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EMSK INFO ERIVÄLJAANNE – KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHIND 2020

Without solidarity where would you be now? Kodanikuühiskond COVIDi vastu
Your browser does not support the audio element.
Komitee liige Giuseppe Guerini meenutab, et kui aasta tagasi ägas Itaalia Bergamo linna
tervishoid COVID-19 koorma all, tuli vabaühendus Emergency appi haldama välihaiglat, mis
püstitati patsientide tohutu tulvaga toimetulekuks. Meditsiinijuhi Oliviero Valoti sõnul
osutus see abi päästerõngaks.
Tänu kriisi ajal etendatud elupäästvale rollile omistati vabaühendusele Emergency komitee
kodanikusolidaarsuse auhind. Komitee asepresident Cillian Lohan selgitab selle ühekordse
auhinna väljaandmise tagamaid ning Emergency esimees Rossella Miccio jagab meiega
Euroopalt saadud tunnustuse tähendust oma ühenduse jaoks.
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Juhtkiri
Me ei ole kunagi liiga väikesed ega liiga suured, et aidata
Lugupeetud lugejad
Minus kajavad ikka veel tänavuse kodanikusolidaarsuse auhinna võitjate emotsioonid.
Ma olin üks neist, kes juhtis 15. veebruaril toimunud auhinnatseremooniat
7500 inimesest koosneva elava publiku ees. Uudis komitee tunnustusest nendele
suurepärastele algatustele levis peagi üle kogu Euroopa.
Ja auhinna võitjad olid kõigest jäämäe tipp. Kõik esitatud 250 taotlust andsid tunnistust
uskumatust solidaarsusest, mida paljud inimesed on COVID-19 pandeemia ajal üles
näidanud ja mis üha jätkub. Auhinnatud projektid annavad pildi kohalikul tasandil
toimuvast, lugematu arvu organisatsioonide ja üksikisikute tohututest jõupingutustest aidata abivajajaid, päästes isegi elusid
või aidates lihtsalt inimestel pandeemiast tekkinud raskustega toime tulla. See näitab, et meie kogukonnad on tõepoolest
Euroopa süda.
Projektide sisu oli mitmekesine: oli projekte, mis pakkusid mitterahalist tuge, nagu toidu viimine ja abi pakkumine eakatele või
kodututele, inimesi, kes valmistasid arstidele, meditsiinitöötajatele ja sünnitusosakondadele kaitsevahendeid, täielikult veebis
toimunud projekte, hoolitsedes näiteks teismeliste ja üldse kõigi abivajajate vaimse tervise eest, võideldes COVID-19
pandeemia kohta levitatavate valeuudistega, aidates hariduslike erivajadustega lastel ja nende vanematel jätkata õppetööd ja
teraapiat, kui kõik koolid kinni pandi, korraldades ametlikke koolitusi igasuguse COVID-19 puudutava teabe kohta, ning inimesi,
kes korraldasid lihtsalt rõdukontserte, et esimeste liikumispiirangute ajal inimeste tuju tõsta. Ja need on ainult mõned näited!
Võiduprojektid näitasid, et me ei ole kunagi liiga väikesed ega liiga suured, et aidata: nende hulka kuulusid nii 18-aastase
keskkooliõpilase juhitud algatused kui ka sellise rahvusvahelise vabaühenduse ulatuslikud operatsioonid, millel on palju
kogemusi kriisiajal tervishoiuteenuste pakkumisel ja mis tegutseb mitmes maailmajaos.
Vaadake, mida on võimalik saavutada, kui kasutame oma kodanikuvastutust ja kaastunnet ning arvestame kaasinimestega!
Komitee eesmärk oli tunnustada Euroopa kodanikuühiskonna panust kriisiga toimetulekusse ja kodanikuühiskonna suurt
tähtsust selles töös. Tahtsime näidata kohalikul tasandil töötavatele inimestele, et Euroopa on tänulik nende pühendumise ja
solidaarsuse eest. Soovisime seda autasustada.
Loodame, et meie auhind ei ole mitte ainult stiimul võitjatele, vaid ka inspiratsiooniallikas kõigile teistele organisatsioonidele ja
üksikisikutele, et nad jätkaksid oma uskumatuid solidaarsuse väljendusi, sest nende tegevus on väga oluline pandeemia
võitmiseks ja Euroopa parema tuleviku ülesehitamiseks. Seepärast oleme uhked ja tänulikud, et saame tähistada seda hetke

osaga neist hämmastavatest inimestest.
Soovime, et ka teie tunneksite paremini neid julgeid ja loovaid inimesi ja nende tööd Selles väljaandes saategi lugeda
intervjuusid kõigi auhinna võitjatega, kes muu hulgas rääkisid meile sellest, mis ajendas neid oma projekte alustama ja kuidas
abisaajad nende projekte vastu võtsid. Samuti saate kuulata netisaadet meie piiriülese kategooria võitjaga – vabaühendusega
Emergency, mis ehitas Bergamosse haigla, kui selles Itaalia linnas oli pandeemia algusaegadel suur koroonaviiruse kolle.
Esitame ka mõne lõbusa fakti nende jaoks, kes tahavad rohkem teada saada. Head lugemist!
Cillian Lohan
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident

Lühidalt
Vaadake 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna tseremooniat
Vaadake kodanikusolidaarsuse auhinna tseremoonia videot ja tutvuge 23 hämmastava projektiga, mis aitasid meil
kriisist üle saada.

