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1. Küsitluse taust 

 
 

Küsitluse eesmärgiks oli uurida: 

1) Teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondi toetusvaldkondadest ning toetatavatest projektidest; 

2) Teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Liidu toetuste eesmärkidest; 

3) Milliste infokanalite kaudu saadakse teavet EL üldeesmärkide ning toetatavate projektide kohta. 

 

Küsitluse sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15-74 (ESA 01.01.2009 andmetel 1 038 848 

inimest). Valimi suurus on 1000 inimest, mille puhul on küsitlustulemuste laiendamisel üldkogumile 

maksimaalne valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,10%. 

 

Küsitlus viidi läbi 13-19. jaanuaril 2010 telefoni teel. Mobiiltelefonide ning lauatelefonide numbrite 

proportsioon valimis oli 75:25. Valimi koostamisel kasutati juhuvalikut avalikest telefoninumbrite 

andmebaasidest ning lauatelefonide numbrite automaatset genereerimist. Vastaja valikul rakendati 

soolisi, vanuselisi ning piirkondlikke kvoote, lauatelefonide puhul kasutati ka nn. noore mehe reeglit. 

Pärast küsitluse lõppemist võrreldi küsitletute soolist ning vanuselist koosseisu valimis ettenähtuga ja 

teostati andmete kaalumine teoreetilise mudeliga vastavaks.  

 

Samalaadne küsitlus viidi läbi 2008. aasta detsembris silmast-silma küsitlusena (valimi suurus 1007 

vastajat vanuses 15-74).  

 

Küsitlustöö ning tulemuste kokkuvõtte teostas Turu-Uuringute AS. Küsitluse tellis Haridus- ning 

Teadusministeerium. 
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2. Ülevaade küsitlustööst 

 
 

Põhjused, miks küsitlus ei toimunud Kokku 

Number ei vasta, pidevalt kinnine toon, fax või automaatvastaja 807 

Keelduti vastamast 243 

Number pole kasutusel 405 

Vastaja on väljaspool sihtgruppi/kvoot on täis 2765 

Kokku läbiviidud intervjuusid 1000 

Kokku kasutatud numbreid 5220 

Võrreldes eelmise (2008. a) küsitlusvalimiga oli käesoleva küsitluse valimis 14 

protsendipunkti võrra arvukamalt kõrgharidusega inimesi ning 6 protsendipunkti võrra 

arvukamalt eesti suhtluskeelega inimesi.  
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3. Valimi struktuur (%, n=kõik vastajad) 

 
 

   Kaalumata valim Kaalutud valim 

SUGU     

Mees   44 47 

Naine 
   56 53 

VANUS     

15-19 a.   8 10 

20-29 a.   20 19 

30-39 a.   18 17 

40-49 a.   18 18 

50-59 a.   15 17 

60-74 a. 
  22  19 

HARIDUS     

Alg- või põhi   13 14 

Kutse-, kesk, kesk-eri 64 62 

Kõrgharidus 
   24 24 

PÕHILINE SUHTLUSKEEL     

Eesti   74 74 

Muu 26 26 

ELUKOHT     

Pealinn   30 30 

Suurlinn   18 18 

Muu linn, maakonnakeskus 34 33 

Maa   19 18 

INTERNETIKASUTUS     

Kasutab internetti   78 79 

Ei kasuta internetti   22 21 

  Kaalumata valim Kaalutud valim 

REGIOON     

Tallinn 30 30 

Põhja-Eesti 15 14 

Ida-Virumaa 13 13 

Lääne-Eesti 13 12 

Kesk-Eesti 8 8 

Lõuna-Eesti 23 22 

SISSETULEK PERELIIKME  
KOHTA     

Kuni 3000 kr 15 15 

3001 – 4000 kr 14 13 

4001 – 6000 kr 28 26 

6001 – 8000 kr 12 12 

8001 – 10 000 kr 8 8 

10 001 – 12 000 kr 5 5 

Üle 12 000 kr 5 5 

Keeldub avaldamast 3 3 

Ei oska öelda 10 11 

SOTSIAALNE STAATUS     

Ettevõtja, juht, tippspetsialist 14 14 

Keskastme spetsialist, ametnik, 
isikuteenindaja 24 24 

Oskustööline, operaator 13 13 

Muu töötav 5 5 

Õpilane, üliõpilane 11 13 

Pensionär 19 17 

Muu mittetöötav 14 14 
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Uuringu tulemused 
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1. Kas olete kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist? - jah (%, n=kõik 
vastajad) 

