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SEMPRE Accelerators programm sotsiaalteenuste 
koosloomiseks maapiirkondades

SEMPRE Accelerators (2019–2021) on projekt, mis toetab kaasavat sotsiaalselt ettevõtlust Lääne-
mere piirkonnas. Programmi eesmärgiks on kiirendada kaheksa kohaliku koosloome algatuse ehk 
„mikroprojekti“ kasvu ja arengut ning muuta kõnealused projektid edukateks isemajandavateks 
sotsiaalseteks idufirmadeks, et pakkuda kohalikul ja piirkondlikel turgudel järjepidevalt teenuseid 
ja/või tooteid. 
Mikroprojektid on välja arendatud varasemate projektide käigus, mis kannavad nime „SEMPRE – 
Sotsiaalse võimekuse suurendamine maapiirkondades (2016–2019)“ (SEMPRE – Social Empower-
ment in Rural Areas (2016-2019)). SEMPRE partnerid koostasid ja katsetasid võimestamisvahendeid, 
mida sotsiaalteenuste pakkujad saaksid kasutada ebasoodsas olukorras olevate rühmade jaoks 
vajalike teenuste väljakujundamiseks ning kõnealuste rühmade liikmete kaasamiseks ühisloome 
protsessidesse, mille tulemuseks on uute sotsiaalteenuste väljaarendamine.

SEMPRE Accelerators projekti 
kogemus
Anna Broka, Vidzeme Rakenduskõrgkool

Soovitused on SEMPRE Accelerators programmi osa kaasava sotsiaalse ettevõtluse 
ökosüsteemide edendamiseks Euroopa Liidus. 
Käesolev dokument põhineb sotsiaalsete idufirmade asutamise praktilisel kogemusel 
Läänemere piirkonnas. Pakume SEMPRE Accelerators projekti kogemuste põhjal po-
liitika- kujundajatele ja otsustajatele soovitusi sellise poliitika kujundamiseks, mis tu-
gevdaks ettevõtluse ökosüsteemide sotsiaalset mõõdet. Käesolevas aruandes esitatud 
ettepanekud põhinevad SEMPRE Accelerators projektis osalenud kaheksa sotsiaalse 
idufirma dokumenteeritud kogemustel, mis põhinevad nende suhtlusel poliitika-ku-
jundajate ja teiste sidusrühmadega. 

Millega on kaasava sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi puhul tegemist?

„Sotsiaalne ettevõtlus on ettevõtluse vorm, mis soodustab sotsiaalset kaasatust, et tagada kõikide ini-
meste jaoks võrdsed võimalused ettevõtete asutamiseks ja juhtimiseks. Sihtrühmadeks on need inime-
sed, kes on ettevõtluse alal ebasoodsas olukorras ja alaesindatud, näiteks füüsilisest isikust ettevõtjad, 
samuti noored inimesed, naised, vanemad inimesed, etnilised vähemused ja immigrandid, puuetega 
inimesed ja paljud teised.“ (OECD/ EÜ, 2019).

Kaasav ettevõtlus on võimalus kohaliku majanduse ja tööhõive edendamiseks, samuti sotsiaalse kaasatu-
se ja ühtekuuluvustunde soodustamiseks. Kaasava ettevõtluse eesmärgiks on pakkuda täiendavat võima-
lust ohustatud rühmadele sissetuleku teenimiseks ja ühiskonda panustamiseks. Tegemist on püüdlusega 
tagada inimestele võrdseid võimalusi ettevõtluse jätkusuutlikuks arenguks, hoolimata inimeste taustast, 
vanusest või soost. Kaasavat sotsiaalselt ettevõtlust toetavad kohalikud ettevõtluse ökosüsteemid, mis 
koosnevad mitmesugustest avaliku ja erasektori, äriinkubaatorite ja ettevõtluse kiirendite teguritest, mis 
teevad tihedat koostööd mittetulundusühingute, kohalike juhtide ja üksikisikutega. Sekkumised, mis 
aitavad kõnealuste algatuste käivitamise ja käigus hoidmisega seonduvaid takistusi ületada, hõlmavad 
paindlikke ja integreeritud rahastamisprogramme, kohandatud teenuseid, kombineeritud õpet ja muid 
individuaalseid koolitusi või mitterahalist toetust. Individuaalselt kohandatud koolitus- ja võrguplatvor-
mid hõlbustavad sotsiaalsete idufirmade arengut ning need on olulised tulevikus loodavate sotsiaalsete 
ettevõtete kompetentside kasvatamiseks (OECD, OECD/ EÜ, 2019).



