ ristmeedia seminar, kus
otsiti ideid uute audiovisuaalmeedia
programmide väljatöötamiseks.
Kommunikatsioonitegevuste raames
ettevalmistatud hange lõpetati riigihangete
seaduse § 29 lg. 3 p. 6 alusel.
Lähtudes Euroopa Rändekavast ja
Eestipoolsete seisukohtade ja
tegevuskava planeerimisest Varjupaiga-,
Rände- ja Integratsioonifondist 2015. a
tegevusi ellu ei viidud.
28. septembril 2015. a käivitus Eesti
Rahvusringhäälingu nõukogu otsusel
venekeelne telekanal ETV+. Tegevus
sisaldab edastus ja levikulusid ning
tugiteenuseid
Tagati ERRi veebiportaalide töö eesti-,
vene- ning inglise keeles. Arendati välja
ERR-i keskkondade ühtsel tehnilisel
platvormil
funktsionaalsed ja disainilised täiendused,
sh uue põlvkonna mobiilsed lahendused.
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RE 2015

24 705

24 705

16 025

18 853

0

0
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Nr

1.1.6.

Meede 1.2.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

ERRi venekeelse telepropgrammi ettevalmistamine, tootmine ja eetrisseandmine

Venekeelse telekanali ettevalmistavad
arendustegevused on läbi viidud (konkursid,
pilootsaated) ning telekanal iga-aastaselt eetris

Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas

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
Projektidesse kaasatud inimeste arv
Püsikontaktide tiheduse kasv tegevustes
osalenud eestlaste ja teistest rahvustest
isikute vahel võrreldes tegevuste-eelse
perioodiga

1.2.1.

Kolmandate riikide kodanike kaasatust ja ühiskonna protsessides osalemist toetavad
tegevused (mh kodanikeühiskonnas osalemise võimalustest teabe vahendamine,
Iga aastaselt on toetatud 4 koostööprojekti
kodanikeühiskonna organisatsioonide ja nende omavahelise koostöö toetamine)

1.2.2.

Kohalike omavalitsuste ja mittetulundussektori organisatsioonide koostööprogramm,
sh kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine kolmandate riikide kodanikele info
vahendamisel ning KOV-de ja MTÜ-de koostöömudelite toetamine

Iga aastaselt on toetatud 4 koostööprojekti

1.2.3.

Ühise teabevälja edendamine läbi kultuuri, sh kultuuri- ja spordialaste
kostöötegevuste eri regioonidest või keelelis-kultuurilise taustaga inimeste osalusel

Iga aastaselt on toetatud 4 kultuuri- ja spordialast
projekti

1.2.4.

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

5000 inimest on osalenud koostöötegevustes
perioodil 2015 - 2021

1.2.5.

Lõimumisvaldkonna arenduspreemiad

Iga aastaselt on välja antud 3 arenduspreemiat.

Meede 1.3.

Etniliste vähemuste emakeele ja kultuuri toetamine

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

Algtase

Saavutatud tulemus 2015

ETV+ pakub nädalas enam kui 20 tundi
omaprogrammi, sh uudiseid,
arutelusaateid, meelelahutust, sporti,
infotainmenti.

EA liik

EA
konto

20

4

Vastutaja
(org)

KuM

RE 2015

12 400 inimest
Tulemust ei ole mõõdetud/ eestlased3; teised rahvused - 3,36

Lähtudes Euroopa Rändekava osas
Eestipoolsete seisukohtade ja
tegevuskava planeerimisest Varjupaiga-,
Rände- ja Integratsioonifondist 2015.a
tegevusi ellu ei viidud.
Lähtudes Euroopa Rändekava osas
Eestipoolsete seisukohtade ja
tegevuskava planeerimisest Varjupaiga-,
Rände- ja Integratsioonifondist 2015.a
tegevusi ellu ei viidud.
Ühise teabevälja arendamiseks läbi
kultuuri- ja spordialaste koostöötegevuste
toetas MISA 10 projekti. KuM eelarvest
toetati MTÜ Stuudioteater Ilmarine ja
Teater Tuuleveski MTÜ tegevust,
rahvusvahelise teatrifestivali "Kuldne
mask" korraldamist. Riigikogu
lisavahendite kaudu toetati MTÜ Vene
Muuseumi tegevust ning MTÜ
Elamusaasta projekti.
Detsembris korraldas MISA noortele
suunatud koostööseminari „Üksi? Koos!“.
Seminarist võttis osa kokku 120 inimest.
2016. aastal luuakse seminaril põhjal
koostöötegevuste plaan perioodiks 20162020.
Anti välja üheksa riiklikku
lõimumisvaldkonna arendus- ja
meediapreemiat.