Euroopa Sotsiaalfondist on kuulnud 32% (2008. a 26%) Eesti 15-74-aastastest elanikest.  
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KÕIK n=1000
SUGU

Mees n=467
Naine n=533

VANUS
15-19 a. n=101
20-29 a. n=189
30-39 a. n=174
40-49 a. n=180
50-59 a. n=167
60-74 a. n=189

PÕHILINE SUHTLUSKEEL
Eesti n=738
Muu n=262

HARIDUS
Alg- või põhiharidus n=139

Kutse-, kesk, keskeriharidus n=623
Kõrgharidus n=238

SOTSIAALNE STAATUS
Ettevõtja, juht, tippspetsialist n=144

Keskastme spetsialist, ametnik, isikuteenindaja n=240
Oskustööline, operaator n=129

Muu töötav n=46
Õpilane, üliõpilane n=127

Pensionär n=170
Muu mittetöötav n=145

SISSETULEK PERELIIKME KOHTA
Kuni 3000 kr n=154

3001 – 4000 kr n=135
4001 – 6000 kr n=264
6001 – 8000 kr n=120

8001 – 10 000 kr n=84
10 001 – 12 000 kr n=52

Üle 12 000 kr n=51
Keeldub avaldamast n=30

Ei oska öelda n=111

Võrreldes eelmise 
küsitlusega on käesoleval 
aastal valimis arvukamalt 
esindatud kõrgharidusega 
inimesed ning eesti 
suhtluskeelega vastajad 
(nendes rühmades on 
teadlikkus ESF-st ka 
keskmiselt kõrgem). 
 
Eesti suhtluskeelega 
inimeste seas on ESF-st 
teadlike inimeste osakaal 
suurenenud 8 
protsendipunkti võrra, samas 
kui muu suhtluskeelega 
inimeste rühmas pole 
muutusi toimunud.  
 
Samuti on teadlike inimeste 
suhtarv suurenenud 
vanemates vanuserühmades 
(40-aastased ja eakamad), 
madalama (kui kõrg-) 
haridusega inimeste seas 
ning keskmisest kõrgema 
sissetulekuga rühmades. 
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2. Kas Te oskate öelda, milliseid valdkondi Euroopa Sotsiaalfond 
toetab (%, n=vastajad, kes olid kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist) 

Spontaanne teadlikkus 

Aidatud teadlikkus 
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Võrreldes eelmise 
küsitlusega oli 
spontaanne teadlikkus 
ESF toetusvaldkondadest 
madalam, mis ilmselt on 
mõjutatud kahe etapi 
metoodikate erinevusest 
(telefoniküsitluse puhul 
ollakse spontaansete 
vastuste andmisel 
pealiskaudsem). 

Aidatud küsimuse puhul 
nimetati taas kõige 
sagedamini ESF 
toetusvaldkondadena 

tööturgu ja haridust.  
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3. Kas oskate nimetada mõnda Euroopa Sotsiaalfondi poolt 
toetatud projekti (%, n=vastajad, kes olid kuulnud Euroopa 
Sotsiaalfondist) 

Mõnda Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti oskas spontaanselt nimetada 15% ESF-st 
teadlikest inimestest.  
 
Sarnaselt eelmisele küsitlusele nimetati kõige sagedamini erinevaid haridusvaldkonna projekte, 
näiteks elukestva õppe, töötute ümberõppe ning keeleõppe projektid.  
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4. Milline on Teie arvates Euroopa Sotsiaalfondi toetuste üldine 
eesmärk (%, n=vastajad, kes olid kuulnud Euroopa Sotsiaalfondist) 

Kõige sagedamini peeti Euroopa Sotsiaalfondi toetuste eesmärgiks tõsta inimeste elatustaset/elukvaliteeti 
ning anda abi nii Eestile kui ka teistele Euroopa Liidu uutele liikmesriikidele (et aidata majanduslikult 
järele, et riikide taset ühtlustada). 
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5. Milline on Teie arvates Euroopa Liidu toetuste (üldine) 
eesmärk (%, n=kõik vastajad) 