2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna kajastamine meedias
Allpool on esitatud valik 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna teemalistest artiklitest.
Austria – Wiener Zeitung: „Österreichische Initiative gegen Fake News ausgezeichnet“
Belgia – De Standaard: „Europa bekroont Poolse (17) die fake webshop tegen
partnergeweld opzette“
Bulgaaria – Plovdiv24.bg: „Карин дом" печели наградата на ЕИСК за гражданска
солидарност за България“
Horvaatia – Hina: „Hrvatska mreža za beskućnike dobitnica prestižne europske nagrade“
Küpros – Cyprus Times: „Το βραβείο Αλληλεγγύης Πολιτών της ΕΟΚΕ για τους Κύπριους
εθελοντές, χαιρετίζει ο Επίτροπος Εθελοντισμού“
Prantsusmaa – Touteleurope.eu: „La plateforme française "Bouge ton Coq" récompensée
par le Comité économique et social européen“
Saksamaa – Deutsche Welle: „Walczą z pandemią: sklep dla ofiar przemocy i psycholog
przez Whatsapp“
Kreeka – Globalview.gr: „Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ STEPS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ“
Ungari – Euronews – HU: „Uniós elismerés a Magyar Helsinki Bizottságnak“
Iirimaa – The Irish Journal: „Alison wins EESC prize for Covid-19 info course“
Itaalia – La Repubblica: „Emergency vince il premio europeo per la solidarietà civile: assegnato per il suo modello flessibile e
replicabile nel gestire ospedali“
Leedu – Delfi.lt: „Komunikacijos ekspertei Karolina Barišauskienei – tarptautinis apdovanojimas už projektą „priešakinėse linijose“
Malta – Times of Malta: „Chamber of SMEs wins prize for helping businesses during pandemic“

Poola – RMF 24: „Licealistka z Polski z prestiżową nagrodą“ Jej inicjatywa wspiera ofiary przemocy domowej"
Portugal – Público: „Covid-19: projecto Vizinhos à Janela distinguido com prémio Solidariedade Civil“
Rumeenia – Euractiv.ro: „Asociația Prematurilor câștigă Premiul CESE pentru solidaritate civilă acordat României“
Slovakkia – Aktuality: „Organizácia Človek v ohrození získala medzinárodnú cenu za občiansku solidaritu“
Sloveenia – RTV Slovenija: „Glasujte za ime tedna“
Hispaania – EL Dia: „Afammer recibe el premio solidaridad civil del Comité Económico y Social Europeo“
Ühendkuningriik – oxinabox.co.uk: "KIDLINGTON’S CHERWELL COLLECTIVE ONLY UK PROJECT TO WIN €10,000 INTERNATIONAL
PRIZE FOR WORK DURING PANDEMIC!"

Uued väljaanded
Kõik võitjad ühes kohas
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avaldanud brošüüri, milles
tutvustatakse kõiki kodanikuühiskonna auhinna võitnud projekte koos rikkaliku
taustteabega auhinna enda kohta.
Brošüüri saab alla laadida järgmiselt aadressilt:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

EMSK uudised
KOMITEE 2020. AASTA KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHINNA VÕITJATE TÄIELIK
NIMEKIRI

RIIK

VÕITJA

AUSTRIA

#EUROPAgegenCovid19 – mittetulundusühingu
Kommunikationswerkstat 27 algatus, mis võitleb väärinfo, valeuudiste ja
pandeemiat käsitleva väärinfo vastu ning motiveerib kodanikke seisma
emotsionaalse ja kognitiivse manipuleerimise vastu

Okra, trefpunt 55+ – ühendus, mis reageeris pandeemiale loomingulise

BELGIA

algatusega „The resilience of OKRA “, mille eesmärk on hoida eakamad
inimesed aktiivsena ja sotsiaalselt ühendatuna

BULGAARIA

Karin dom – sihtasutus, mis pakkus veebikoolitust erivajadustega laste
perekondade toetamiseks

HORVAATIA

Hrvatska mreža za beskućnike – Horvaatia võrgustik, mis toetas
kodutuid, kui riigis kehtestati liikumispiirangud ja maavärin põhjustas
veelgi suuremaid kannatusi