2015

2 533 750

1 448

8 204

0

123 316

x

x

x

x

31/40

4

SiM

0

31/40

4

SiM

0

20

4

KuM

31/40

4

KuM

20

4

KuM

78 282

106 164

1 448

8 204

9 652

7 500

806 105
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ESF 2015 AMIF 2015

2 533 750

85 782

2014: 0 in
määratletakse 2015.a/ Uus
täpsustatud algtase 2015:
eestlased3; teised rahvused - 3,36

KF 2015

7 500

0

0

0

806 105
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus
Toetatud atesteeritud rahvusvähemuste
kultuuriühingute katusorganisatsioonide
osakaal kõikidest atesteeritud
katusorganisatsioonidest./ Uus täpsustatud
indikaator Toetatud katusorganisatsioonide
ja nende all- liikmetest rahvusvähemuste
kultuuriseltside arv

Algtase

2013: 100%/ Uus
Tulemust ei ole mõõdetud/ 16
täpsustatud algtase 2015: katusorganisatsiooni ja 231
16 katusorganisatsiooni ja rahvusvähemuste kultuuriseltsi
231 rahvusvähemuste
kultuuriseltsi

Määratletakse 2015.a/
Tegevustes osalenud teisest rahvusest isikute
Määratletakse 2016.a
teadlikkus oma etnilisest identiteedist
(emakeeleoskus, rahvuskultuuri tundmine,
valmisolek neid rohkem tundma õppida)/
Toetatud pühapäevakoolide arv

1.3.1.

Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetusprogramm

Iga-aastaselt on toetatud on 55 organisatsiooni

1.3.2.

Rahvuskultuuriseltside tegevuse baasrahastamine

Iga-aastaselt on toetatud orienteeruvalt 250
organisatsiooni

1.3.3.

Eesti mitmekultuurilisust tähistatavate ürituste läbiviimine

Iga-aastaselt on läbi viidud 3 üritust

1.3.4.

Pühapäevakoolide baasrahastamine

Iga-aastaselt on toetust saanud 25 pühapäeva
kooli.

1.3.5.

Pühapäevakoolide koostöövõrgustiku toimimise toetamine

Iga-aastaselt on toetatud 1 pühapäevakooli
võrgustikku

1.3.6.

Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate täienduskoolitus

Iga-aastaselt on pühapäevakoolide õpetajate
täiendkoolitusel osalenud 75 õpetajat.

Alaeesmärk 2

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

Meede 2.1.

Võimaluste loomine vähelõimunud välispäritolutaustaga Eesti püsielanike
ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja lõimumise toetamiseks

Saavutatud tulemus 2015

2013: 26 kooli

EA liik

EA
konto

x

x

x

x

x

x

20

4

KuM

247 500

247 500

20

4

KuM

370 566

370 566

20

4

KuM

23 907

23 907

20

4

HTM

126 103

126 103

20

4

HTM

22 522

22 522

20

4

HTM

15 507

15 507

Lõimumisprogrammi läbinute osakaal, kellel
on paranenud eesti keele oskus, praktiline
informeeritus ja teadmised Eesti riigi,
ühiskonna ja kultuuri kohta
Nõustamissüsteemi kasutanud isikute arv

29 kooli
Kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste
toetusprogrammi kaudu rahastati 2015. a
kokku 38 projekti. Tegevustoetust said
Fenno-Ugria Asutus, Eestirootslaste
kultuuriomavalitsus, Eesti
Folkloorinõukogu vähemusrahvuste
töörühm.
Toetati Eesti rahvusvähemuste
kultuuriorganisatsioonide tegevuskulusid
ja eri rahvuste kultuuriorganisatsioonide
vaheliste kontaktide arendamist. Toetust
eraldati 16 katusorganisatsiooni kaudu
231 rahvusvähemuste kultuuriseltsile
24. septembril tähistati Eestimaa
Rahvuste Ühenduse asutamisega seotud
rahvuste päeva ja 17. oktoobril riikliku
tähtpäevana hõimupäeva.
2015/2016. õppeaastal toetas MISA 29
pühapäevakooli tööd.
Toetati 1 pühavakoolide võrgustikku.
Pühapäevakoolide õpilastele korraldati
suvelaager, 2 õppeseminari
pühapäevakoolide õpetajatele, toimusid
rahvusvähemuste kultuuripäevad
Prantsuse Lütseumis ja Tallinna Inglise
Kolledžis.
Korraldati õppeseminare
pühapäevakoolide 76 õpetajale.