Ettevõtluse olemasolevad tugistruktuurid
Kohaliku ettevõtluse ökosüsteemid koosnevad äriinkubaatoritest, ettevõtluse kiirendajatest ja muudest 
ettevõtluse tugisüsteemidest. Traditsioonilisest on need suunatud võimekatele eelistatud olukorras rüh-
madele ja üksikisikutele. Saadaval on ressursid teenuste portfelli arendamiseks, idufirmade algatuste 
ja ettevõtlusalaste juhtimisoskuste toetamiseks. Kõnealused pakkumised on integreeritud kohalikesse 
arengustrateegiatesse ja äristrateegiatesse (ettevõtlus). Kohaliku ettevõtluse toetuseks mõeldud algatu-
sed on osa olemasolevast majandusarengu raamistikust ning need võivad tagada juurdepääsu rahastu-
sele, näiteks toetustele, ühisrahastusele, stardikapitalile või laenudele. Praegused toetusmeetmed aitavad 
toime tulla standardsete toetusvormidega, näiteks nõuetega (äriplaanid), mis hõlmavad finantsväljundite 
üksikasjalikke kirjeldusi (nt LEADER programm, riiklik/piirkondlik rahastus, heategevuskorjandused jne). 
SEMPRE Accelerators projekti kogemus kinnitas, et kohaliku ettevõtluse ökosüsteemid on eelkõige mõel-
dud üksikisikute jaoks, kel on juba olemas teatavad oskused ettevõtluse või haldussuutlikkuse valdkon-
nas. Mõned koolituse ja oskuste täiendamise algatused on selgesõnaliselt mõeldud noortele inimestele 
(eelinkubeerimine ja idufirmade algatused) või suunatud muudele konkreetsetele rühmadele. Selle tule-
musena edendavad kõnealused tugistruktuurid traditsioonilist, üksikisikule orienteeritud ja konkurentsil 
põhinevat ettevõtluse arengut – sellest saavad kasu inimesed, kes on kõrge kvalifikatsiooniga, kel on head 
tööhõive väljavaated ning ressursid ja praktilised kogemused. 

Euroopa Liit ja kaasava sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemid

Suurema tähelepanu pööramine Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika meetmele oli vastus Lissaboni strateegia 
ebaõnnestumisele. Strateegia „Euroopa 2020” ärgitas inimeste ja organisatsioonide loovust suuremas ula-
tuses kasutusele võtma ning tõsistele väljakutsetele tõhusaid lahendusi looma. Seetõttu toetas Euroopa Liit 
teadmistepõhise majanduse osana ühtset sotsiaalpoliitika raamistikku sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalsete 
suhete ja ettevõtluse jaoks. Täna toetab Euroopa Komisjon sotsiaalse innovatsiooniga seonduvaid võrgus-
tiku loomise tegevusi ja uusi lahendusi inkubatsiooni ning rahastamise kaudu ning soovib tagada sotsiaal-
setele ettevõtetele paremaid tingimusi. (Euroopa Komisjon). Pärast ELi ja OECD suuniste ja rahastamisvõi-
maluste tagamist alustasid ELi liikmesriigid ettevõtluse ökosüsteemide väljaarendamist, mis koosnesid 
mitmesugustest äriinkubatsiooni ja sotsiaalse innovatsiooni mudelitest.