KÜPROS

Vabatahtlikud, kes toetasid haavatavaid rühmi COVID-19
pandeemia ajal algatuste eest, mis hõlmasid toidu ja ravimite viimist
inimestele, kes pidid oma vanuse või terviseprobleemide tõttu olema
isolatsioonis. Algatusi koordineeris Erika Theofanidi

TŠEHHI

Nevypusť Duši – meditsiini, psühholoogia ja sotsiaaltöö eriala üliõpilaste
ja lõpetanute loodud organisatsioon, mille veebiseminarid aitasid
keskkooliõpilastel tulla toime vaimse tervise probleemidega ja suurendada
pandeemia ajal psühholoogilist vastupanuvõimet

PRANTSUSMAA

Bouge ton Coq – platvorm, mille eesmärk oli hoida Prantsusmaa
maapiirkondi elus algatusega „C’est ma tournée!“ (Minu kord!).
Algatusega toetati maapiirkondade kauplusi ja ettevõtteid, kellel oli
pandeemia ajal raskusi kulude kandmisega

SAKSAMAA

Krisenchat – ööpäevaringne nõustamisteenus, mis pakkus noortele ja
lastele tasuta praktilist tuge ja lohutust Whatsappi või SMSi kaudu

KREEKA

Steps – mittetulundusühendus, mis kujundas oma projekti One-Stop
ümber projektiks „Many Stops“, pakkudes sooja toitu, pudelivett ja
isikliku hügieeni tooteid tänaval elavatele ja ebakindla elukohaga
inimestele

UNGARI

Magyar Helsinki Bizottság – Ungari-Helsingi komitee, mis andis tasuta
õigusabi kriisiga seotud inimõiguste küsimustes

IIRIMAA

Alison – tasuta veebikursuste ja -õppe platvorm projekti eest
„Coronavirus: What You Need to Know“ (Koroonaviirus: mida on vaja
teada). Tegu on COVID-19 fakte tutvustava kursusega, mis on tõlgitud
enam kui 70 keelde ja jõudnud üle 350 000 inimeseni kogu maailmas

ITAALIA

Casetta Rossa – mittetulundusühing, mis ühendab haavatavatele
inimestele toidu tarnimise ning raadiojaama, mis edastab moraali
tõstmiseks teavet ja isiklikke lugusid

Karolina Barišauskienė – kommunikatsiooniekspert projekti

LEEDU

„Priešakinėse linijose“ (Eesliinil) eest – koroonaviiruse vastase võitluse
eesliinil tegutsevate meditsiinitöötajate lugude ja mõtete digikampaania

MALTA

Malta Chamber of SMEs (Malta VKEde koda) – projekti „With You All
the Way“ eest, mis pakkus veebinõustamist ja vastastikust tuge, et aidata
tuhandetel VKEdel pandeemiaga kohaneda

POOLA

Krystyna Paszko – keskkooliõpilane, kes lõi veebipoe Chamomiles and
Pansies, mis pakkus liikumispiirangute ajal koduvägivalla ohvritele toetust

PORTUGAL

Vizinhos à Janela – Íñigo Hurtado loodud naabruskonna algatus, mis
pakkus igapäevast leevendust rõdukontsertide ja puudust kannatavatele
inimestele toidu tarnimise kaudu

RUMEENIA

Asociatia Prematurilor – enneaegsete imikute Rumeenia ühendus
projekti „Meditsiinitöötajate ja vastsündinute toetamine
sünnitusosakonnas – kaitsevahendid ja -seadmed COVID-19 vastu“
eest

SLOVEENIA

Društvo psihologov Slovenije – Sloveenia psühholoogide ühendus
projekti „Psühhosotsiaalne toetus üldsusele ja professionaalsele
toetus psühholoogidele ja muudele tervishoiutöötajatele COVID-19
puhangu ajal Sloveenias“ eest

SLOVAKKIA

Človek v ohrození – mittetulundusühendus oma algatuse „Sinu tervis
on ka meie tervis“ eest, mis toetas rängalt kannatada saanud roma
kogukondi ja aitas neil pandeemiaga toime tulla

HISPAANIA

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) –
maapiirkondade perede ja naiste ühendus projekti „AFAMMER Great
Rural Solidarity Network“ eest, mis tõi kokku sadu Hispaania
maapiirkondade naisi, kes pühendasid oma aega ja õmblemisoskusi, et
vähendada kaitsemaskide puudust ja eakate suurenevat isoleeritust
pandeemia ajal

ROOTSI

Blivande – mittetulundusühing ning kogukonna- ja kunstikeskus oma
projekti „Crisis Response“ (Kriisile reageerimine) eest. Tegu on kõigile
avatud algatusega, mille eesmärk on luua suures mahus
tervishoiuseadmeid

ÜHENDKUNINGRIIK

Cherwell Collective oma projekti „Live, Learn, Eat, Grow“ eest, mille
raames anti abivajajatele toitu ja muud eluks vajalikku ning koolitati
inimesi oma toitu kasvatama

Emergency – Itaalias asuv vabaühendus abi eest, mida ta pakkus
Euroopas ja kogu maailmas pandeemia ohjeldamiseks, eelkõige oma

PIIRIÜLENE/EUROOPAohutus- ja kaitsemeetmete jäljendatava mudeli kaudu, mida sai kohaldada
haiglate kujundamiseks ja juhtimiseks pandeemia ajal

Iga võitjaga tema emakeeles tehtud intervjuud võite lugeda uudiskirja vastavas keeleversioonis.