2013: 0 in

557 inimest

2014: 0%

andmed avaldatakse 2016.a.

2014: 0 inimest
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RE 2015

KF 2015

ESF 2015 AMIF 2015

2015

Tulemust ei ole mõõdetud/ andmed
avaldatakse 2016.a

Koolitustel osalenud ning infot tarbinud
püsielanikud on omandanud
naturaliseerumiseks ning avalikkussfääris,
kodanikuühiskonnas ja tööturul osalemiseks
vajalikke teadmisi ja oskusi
Lõimumisprogrammis osalenud isikute arv

Vastutaja
(org)

1035 inimest

x

x

x

x

x

x

290 427

17 003

96 353

0

428 783

40 958

16 256

92 120

0

373 184
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

2.1.1.

Paindliku lõimumisprogrammi (1. naturaliseerumiseks ettevalmistumise koolitus; 2.
mitteformaalne keeleõpe, 3. kultuurikümblus; 4. kultuurikoolitus) väljatöötamine ja
pakkumine

Lõimumisprogramm ja selle teenused on
väljatöötatud (2015) ning teenuseid pakutakse
perioodil 2015-2020 kokku 5500 inimesele.

2.1.2.

Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

Nõustamis- ja infosüsteem on välja töötatud
(2015) ning teenust pakutakse perioodil 20152020 kokku 5 500 inimesele.

Ühiskondlikku sidusust toetavad programmid noortele

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

2.1.4.

Keeleõpe noortelaagrites- ja peredes

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

2.1.5.

Kinnipeetavate eesti keele õpe

Kinnipeetavad on osalenud eesti keeleõppes, sh
2015 - 750 õppekohta, 2016 - 710 õppekohta,
2017 - 670 õppekohta

Õiguslik-poliitilise lõimumise toetamine

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

2.1.3.

Meede 2.2.

Teavitust läbiviivate organisatsioonide arv
Tegevustes osalenud määratlemata
kodakondsusega inimeste ja teiste
kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eesti
kodakondsuse omamisega kaasnevatest
õigustest ja kohustustest
Toetatud organisatsioonide arv

2.2.1.

2.2.2.

Määratlemata kodakondsusega inimestele ja teistele kolmandate riikide kodanikele
suunatud info levitamine kodakondsuse taotlemise võimaluste kohta

Määratlemata kodakondsusega isikuid teavitatakse (nii kirjalikult, s.h. elektrooniliselt
kui ka suuliselt) Eesti kodakondsuse saamise võimalustest

Algtase

Saavutatud tulemus 2015
Korraldati hange "Eesti keele õpe
vähelõimunud püsielanikele ja
uussisserändajatele" esimese 540 isiku
koolitamiseks, kes said eesti keelt (A2-B2)
õppida 2015. a sügisest.
MISA pakkus lõimumisalast
nõustamisteenust kahes
nõustamiskeskuses – Tallinnas (aadressil
Lõõtsa tn 2a) ja Narvas (Kerese 3,
Narva). Teenuse arendamiseks ja
rakenduskeemi väljatöötamiseks on
loodud partnervõrgustik.
Töötati välja pilootprogramm Ida-Virumaa
noortele eesmärgiga kaasata neid enam
ühiskondlikesse tegevustesse ning
tutvustada eneseteostusvõimalusi Eestis,
mida MISA viis ellu koostöös MTÜ IdaViru Noorteakadeemiaga.
Pilootprogrammi läbis 36 noort.
Toetati noorte eesti keele ja kultuuriõppe
projektlaagreid ning eesti keele õpet
peredes. Kahe projektikonkursi raames
osales 2015. aasta suvistes ja sügisestes
eesti keele õppeprogrammides 1403
noort.
Toetati kinnipeetavate eesti keele õpet
762 inimesele.

EA liik

EA
konto

Vastutaja
(org)

31/40

4

KuM

13 196

74 776

87 971

31/40

4

KuM

1 866

10 572

12 437

31/40

4

KuM

1 195

6 772

7 968

20

4

KuM

40 958

40 958

20

5

JuM

223 850

223 850

RE 2015

23 219

2013: 1 organisatsioon

1 organisatsioon

x

x

Määratletakse 2015.a / Uus andmed avaldatakse 2016.a
täpsustatud algtase
määratletakse 2016.a

x

x

2 organisatsiooni

x

x

31/40

4

Määratlemata kodakondsusega inimestele ja
teistele kolmandate riikide kodanikele suunatud
info levitamine kodakondsuse taotlemise
võimaluste kohta, töötab tasuta infotelefon ja
veebileht www.meis.ee/kodanik