Kui SEMPRE on keskendunud äriideede arendamisele selliste vahendite abil nagu sotsiaalse 
ärimudeli lõuendi või muutuste teooria, siis SEMPRE Accelerators projekt läheb veelgi kauge-
male. Projekti partnerid on moodustanud „kiirendajate meeskonnad“ – iga meeskond koosneb 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade esindajatest ja kindlaks määratud sotsiaalteenuste pak-
kujatest. Meeskonnad koondavad kokku teenuse kasutajate ideed ja kogemused ning sotsiaal-
töötajate ametialase oskusteabe, et tulla toime selliste väljakutsetega nagu stabiilse ja võimeka 
juhtkonna ning juhtimisstruktuuri rajamine, teenuste kvaliteedi täiustamine, rahaliste vahendite 
omandamine ja teenuse kasutajate suurema hulga kaasamine idufirmas. 
Seetõttu on SEMPRE Accelerators programm loonud kaheksa hea tava näidet dünaamiliste ja 
edukate sotsiaalsete idufirmade kohta, mis rikastavad sotsiaalteenuste maastikku ja leevenda-
vad kindlaks määratud teenuse osutajatel ja ametivõimudel lasuvat survet, kes peavad hakkama 
saama üha keerulistemate raamistiku tingimustega maapiirkonnas teenuste osutamiseks.

Näited idufirmade kohta.
• „Peatuskoht Liepas“: kohvipood Vidzeme piirkonnas Lätis, mis on mõeldud lastevanemate ja 

noorte töötute inimeste koosolekuruumiks ja töötamiskohaks.
• SIVANs: koerte päevakeskus Luleå linnas Rootsis, mida juhivad inimesed, kellel on raskusi töö-

turule sisenemisega.
• Newspaper & Web: migrantide rühm Põhja-Friisimaal, kes kirjutab ja avaldab piirkondlikus 

veebiajakirjas integratsiooniprobleemide alaseid artikleid.
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SEMPRE Accelerators programmi praktilise ko-
gemuse tulemusena ja otsustajatega korralda-
tud õpikodade ja intervjuude põhjal partnerpiir-
kondades koostasime kaheksa kõige olulisemat 
soovitust. Need kõnetavad poliitika-kujundajaid 
ja otsustajaid kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
osaliselt ka Euroopa tasemel. Tänu kõnealustele 
soovitustele soovime näidata, kuidas raamistiku 
paremad tingimused annavad ebasoodsas olu-
korras olevatele rühmadele rohkem võimu oma 
sotsiaalseid idufirmasid arendada. 

Mitteametlik tugi

• Tulge kohale, toetage oma piirkonna 
sotsiaalseid idufirmasid ja hakake liitlaseks!

Kui teie ja teised piirkonna otsustajad suudavad 
luua toetava õhkkonna ja tunnustada sotsiaalse-
te idufirmade tööd, siis olete juba jõudnud olulise 
verstapostini ja seda ilma igasuguste täiendavate 
kuludeta. SEMPRE Accelerators projekti kogemus 
näitas ametivõimude teadmiste ja teadlikkuse 
puudumist selle osas, milliseid halbu kogemusi 
ebasoodsas olukorras olevad (tulevased) sotsiaal-
sed ettevõtjad eelkõige maapiirkonnas kogevad. 

• Avage uksi ja näidake oma toetust!

SEMPRE Accelerators projekti kogemused näita-
vad, et sotsiaalsed ettevõtjad ja haavatavad rüh-
mad vajavad propageerimist ja tuge uksi avavate 
inimeste poolt. Propageerimine hõlmab tuge tea-
bevahetuse ja teavitamise valdkonnas, sest kõne-
aluseid rühmi ei võeta ühiskonnas piisavalt kuul-
da. Ukseavajatel on võimalik tagada juurdepääs 
kättesaamatutele ressurssidele (näiteks rahalis-

tele vahenditele või lihtsalt õigetele kontaktidele). 
Vahel on sotsiaalsetel ettevõtjatel vaja juurdepää-
su kohaliku omavalitsuse üksustele ja riiklikele või 
piirkondlikele ametiasutustele ning ukseavajad 
suudavad selliseid tutvusi võimaldada.