KAS TEADSITE?
Meie kodanikusolidaarsuse auhind oli mitmes mõttes eriline. Tutvuge üllatavate
faktidega meie võitjate ja auhinna enda kohta!
1. 2020. aasta alguses oli komitee juba valinud oma traditsioonilise kodanikuühiskonna
auhinna teema, kuid siis puhkes COVID-19 epideemia. Kuna üha enam ilmus solidaarsuse
väljendusi käsitlevaid uudiseid, otsustas komitee selle asemel välja kuulutada
kodanikusolidaarsuse auhinna.
2. Erinevalt kodanikuühiskonna auhinnast, mida antakse kuni viiele võitjale üle kogu
Euroopa, valis komitee nüüd välja ühe esileküündiva algatuse igast ELi liikmesriigist
ja Ühendkuningriigist. Teine uuendus on see, et konkurss oli avatud ka ettevõtjatele,
mitte ainult kodanikuühiskonna organisatsioonidele, nagu traditsioonilise auhinna puhul.
3. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinnale esitati komitee kodanikuühiskonna auhinna ajaloo
suuruselt teine arv kandidaatuure. See arv oli suurem vaid 2015. aastal, kui auhind pühendati rändajate ja pagulaste aitamisele.
4. Võrreldes eelmiste auhindadega, sai komitee sel aastal rohkem kandidatuure algatustelt, mis ei ole ametlikult organisatsioonina
asutatud, näiteks vabatahtlike või naabrite rühmitused. See näitab selgelt, milline abivalmiduse õhkkond valitseb kohalikul
tasandil.
5. Krystyna Paszko Poolast on auhinna ajaloo kõige noorem võitja. Ta oli oma kandidatuuri esitamisel 17-aastane, seega pidi
taotluse allkirjastama tema ema. Vaatamata oma õrnale eale on Krystyna sattunud kiiresti Euroopa meedia huviorbiiti oma
originaalse, kuid uskumatult julge projektiga pakkuda koduvägivalla ohvritele päästerõngast. Artiklid tema kohta ilmusid paljudes
meediaväljaannetes üle kogu Euroopa ning BBC ja Belgia televisioon intervjueerisid teda.
6. Üks meie võitja, Horvaatia kodututele mõeldud võrgustik , tunnetas teravalt, et „probleemid ei tule kunagi üksi“. Vaid paar
päeva pärast seda, kui riiklikud ametiasutused olid kehtestanud ranged liikumispiirangud, raputas tugev maavärin esimest korda
140 aasta jooksul Horvaatia pealinna Zagrebit.
7. Mõnel meie võitjal oli juba varemast ajast kogemusi viirusohtudele reageerimisel. Vabaühendus Emergency, meie piiriülese
kategooria võitja, andis abi Ebola viiruse puhangu ajal Sierra Leones, samas kui meie Iirimaa võitja, õppeplatvorm Alison, oli juba
varem korraldanud kursusi SARSi, seagripi ja Ebola kohta.
8. Mõned meie võitjad on võitnud ka muid auhindu teiste COVIDiga seotud projektide eest. Üks näide on Leedu
kommunikatsiooniekspert Karolina Barišauskienė. Enne kodanikusolidaarsuse auhinna võitmist projekti eest, mis dokumenteerib
meditsiinitöötajate tööd COVID-19 eesliinil, võitis ta Leedu suhtekorraldusauhinna „Aware Youth – Enabled Elderly“, mis on
sotsiaalprojekt, millega julgustatakse noori järgima karantiinireegleid.
9. Paljud meie 250 kandidaadist mitte ainult ei teinud kohapeal väärtuslikku tööd, vaid näitasid üles ka loomingulisust oma projektide
jaoks nimede leidmisel. Kandidaadid Hispaaniast ja Sloveeniast olid leidnud erilist inspiratsiooni ja mõned nende algatustest kandsid
selliseid nimesid nagu #SoulFoodFighters, „Anti-racist Pantry“, „It Never Rains but it Pours“ või „Hotel Korona“, „Pimp
my Walls“ ja „Our Streets are Empty but our Hearts are not“ . (ll)
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