2 organisatsiooni
Tegevuse kulud kajastuvad tegevuse
2.1.2. MISA nõustamiskeskustes nõustati
2015. aastal 1035 inimest, nende hulgas
420 olid määratlemata kodakondsusega
või kolmanda riigi kodanikud.
PPA saatis kirjad määratlemata
kodakondsusega laste vanematele, milles
neid teavitati oma lastele lihtsustatud
korras Eesti kodakondsuse taotlemise
võimalustest. PPA prefektuuride
teenindustes toimus pidev teavitustöö,
mille käigus selgitati kõigile teenindusse
pöördunud määratlemata
kodakondsusega isikutele kõigile
kodakondsuse saamise tingimusi.

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

SiM

KF 2015

ESF 2015 AMIF 2015

747

4 233

747

4 233

0

2015

53 199

4 980

0
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

2.2.3.

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

2 organisatsiooni toetatud iga-aastaselt

2.2.4.

Veebilehe www.juristaitab.ee kasutajate ringi laiendamine venekeelse elanikkonna
seas õigusteadlikkuse suurendamiseks

Veebilehe venekeelne versioon loodud 2015.a
alguseks

2.2.5.

Olulisemate seaduste tekstide venekeelsena kättesaadavaks tegemine

2.2.6.

Tasuta õigusabi pakkumine vene keeles

Meede 2.3.

Võrdse kohtlemise edendamine tööturul

Projekti "Võrdse kohtlemise edendamine töökollektiivides" ettevalmistamine ja
rahastamise korral (esitada DG Justice programmi Rights, Equality and Citizenship
Programme 2014-2020) rakendamine

1 projekt ettevalmistatud ja rakendatud

2.3.2.

Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku ja erasektori organisatsioonide
toetamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele
karjäärivõimalustest avalikus sektoris

1 toetus- ja teavituskava ette valmistatud ja
rakendatud

2.3.3.

Avalike teenistujate rahvuslik-keelelise koosseisu analüüs

1 analüüs läbi viidud avalike teenistujate
rahvusliku-keelelise koosseisu osas

Alaeesmärk 3

Uussisserändajad on Eesti ühiskonnas kohanenud

Meede 3.1.

Kohanemiskoolituste pakkumine uussisserändajatele

Portaalis www.juristaitab.ee ajakohastati
vene keelde tõlgitud 52 õigusakti.
Tasuta õigusabi pakuti vene keeles 586
inimesele.

EA liik

EA
konto

Vastutaja
(org)

31/40

4

KuM

20 904

20 904

20

4./5

JuM

0

0

20

5

JuM

2 315

2 315

20

5

JuM

0

25 000

RE 2015

KF 2015

2 400
2015: 0 organisatsiooni

0 organisatsiooni
Toimusid ettevalmistavad tegevused
keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga
avaliku ja erasektori organisatsioonide
toetamiseks ning eesti keelest erineva
emakeelega inimeste teavitamiseks
karjäärivõimalustest avalikus sektoris.
Novembris kuulutas MISA programmi ellu
viimiseks välja hanke „Keeleliselt
mitmekesise töötajaskonnaga avaliku ja
erasektori organisatsioonide
väärtustamine ning teavitus eesti keelest
erineva emakeelega inimestele
karjäärivõimalustest avalikus sektoris“.
analüüs viiakse läbi 2016. a ning
tulemused avalikustakse 2017. a.

x

x

20

4

KuM

31/40

4

KuM

40

55

RaM

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

Kohanemisprogrammi väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine

Veebileht sai valmis 2014.a.

ca 600 küsimust/pöördumist aastas (isikud võivad
korduda)
Suurenenud on organisatsioonide teadlikkus
tööturul rahvuspõhise eraldatuse
vähendamise vajalikkusest

2.3.1.

Saavutatud tulemus 2015
Inimõiguste valdkonnas toetas MISA
MTÜ Ökokratt projekti vene ja eesti keelt
kõnelevatele Ida-Virumaa erivajadustega
inimestele ja omastehooldajatele ning SA
Eesti Inimõiguste Keskuse projekti
inimõiguste aruande „Inimõigused Eestis
2015“ koostamiseks ja avaldamiseks.

ca 50 õigusakti tõlgitud vene keelde 2015.a

Tegevustesse hõlmatud organisatsioonide arv

3.1.1.