Kõige sagedamini nimetati Euroopa Liidu poolsete toetuste eesmärgina rahalise toetuse ja abi andmist, 
riigi arengu toetamist, elanike elujärje parandamist, abi Euroopa Liidu uutele liikmesriikidele, 
liikmesriikide majandustaseme ühtlustamist ning sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse 
suurendamist.  
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6. Hinnangud EL struktuurifondide tõhususele, teadlikkus 
projektide avalikustamisest (%, n=kõik vastajad) 

Enne järgneva küsimuse küsimist tutvustati vastajale Euroopa Liidu ning Euroopa Sotsiaalfondi eesmärke 
järgnevalt: “Euroopa Liidu toetuste eesmärgiks on vähendada jõukuse ja elatustaseme erinevusi EL-i 
liikmesriikide ja piirkondade vahel ning soodustada seeläbi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
ning tõsta Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailma majanduses. Euroopa Sotsiaalfondi toetuste 
eesmärgiks on toetada eri sihtrühmade (riskirühmad, puudega inimesed, noored, vanemaealised) 
tööhõivet, sh töökohtade loomist; ettevõtlust ja innovatsiooni.“ Seejärel esitati vastajaile küsimus “Kas 
Teie arvates aitavad Euroopa Liidu struktuurifondid, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfond, kaasa 
Eesti kiiremale sotsiaalmajanduslikule arengule?” 
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• 15-30-aastaste; 
• kõrgharidusega inimeste; 
• eesti suhtluskeelega inimeste; 
• kõrgema sotsiaalse staatuse 
ja/või sissetulekuga inimeste seas.  
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Jah Ei Ei oska öeldaLisaks esitati küsimus, kas vastaja on 
teadlik, et EL struktuurifondidest (sh. 
ESF-st) toetatud projektid on 
avalikustatud.  
 
Keskmisest kõrgem on teadlikkus (sama 
näitas ka eelmine küsitlus): 
• kõrgharidusega inimeste; 
• eesti suhtluskeelega inimeste; 
• kõrgema sotsiaalse staatuse ja/või 
sissetulekuga elanike seas. 
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7. Millised on peamised infokanalid, millest olete saanud teavet 
Euroopa Liidu üldeesmärkide/toetatavate projektide kohta 
(%, n=kõik vastajad) 
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EL üldeesmärkide kohta EL toetatavate projektide kohta

Eakamad inimesed saavad infot eelkõige televisioonist, raadiost ja trükimeediast, noorte jaoks on 
kõige enamkasutatavateks kanaliteks internet ning televisioon.  
 
Eesti suhtluskeelega inimeste seas oli ülejäänud vastajatega võrreldes enam neid, kes on saanud 

teavet üleriigilistest ajalehtedest või televisioonist.  
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8. Kokkuvõte 

•  Euroopa Sotsiaalfondist on kuulnud 32% ± 2,88%[1] Eesti 15-74-aastastest elanikest. Kahe aasta 

jooksul on ESF-st teadlike inimeste suhtarv suurenenud 6 protsendipunkti võrra, seda eelkõige 
tingituna teadlikkuse suurenemisest eesti suhtluskeelega inimeste, eakate, madalama haridusega 
inimeste ning kõrgema sissetulekuga inimeste seas.  
 

  ESF-st kuulnud inimesi on keskmisest enam kõrgharidusega inimeste, eesti suhtluskeelega inimeste 
ning kõrgema sotsiaalse staatuse ja/või sissetulekuga inimeste seas. Vanuserühmade võrdluses on 
ESF-st kuulnud inimesi keskmisest vähem 15-19-aastaste ning 30-39-aastaste seas.  
 
•  ESF toetusvaldkondadena nimetati spontaanselt kõige sagedamini sotsiaalelu/sfääri, etteantud 
teemadest peeti kõige sagedamini ESF toetatavateks valdkondadeks tööturgu ning haridust.   
 
