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▪ Sisuline kõigi oluliste osapoolte kaasamine aitab kaasa arendustegevuste 
õnnestumisele ja sihtrühmade vajadustele vastavusele.

▪ Uuringud näitavad, et osad sihtrühmad, sh eakad kui järjest kasvav 
ühiskonnagrupp, jäävad arendustes tihti planeerimisprotsessist kõrvale.

▪ Olgugi et eakate sihtgrupini jõudmine on tihtipeale raskendatud, suurendab 
nende kaasamine nende vastuvõtlikkust uutele mobiilsuslahendustele, mis 
on väga oluline vananeva rahvastiku ja demograafiliste muutuste valguses.

▪ Projekti GreenSAM linnade piloodid keskenduvad mobiilsuslahenduste 
eaka-sõbralikumaks muutmisele ja eakate kaasamisele (Tartus on fookus 
rattaringlusel). 

▪ IBS on projektis vastutav kaasamistööriistade „tööriistakasti“ ja sellega 
seonduva juhendmaterjali loomise eest.

Tõhus kaasamine kui planeerimise alustala

2



▪ http://greensam.eu/toolbox/

▪ Tööriistakasti eesmärk on 

▪ teha eakate (ja teiste) sihtgruppide kaasamine 
lihtsamaks, 

▪ pakkuda abi kaasamise protsessi planeerimisel ja 
elluviimisel ning 

▪ näidata, kuivõrd pisikesed detailid võivad mõjutada 
tööriista valikut ja selle rakendamise edukust.

▪ Tööriistakast ja tööriistade lühikirjeldused tõlgitakse ka 
eesti keelde.

Mis on GreenSAMi tööriistakast (toolbox) 
mobiilsusplaneerijale?
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http://greensam.eu/toolbox/


▪ 20+ tööriista 

▪ Tööriistakast koosneb nutikast filtersüsteemist 
tööriistade sorteerimiseks:

▪ Millises etapis soovid tööriista kasutada?

▪ Mis on sinu jaoks inimeste kaasamise
eesmärk?

▪ Mitu inimest soovid kaasata tööriista
ühekordsel kasutamisel?

▪ Kui palju on sul aega tööriista kasutamiseks?

Mis on GreenSAMi tööriistakast (toolbox) 
mobiilsusplaneerijale?
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Tööriistakasti (toolboxi) kasutamine
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Tööriistakasti kasutamine (jätk.)
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▪ Concept paper ehk tööriista 
kasutamisjuhend – annab ülevaate, 
millal ja kuidas tööriista kasutada, 
mida kasutamisel silmas pidada.

▪ Kasulikud nõuanded ja näpunäited.

▪ Igal tööriistal on eraldi juhend, 
koondab projektipartnerite parimad 
teadmised ja varasemad kogemused, 
partnerite kogemusi kajastab ka 
projekti koduleht.



▪ Tööriistakasti kasutamist toetab Turu ülikooli koostatud Atlas, mis koondab senise parima teadmise 
eaka-sõbralikust kaasamispraktikatest.

▪ Interaktiivne, kasutajasõbralik.

Atlas (http://greensam.eu/atlas/)

7



Tööriistakast + Atlas
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▪ Tööriistakasti, Atlase ja teiste GreenSAM materjalide kombineeritud kasutamine annab parima 
ülevaate ja teadmised eakate kaasamiseks.



TÄNAN KUULAMAST!

andra@ibs.ee

www.ibs.ee

http://greensam.eu
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