Algtase

2300 inimest/ Uus
andmed avaldatakse 2016.a
täpsustatud algtase 2014:0

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

Kohanemisprogrammi koolitustel osales
kokku 300 koolitatavat.
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x

x

31/40

4/5

SiM

0

ESF 2015 AMIF 2015

0

0

2 400

2015

2 400

2 400

0

0

0

0

41 076

194 517

20 250

253 343

0

30 737

139 468

18 375

188 580

24 612

139 468

0

164 080

0
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Nr

3.1.2.

Meede 3.2.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

Kohanemiskoolituste väljatöötamine ja pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele
ning kolmandatest riikidest pärit üliõpilastele ja teadlastele

Kohanemisprogramm on töötatud välja (2014),
kohanemisprogrammi rakendatakse (2015 ja
sealt edasi)

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

3.2.1.

Infovärava kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

Infovärava kontseptsioon on välja töötatud
(2014), ettevalmistused infovärava
rakendamiseks tehtud (2015)

3.2.2.

Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

1 tugivõrgustike kontseptsioon välja töötatud ja
selle sisu on rakendatud, kontseptsioon valmib
2017.a.

3.2.3.
3.2.4.

Eesmärk 4

Algtase

Saavutatud tulemus 2015
Uussisserändajate kohanemisprogrammi
koolituste väljatöötamiseks,
piloteerimiseks ja rakendamiseks sõlmis
SiM lepingud kohanemisprogrammi
baasmooduli, töö ja ettevõtluse, õppimise,
teaduse perekonna, laste ja noorte ja
rahvusvahelise kaitse mooduli ning
algtaseme (A1) keeleõppe läbiviimiseks.
lepingupartnerid töötasid koolituste
läbiviimiseks ning koolitatavate
informeerimiseks välja õppe-, sh
(veebipõhised) teadmiste testid,
infomaterjalid inglise ja vene keeles ning
eestikeelsed metoodilised materjalid
kõikide koolitusmoodulite ja keeleõppe
kohta. Rahvusvahelise kaitse mooduli
koolitus- ja infomaterjalid töötati välja ka
prantsuse- ja araabiakeelsetena. Koolitusi
viidi läbi Tallinnas, Tartus ja Narvas
inglise ja vene keeles.

EA liik

EA
konto

31/40

4/5

Vastutaja
(org)

RE 2015

KF 2015

SiM

6 125

0

2014:0

Koolitused Töötukassa ja kohalike omavalitsuste ametnikele erinevate sisserändajate
kuni 50 ametnikku koolitatud
gruppide staatusest, õigustest, neile suunatud teenustest
Erinevates keeltes tööturualased infomaterjalid kolmandate riikide kodanikele
infomaterjalid välja antud

andmed avaldatakse 2016. a
SiM korraldas 2015. aastal hanke
uussisserändajatele suunatud rändeinfot
pakkuva platvormi loomiseks.
Infoplatvorm tehakse kasutajatele
kättesaadavaks alates 2016. aasta
algusest Eestit tutvustava estonia.eu
katusportaali alalehena.
Tugivõrgustike kontseptsiooni
väljatöötamise raames viis SiM läbi
suurima sisserändega piirkondades 6
tugivõrgustiku kohtumist.
Tegevust ei toimunud.
Tegevust ei toimunud.

Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on konkurentsivõimelised
teadmised ja oskused eestikeelses keskkonnas toimetulekuks

10 339

55 049

2015

18 375

24 500

1 875

64 763

x

x

31/40

4/5

SiM

9 491

53 783

63 274

31/40

4/5

SiM

223

1 266

1 489

31/40

4/5

SiM

31/40

4/5

SiM

0
625

0
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ESF 2015 AMIF 2015

0

0

1 875

0

0

*0
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Nr

Meede 4.1.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Eesti keelest erineva emakeelega inimestele konkurentsivõimeliste
haridusvõimaluste tagamine

Kavandatud indikaator/ tulemus

Algtase

Saavutatud tulemus 2015

EA liik

EA
konto

Vastutaja
(org)

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
Vene õppekeelega põhikooli lõpetajate
osakaal, kes valdavad eesti keelt tasemel
B1.2−B2.1/
Uus
täpsustatud indikaator Eesti keelest erineva
emakeelega põhikooli lõpetajate osakaal, kes
valdavad eesti keelt vähemalt tasemel B1 (%).
Eesti keele kui teise keele riigieksami
vähemalt 60% tulemusega sooritanute osakaal
eksamil käinud gümnaasiumilõpetajate arvust

4.1.1.

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

4.1.2.

Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine

Koostöö ja üksteiselt õppimise tegevustes ning
ühisprojektides on osalenud eesti keelest erineva
emakeelega õppeasutused

4.1.3.

