
UUSSISSERÄNDAJAD ja PÕGENIKUD

35% muust rahvusest Eesti elanikest ei ole rahul eesti keele õppe võimalustega oma kodukohas
29% muust rahvusest Eesti elanikest tunneb, et nad ei ole Eestis teretulnud

Allikas: Eesti Integratsiooni monitooring 2020

PROBLEEM
Ligikaudu pooled sisserännanud kogevad esimese aasta jooksul infopuudust



2) Kuidas see probleem puudutab?1) Keda see probleem puudutab?
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3) Kes on probleemi lahendamisega seotud 
osapooled?

4) Mis neid motiveerib probleemi lahendama?
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5) Mida saab raamatukogu teha probleemi leevendamiseks/lahendamiseks?
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6) Millised on tegevustega seotud takistused?
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7) Milliseid ressursse on tegevuseks vaja? 8) Kes saab ressurssidega aidata?
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