  Mõnda Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti oskas spontaanselt nimetada 15% ESF-st 
teadlikest inimestest. ESF-i ning Euroopa Liidu toetuste üldise eesmärgina nimetati kõige sagedamini 
elanike elatustaseme ning elukvaliteedi tõstmist ja abi andmist Eestile/EL uutele liikmesriikidele, et neid 
sotsiaal-majanduslikus arengus järele aidata. Infokanalitena, millest ollakse saadud teavet EL 
üldeesmärkide/toetatavate projektide kohta, nimetasid 40-aastased ja eakamad inimesed kõige 
sagedamini televisiooni, raadiot ja trükimeediat, nooremad aga internetti ning televisiooni.  
 
  Elanikest 64% nõustus, et EL struktuurifondid, sh. ESF aitavad kaasa Eesti kiiremale majanduslikule 
arengule (2008. aastal 60%). Sellest, et EL struktuurifondidest toetatud projektid on avalikustatud, oli 
teadlik 44% elanikest (2008. aastal 26%). Inimesi, kes arvasid, et EL struktuurifondid aitavad Eesti 
kiiremale majanduslikule arengule kaasa ja/või olid teadlikud, et nendest fondidest toetatud projektid 
on avalikustatud, oli keskmisest arvukamalt kõrgharidusega inimeste, eesti suhtluskeelega inimeste 
ning kõrgema sotsiaalse staatuse/sissetulekuga inimeste seas. 

 

[1] Maksimaalne veapiir 95%-lisel usaldusnivool. 
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Lisa. Avatud vastused originaalkujul 
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1. Avatud vastused originaalkujul 

Küsimus 2. Kas Te oskate öelda, milliseid 
valdkondi Euroopa Sotsiaalfond toetab? 
7-s raamleping                                                                                                                                                                                                                                               
Abi nendele kes toime ei tule, tööle saamise abi                                                                                                                                                                                                             
Abistavad majanduses                                                                                                                                                                                                                                         
Abivajajaid nt. maavärina ohvreid                                                                                                                                                                                                                            
Aitab uusi töökohti leida  
Enim aidata inimesi sotsiaalselt                                                                                                                                                                                                                             
Erinevaid eluvaldkondi toetatakse                                                                                                                                                                                                                            
Erinevaid organisatsioone ja asutusi, millised 
tegelevad noortega ja vanuritega                                                                                                                                                                                 
Erinevaid sihtgruppe                                                                                                                                                                                                                                         
Erinevate sihtgruppide toetuseks                                                                                                                                                                                                                             
Erinevates kriisiolukordades olevatele inimestele                                                                                                                                                                                                            
Haiglad                                                                                                                                                                                                                                                      
Haridus (x2)                                                                                                                                                                                                                                                 
Haridus ja erinevad sotsiaalvaldkonnad                                                                                                                                                                                                                       
Haridus, kultuur                                                                                                                                                                                                                                             
Haridus, küla                                                                                                                                                                                                                                                
Haridus, sport, kultuur, tervishoid                                                                                                                                                                                                                          
Haridust, tervishoidu                                                                                                                                                                                                                                        
Hetkel ei tule meelde                                                                                                                                                                                                                                        
Inimest ja temaga seonduv: heaolu, tervis                                                                                                                                                                                                                    
Inimeste abistamine                                                                                                                                                                                                                                          
Inimeste elu-olu                                                                                                                                                                                                                                             
Kolmas sektor                                                                                                                                                                                                                                                
Koolitusteks                                                                                                                                                                                                                                                 
Kultuur (x2)                                                                                                                                                                                                                                                 
Kultuur ja haridus                                                                                                                                                                                                                                           
Kultuur, haridus                                                                                                                                                                                                                                             
Kultuur, haridus, põllumajandus                                                                                                                                                                                                                              
Kultuur, sport                                                                                                                                                                                                                                               
Kultuuri ja tervishoiu toetamine                                                                                                                                                                                                                             
Lapsi ja vähearenenud riike                                                                                                                                                                                                                                  
Lasteabi                                                                                                                                                                                                                                                     
Lõimumist erinevate EL kodanike vahel                                                                                                                                                                                                                        
Majandust üldse                                                                                                                                                                                                                                              
Metsandus                                                                                                                                                                                                                                                    
Mis on seotud sotsiaalasjadega                                                                                                                                                                                                                               
Noorte toetus   
Pensionifonde, ka lastetoetus                                                                                                                                                                                                                                
Pere                                                                                                                                                                                                                                                         
Põllumajandus  