Teadlike valikute kujundamiseks info- ja nõustamisteenuste pakkumine

Eesti keelest erineva emakeelega koolide
õpilased on saanud infot ja läbinud nõustamise

4.1.4.

Vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele õpingute jätkamiseks vajaliku eesti keele
oskuse tagamine

Eestikeelse aineõppe laiendamiseks on toetust
saanud vene õppekeelega põhikoolid

4.1.5.

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

RE 2015

KF 2015

0

2012: 63,3%

2012: 70,3%

0

0

2015

0*

64%

x

x

x

x

77%

Kinnitati ESF õpetajate koolituse (1.2.1)
meetme „Õpetajate ja koolijuhtide
professionaalse arengu toetamine“
toetuse andmise tingimused. Kuulutati
välja riikliku programmi „Eesti ühiskonna
väärtusarendus“ jätkuprogramm aastateks
2015-2020.
Jätkusid Huvitava Kooli mõttekojad
maakondades ja kohalikes
omavalitsustes. Toimus Huvitava Kooli
sügiskonverents „Pädevuspõhine õpe –
miks ja kuidas?“
Arendati igas maakonnas Rajaleidja
keskuste tegevusi. SA Innove
keelekümbluskeskuse juhitav
nõustamissüsteem pakkus metoodilist
nõustamist õpetajatele, kelle rühmas või
klassis on õppekeelest erineva
kodukeelega õpilasi.
Toimus plaanipärane toetustegevus
Keelekümbluskeskuste kaudu. Lisaks
nõustamised, koolitused ja
võrgustikuüritused.
Laiendati õpilasvahetusprogrammi
VeniVidiVici.Toetati Kohtla-Järvel ja
Narvas gümnaasiumisuunas sisekaitse
õpet eesti ning vene kodukeelega õpilaste
ühisrühmades (Sisekaitseakadeemia),
suvist Tartumaa Kaitseliidu maleva
suvelaagrit, kuhu kutsuti osalema ka IdaViru koolide õpilasi.
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0

ESF 2015 AMIF 2015

HTM

0*

HTM

0*

HTM

0*

HTM

0*

HTM

0*
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Nr

4.1.6.

Meede 4.2.

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

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

Kõigile eesti keelest erineva emakeelega
õppuritele pakutakse võimalust eesti keele
õppeks, mis võimaldab sooritada eesti keele
tasemeeksami B2 tasemel

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
Vene õppekeelega põhikoolide osakaal, kus
õpetatakse eestikeelseid ainetunde

4.2.1.

Keelekümblusprogrammi arendamine ja rakendamine

Algtase

Saavutatud tulemus 2015

EA liik

EA
konto

Alates 2014/15 õppeaastast
sisseastunuile on karjääriplaneerimise ja
ettevõtluse alased õpingud vene
õppekeelega rühmades õppijaile
kohustuslikud eesti keelsena. Koolid on
esitanud ministeeriumile oma
tegevuskavad eestikeelsele õppele
üleminekuks perioodil 2014-2020.

Vastutaja
(org)

RE 2015

KF 2015

HTM

84%

x

0

0

0

0*

x

Keelekümblusprogrammis osaleb 2015/16
õppeaastal 50% vene õppekeelega
koolidest ja lasteaedadest, kokku 7800
last, 62 lasteaeda, 36 kooli. Algas
kahesuunaline keelekümblus.
Kahesuunaline keelekümblus on uus ja
värske lähenemine keeleõppes. Kuues
koolieelses lasteasutuses alustas 2015.
aasta sügisest rühmad, kus on koos nii
eesti kui ka vene kodukeelega lapsed.
Õppetöö toimub pool päeva eesti ja pool
päeva vene keeles.

70% keelekümblusõpetajatest kasutab
nõuetekohast metoodikat
90% programmiga liitunud vilistlastest ja
lapsevanematest hindab programmi
tulemuslikkust heaks

2015

0*

0

2013: 78%

ESF 2015 AMIF 2015

HTM

0*

HTM

0

Vene õppekeelega koole toetati kokku
250 000 euro ulatuses.
4.2.2.

Institutsionaalne toetus haridusasutustele üleminekul eestikeelsele aineõppele

Toetust on saanud haridusasutused

Eesmärk 5

Eesti keelest erineva emakeelega noored osalevad aktiivselt noorsootöös ja
neil on tihedad kontaktid eestikeelsete eakaaslastega

0

0

0

0

0*

Meede 5.1.