Toe ja suutlikkuse 
suurendamise taristu

• Olemasolevate toetuskavade võimaluste 
avamine ebasoodsas olukorras olevatele 
rühmadele

SEMPRE Accelerators projekti puhul oli sotsiaal-
ne ettevõtlus, idufirma algatused, stardikapital ja 
muud toetusmeetmed projekti rakendamise erine-
vate etappide ajal osaliselt saadaval. Siiski kogesime 
ka seda, et riiklikult rahastatavad algatused on pea-
miselt saadaval „samas korvis“ kõrgelt kvalifitseeri-
tud organisatsioonide ja üksikisikute omadega. 

• „Ühe katuse põhimõtte“ loomine ebasoodsas 
olukorras kogukondadele ja nende aktiivse 
osalemise võime suurendamine.

„Ühe katuse põhimõte“ on idee ühe (digitaalse ja 
füüsilise) platvormi loomiseks ja haldamiseks, mis 
on eelkõige mõeldud ebasoodsas olukorras rüh-
made kaasamiseks ning aktiveerimiseks. Samuti 
toetab see kõnealuste rühmade osalemist ärialga-
tuste arendamisel, sotsiaalsetes idufirmades või 
mõnes muus formaadis, millega kaasneb positiiv-
ne sotsiaalne mõju. Meie kogemus näitab, et ole-
mas on vajadus praktilise toetuse, juhendamise ja 
teabe kohta ebasoodsas olukorras rühmadele kät-
tesaadavate ressursside alal ja seda eelkõige maa-
piirkondades.

Soovitused kaasava ettevõtluse  
ökosüsteemi jaoks



• Süstemaatilise ja regulaarse suutlikkuse suu-
rendamise, oskuste täiendamise ja koolitus-
tegevuste loomine ebasoodsas olukorras rüh-
made ja maapiirkonna kogukondade jaoks.

Integreeritud ja alternatiivne, süstemaatiline suut-
likkuse suurendamine, oskuste täiendamine ja 
koolitustegevused peaksid olema kohalikul tasan-
dil kättesaadavad ning üksikisikute elukohtadele 
võimalikult lähedal. Meie kogemused näitavad, et 
sotsiaalselt ebasoodsas olukorras rühmade jaoks 
on küllaltki keeruline kasutada riiklike sotsiaaltee-
nuste või tööhõive teenuste poolt pakutud aktivee-
rimise meetmeid. SEMPRE Accelerators projekti 
puhul olid eduteguriteks kohalikud olemasolevad 
võrgustikud ning MTÜ-de ja muude juhtide loo-
vus ja pühendumine välisressursside tagamiseks 
ebasoodsas olukorras rühmade (näiteks migran-
tide, mitteõppivate noorte, endiste seaduserikku-
jate jne) oskuste täiendamise ja koolitustegevus-
te jaoks. Siiski on kõnealused ressursid peamiselt 
projektipõhised ja süstemaatiline ning regulaarne 
kogukonnatöö eeldab usaldusväärset ja pikaajalist 
rahastamist.

• Teadmiste ja parimate tavade vahetamise 
soodustamine

Teadmiste ja parimate tavade vahetamine erineva-
te sidusrühmade vahel on oluline. SEMPRE Acce-
lerators projekti raames korraldatud vastastikused 
külaskäigud, piirkondlikud konverentsid, praktili-
sed seminarid, meeskonna koosolekud ja muud 
tegevused olid teadmiste vahetamise edutegurid. 
Sotsiaalsed idufirmad teeniksid kõnealuste kavade 
institutsionaliseerimisest kasu.