Noortel on avaramad võimalused arenguks ja
eneseteostuseks; eesti keelest erineva
Võimaluste suurendamine noorte omaalgatuseks, ühistegevuseks ja osaluseks emakeelega noored saavad osa noorsootöö
võimalustest, mis toetab sidusa ja loova
ühiskonna kujunemist

0

0

0

0

0*

Organiseeritud osalusvõimaluste arv

2013: 85 parandatud
algtase 80
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus

Toetatakse noorte omaalgatust ja noorteprojekte

Eesti keelest erineva emakeelega noored
osalevad ja algatavad tegevusi ja noorteprojekte
ning neid toetatakse

Arendatakse uusi ja toetatakse traditsioonilisi osalusvorme noortele

Noorte osaluskogud tegutsevad aktiivselt
omavalitsustes, kus valdav elanikkond on eesti
keelest erineva emakeelega, toetatud on
osaluskogude ühistegevus ning osalus üleriiklikus
võrgustikus

5.1.3.

Koolitatakse ja nõustatakse noorsootöötajaid

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.

Ees-märk 6

Eesti keelest erineva emakeelega tööealistele elanikele on tagatud võimalused
täiendada oma teadmisi ja oskusi konkurentsivõimeliseks osalemiseks tööturul

5.1.1.

5.1.2.

Meede 6.1.

Teisest rahvusest elanike tööhõivevõime tõstmine

6.1.2.

6.1.3.

Meede 6.2.

Tööturuteenuste osutamine

EA liik

EA
konto

Noortevaldkonnas viidi ellu tegevusi, mis
suurendasid võimekust luua ja arendada
noortele sobivat
sotsialiseerumiskeskkonda ning toetada
noorte omaalgatust ja noorteprojektide
korraldamist, sh tõrjutusriskis noorte
kaasamist.
Eraldati noorteühingute aastatoetusi 17-le
noorteühingule ning toetati noorte
osaluskogude tegevust (maakondlikud
osaluskogud ja kohaliku tasandi
noortevolikogud).
SA Archimedes Noorteagentuur alustas
2015. aasta sügisest Euroopa
Sotsiaalfondi toel noortevaldkonna
töötajatele koolitustegevuste planeerimist
ja korraldamist neljas peamises grupis:
pikaajalised arenguprogrammid;
temaatilised koolitused; piirkondlikku
arengut toetavad koolitustegevused ning
koolitustegevused, mis tugevdavad
noorsootöö praktikat rahvusvahelise
teadmise ja oskusega.

2013: 28,6%

Vastutaja
(org)

Tööturuteenustel osales 15 874 isikut,
kelle põhiline suhtluskeel ei ole eesti keel.
Töötud, kelle põhiline suhtluskeel ei ole
eesti keel, osalesid kõige enam järgmistel
tööturuteenustel: tööturukoolitus (kõikidest
osalemistest 23%), karjäärinõustamine
(20%) ja tööotsingu töötuba (16%).

Teenuses osalenud isikute arv

Tegevuste raames korraldati 214
venekeelset töötuba.

Teenuse pakkumisega alustatakse
01.01.2016

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

RE 2015

KF 2015

2015

HTM

0*

HTM

0*

HTM

0*

0

0

0

0

0*

0

0

0

0

0*

x

SoM

0*

SoM

0*

SoM

0*

0
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ESF 2015 AMIF 2015

34,5%
x

Teenuse "Minu esimene töökoht" pakkumine - Noortele vanuses 17-29, kellel puudub
või on vähene töökogemus ning puudub erialane haridus (st on alg-, -põhi- või
Teenuses osalenud isikute arv
keskharidusega), ja kes on olnud töötukassas 4 kuud töötuna arvel pakutakse
teenust "Minu esimene töökoht".
Mobiilsustoetuse pakkumine - Inimestele, kes on töötukassas vähemalt 3 kuud
töötuna arvel olnud ja võtavad vastu töökoha elukohast kaugemal, makstakse teatud Teenuses osalenud isikute arv
perioodi vältel mobiilsustoetust.

Eesti keelest erineva emakeelega inimeste riigikeeleoskuse parendamine

Saavutatud tulemus 2015

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)

6.1.1.

Algtase

0

0

0

0*
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Nr

Eesmärk/Meede/Tegevus

Kavandatud indikaator/ tulemus
Eesti keele tasemeeksami (tasemed A2-C1)
sooritanute osakaal

6.2.1.

Täiskasvanute eesti keele õppe kvaliteeditagamise- ja järelvalvesüsteemi
kujundamine

1. Loodud on toimiv koolitajate ja koolitusasutuste
järelvalvesüsteem
2. Perioodi lõpuks vastavad täiskasvanute eesti
keele koolitajad ja koolitusasutused kehtestatud
nõuetele

6.2.2.

Nõrgema konkurentsivõimega eesti keelt ebapiisavalt oskavatele inimestele õppes
osalemiseks tingimuste loomine, kus sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest
lähtuvalt paindlikke eesti keele õppe võimalusi õpivalmiduse ning tööturul
konkurentsivõime suurendamiseks

1. 90% eesti keele õppe lõpetanutest tõstab oma
keeleoskust vähemalt ühe taseme võrra
2. 75% toetatud eesti keele õppes osalenud
täiskasvanutest sooritab keeleeksami

6.2.3.

Tagatakse eesti keele omandamiseks vajaliku digitaalse õppevara olemasolu

Kõik eesti keele testitavad tasemed on
kaasaegse õppevaraga kaetud

Algtase
2013: 53,9%

7.1.

Lõimumisvaldkonna uuringute ja arendusprojektide läbiviimine

7.2.

Teadmistepõhise lähenemise suurendamine kolmanda riigi kodanikest
uussisserändajate suunaliste poliitikate kujundamiseks

1 rändevoogude analüüsimise ja monitoorimise
strateegia on välja töötatud ja 1
uussisserändajate valdkonda analüüsiv
monitooring on läbi viidud

7.3.

Lõimumiskava rakendamise elluviimine ja hindamine

Tegevused ellu viidud valdkonnas

7.4.

SA MISA tegevuskulu

Tegevustoetus eraldatud

ESF lõimumismeetme administreerimiskulud

ESF progammi tegevused perioodiks 2014-2017
ellu viidud

7.5.

52,5%

EA liik

EA
konto

x

x

2015. aasta lõpuks valmis analüüs
Keeleinspektsiooni pädevuste
laiendamisest. Analüüsi järelduste põhjal
täiendatakse KI põhimäärust (lisatakse
keelefirmade õppekavade hindamise ja
keelefirmade ning õppijate nõustamise
funktsioon).
2015. aastal õppis täiendavalt eesti keelt
B2 ja C1 taseme keelekursustel 235 IdaVirumaa koolieelsete lasteasutuste,
üldharidus- ja kutsekoolide õpetajat.
Keeleõppekulusid hivitati 667 õppijale.
Täiskasvanutele suunatud B1 taseme
digitaalse õppevara hankekonkurss
kuulutati välja 2015. aasta lõpus, mille
järgi saavad õppida need, kes on õppinud
eesti keelt 0-A2 tasemel keeleõppe
keskkonnas „Keeleklikk".

Lõimumiskava arendamis- ja administreerimiskulud
Keskmiselt 4 uuringute ja arendusprojekti aastas
läbi viidud

Saavutatud tulemus 2015

Viidi läbi Eesti online meedia monitooring
2014 ja loodi Statistikaameti
lõimumisandmebaas.
Viidi läbi avatud taotlusvooru uurimaks
Eesti elanikkonna hoiakuid kolmandatest
riikidest uussisserändajate suhtes ja
ootuseid Eesti rändepoliitikale ning neid
mõjutavaid tegureid tuginedes Euroopa
Sotsiaaluuringu andmetele.
Viidi läbi Eesti ühiskonna monitooring
2015
MISA 2015.a tegevuskava tegevused on
ellu viidud
Toimusid meetme rakendamiseks
ettevalmistavad tegevused.

KÕIK KOKKU:
*Teiste arengukavade raames elluviidud arengukava eesmärkide elluviimist toetavad
tegevused on rakendusplaanis märgitud „0*“-ga. Rakendusplaani tegevused, mida
2015. a ellu ei viidud, on märgitud „0“-ga.
Lühendid:
RÜ - rakendusüksus
TS - toetuse saaja
RE - riigieelarvelised vahendid, mis ei sisalda EL-i toetusi ega nende kaasfinantseeringut
KF - EL-i fondide ja programmide vahendite Eesti-poolne kaasfinantseering
ESF - Euroopa Sotsiaalfondi vahendid
AMIF - EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
JuM - Justiitsministeerium
KuM - Kultuuriministeerium
RaM - Rahandusministeerium
SiM - Siseministeerium
SoM - Sotsiaalministeerium

Vastutaja
(org)

RE 2015

ESF 2015 AMIF 2015

2015

HTM

0*

HTM

0*

HTM

0*

500 559

23 694

120 943

7 054

27 600

652 250

20

5

KuM

31/40

5

SiM

27 600

20

5

KuM

79 944

79 944

20

4

KuM

393 015

393 015

31/40

4

KuM

2 351

6 674 135

10 (10)

KF 2015

7 054

21 343

120 943

86 049

436 041

9 405

142 286
27 304

7 273 912