Poliitika vastastikune mõju

• Sotsiaalsete innovatsioonipoliitikate ühen-
damine riiklikul, piirkondlikul ja kohali-
kul tasandil.

Sotsiaalse innovatsiooni mõistega on 
seotud mitu tegurit: traditsioonili-
sed kasumit tootvad ettevõtted, 
sotsiaalselt vastutustundlikud 
ettevõtted ja ka kõige uue-
mad sotsiaalsete ettevõtete 
algatused. SEMPRE Acce-
lerators projekti kogemu-
sed näitavad kõnealuste 
struktuuride ühitama-
tust poliitikaraamis-

tikuga, millega on määratletud ühine eesmärk 
sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalsete muutuste 
edendamiseks. Eduteguriks on makrotaseme po-
liitikastruktuuride selge loogika, kuid samal ajal ka 
lihtne seos mikrotasandi algatustega. Haldusnõu-
ded ja bürokraatlikud menetlused peavad olema 
vastavalt ebasoodsas olukorras rühmade vajadus-
tele kergesti kättesaadavad ja kohandatavad.

Rahastamine

• Kohandatud stardikapitali kavade tutvusta-
mine ebasoodsas olukorras rühmade alga-
tuste jaoks 

Ebasoodsas olukorras rühmade jaoks peab olema 
saadaval eraldiseisev ja väikesemahuline stardika-
pital, mis katab nende individuaalsed algatused ja 
projektid. Valdavalt pole stardikapital või piirkond-
lik rahastamine konkreetselt kõnealustele rühma-
dele mõeldud ning selliste kriteeriumitega nagu 
sotsiaalne innovatsioon või sotsiaalne kaasamine 
lihtsalt ei arvestata. Olemasolevatele toetuskava-
dele kehtib tihe konkurents ning nende nõudmi-
sed hõlmavad projektijuhtimise oskusi nii projekti 
kirjutamise, rakendamise kui ka aruandluse alal. 
See hõlmab ka ELi poolt pakutud rahastamist, näi-
teks LEADER programmi, mille puhul on lisarahas-
tamise ja inimressursside puudumise kor-
ral keeruline sotsiaalset idufirmat 
välja arendada.
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Taustateave: SEMPRE Accelerators projekt ja 
kaasavad ettevõtluse ökosüsteemid
Kaheksa sotsiaalse idufirma rakendamise käigus SEMPRE Accelerators projekti raames tuvastasime kaht 
tüüpi organisatsioonid, mis osutusid vastavate tugistruktuuride puhul kõige olulisemateks mõjutajateks. 
• Esiteks – SEMPRE Accelerators projekt tugineb konsortsiumi olemasolevale asjatundlikkusele: projek-

ti partneritel on MTÜ-s ja avalikus sektoris kestvad sidemed ning nad omavad kompetentsi sotsiaalse 
ebavõrdsuse, sotsiaalsete vajaduste ja sotsiaalteenusteosas. Kõnealused tegurid pakkusid sotsiaalsete 
idufirmade rajamiseks märkimisväärset tuge. Sotsiaalsed tugigrupid koondati kokku ning pühendu-
nud kodanikud ja kogukonnajuhid moodustasid nn kohalikud võimestamise võrgustikud (LEN), mis 
tegid tihedat koostööd sotsiaalteenuste pakkujatega. (lisateave SEMPRE projekti kohta on esitatud 
veebilehel https://www.sempre-project.eu). 

• Teiseks – tekkis vajadus uute kontaktide loomiseks: kohalikud juhid, arvamusliidrid, äriinkubaatorid 
või äripartnerid ning kohaliku ja riikliku tasandi ametiasutused. Kohalike ettevõtjate ning avaliku ja 
erasektori sidusrühmade kokku koondamine oli oluliseks eduteguriks; SEMPRE Accelerator projekti 
kogemused kinnitavad, et erinevat tüüpi sotsiaalsete ettevõtete arendamise protsessi ajal oli koos-
töö viljakas ja loominguline (vt 1. joonist). Jagame oma kogemust SEMPRE Accelerators projekti sot-
siaalsete idufirmade kohta üksikasjalikumalt allpool. Tervikmaterjal on esitatud SEMPRE Accelerators 
programmi veebilehel: https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-projects 

1. joonis: Kaasava sotsiaalse ettevõtluse süsteem – üldine mudel

Kohalik võimestamise võrgustik
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Allikas: autori oma (põhineb SEMPRE ja SEMPRE Accelerators projektil)



• Sivans Hundtjänst (Rootsi)
• Stop-over Coffee Shop Liepas (Läti)

Millised on sotsiaalselt kaasavate ettevõtluse 
ökosüsteemide võimalused?
SEMPRE Accelerators projekti sotsiaalsed idufirmad ühendusid erinevate sidusrühmadega ja lõid part-
nerlussuhted äriinkubaatorite, kaastöö- ja loomekohtade, ülikoolide ja haridusasutuste, sotsiaalteenus-
te pakkujate ja avaliku sektori asutuste, sotsiaalsete ettevõtete, era- ja MTÜ sektori esindajate, kohalike 
juhtide ja muude üksikisikutega nii riiklikul, regionaalsel kui kohalikul tasemel. Selline toetus tugevdas 
individuaalset suutlikkust ja näitas, kuidas võimestamine praktikas töötab. Tänu võrgustumisele ja juhti-
misalasele abile suutsid sotsiaalsed idufirmad küpse organisatsioonilisestruktuuri välja arendada.

SEMPRE Accelerators projekti sotsiaalsete idufirmade mastaap erines alljärgnevalt:

• Kaks mikroprojekti suutsid edukalt isemajandavad sotsiaalsed ettevõtted tööle panna ning pakkuda 
ebasoodsas olukorras rühmadele aktiveerimise ja tööhõive võimalusi. 

• Kaks neist lõid teabe- ja teabevahetuse platvormid, mis polnud niivõrd ettevõtlusele suunatud, vaid 
mõeldud migrantidele ja vaimsete vaevuste all kannatavatele inimestele.

• Veel üks sotsiaalsete idufirmade rühm esindab asutatud ja sotsiaalselt aktiivseid kodanikuorganisat-
sioone, mis pakuvad sotsiaalteenuseid ning tugevdavad kogukonna ülesehitamist. 

• Viimasena – kaks rühma arendasid välja isemajandavad MTÜ-d, mis toetavad üksikvanemaid ja teisi 
ebasoodsas olukorras rühmi (vt ka 2. joonist ja loe rohkem sotsiaalsete idufirmade kohta veebilehelt 
https://www.sempre-accelerators.eu/sea-micro-projects).

2. joonis: SEMPRE Accelerators projekti tulemused 
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• Newspaper & Web Põhja-Friisimaal (Saksamaa)
• Hear me out (Taani)

Aktiivsed sotsiaal- ja 
kodanikuorganisatsioonid

•  Harkujärve Community Church (Eesti)
• Healthy, Cheap and Tasty Liepājas (Läti)

Välja arendatud 
isemajandavad MTÜ-d

• AIIDi (Saksamaa)
• Üksikvanemate sotsiaalplatvorm (Leedu)

Tänu võimestamise tugistruktuuridele oli võimalik luua osalejate vahel usaldus, ületada vajakajäämisi ja 
väljakutseid, arendada välja aktiveerimis- ja motivatsioonistrateegiad, rõhutada sidepidamise ja teabeva-
hetuse olulisust, määrata kindlad eesmärgid ja leida finantseerimisvahendid (Lähemalt: tutvuge Võimes-
tamise Käsiraamatuga: tegemist on käsiraamatuga kasutaja kaasamiseks sotsiaalteenuste kujundamisse 
https://www.sempre-accelerators.eu/results) 

Allikas: autori oma (põhineb SEMPRE ja SEMPRE Accelerators projektil)
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