Põllumajandust                                                                                                                                                                                                                                               
Põllumajandust toetab                                                                                                                                                                                                                                        
Põllumajandust, külaarendust, tervishoid                                                                                                                                                                                                                     
Põllumehi                                                                                                                                                                                                                                                    
Riskirühmade toetamine                                                                                                                                                                                                                                       
Soodustusi                                                                                                                                                                                                                                                   
Sotsiaal (x6)                                                                                                                                                                                                                                                
Sotsiaal ja haridus                                                                                                                                                                                                                                          
Sotsiaal-ja mittetulunduslikud sfäärid                                                                                                                                                                                                                       
Sotsiaal, haridus, kultuur                                                                                                                                                                                                                                   
Sotsiaal, pere valdkond                                                                                                                                                                                                                                      
Sotsiaalabi, tervishoid                                                                                                                                                                                                                                      
Sotsiaalala, mingid  noorte projektid                                                                                                                                                                                                                        
Sotsiaalasju                                                                                                                                                                                                                                                 
Sotsiaalhoolekanne, elukeskkond, töötud                                                                                                                                                                                                                      
Sotsiaali                                                                                                                                                                                                                                                    
Sotsiaalseid                                                                                                                                                                                                                                                 
Sotsiaalset ja majanduslikku arengut toetab                                                                                                                                                                                                                  
Sotsiaalsfääri                                                                                                                                                                                                                                               
Sotsiaalsfääri alasid                                                                                                                                                                                                                                        
Sotsiaalsfääri projekte                                                                                                                                                                                                                                      
Sotsiaalvaldkond (x4)                                                                                                                                                                                                                                        
Sotsiaalvaldkonda (x4)                                                                                                                                                                                                                                       
Sotsiaalvaldkondi (x6)   
Sotsiaalvaldkondi ilmselt                                                                                                                                                                                                                                    
Sotsiaalvaldkonnad                                                                                                                                                                                                                                           
Teede projektide toetust                                                                                                                                                                                                                                     
Tervisega seotud ja ümberõppega seotud                                                                                                                                                                                                                       
Tervishoid (x5)                                                                                                                                                                                                                                              
Tervishoid, tööjõuturg, sotsiaalsed valdkonnad                                                                                                                                                                                                               
Tervist toetab, rahva heaolu toetab                                                                                                                                                                                                                          
Toetab erinevaid sotsiaalvaldkonna alasid                                                                                                                                                                                                                    
Toetab sotsiaalala, midagi lastega äkki, 
vanurid, puuetega inimesed, kodutud                                                                                                                                                                                   
Toetab sotsiaalvaldkondi                                                                                                                                                                                                                                     
Toetab talunikke, metsaomanikke                                                                                                                                                                                                                              
Toimetulekuraskustes perekondi, invaliide, 
pensionäre                                                                                                                                                                                                           
Tootmist                                                                                                                                                                                                                                                     
Täpselt ei tea, sotsiaalvaldkonna alasid                                                                                                                                                                                                                     
Tööalased ümberõpped                                                                                                                                                                                                                                         
Tööhõive 
Tööhõive, inimressursid, võrdõiguslikkus                                                                                                                                                                                                                     
Tööhõive, pensionäride soodustused, laste ja 
emade soodustused, haridus 

Töökohtadega seotud probleemid                                                                                               
Tööstust                                                                                                                     
Tööturg                                                                                                                      
Tööturg, koolitused                                                                                                          
Töötutetega seotud valdkonnad                                                                                                
Vaesemate inimeste toetamine                                                                                                 
Vähekindlustatud peresid                                                                                                     
Äriettevõtteid, fiesid ja  sotsiaali                                                                                         
Ökoloogia                                                                                                                    
Ökoloogia, töö, integratsioon  
 
Küsimus 4. Kas oskate nimetada mõnda Euroopa 
Sotsiaalfondi poolt toetatud projekti?  
"Euroopa noored"                                                                                                             
Alevi raamatukogu renoveerimine                                                                                              
Asutused võtavad tööle ja osa makstakse  teatud fondist 
kinni                                                                                                                        
E-geenivaramu                                                                                                                  
EAS                                                                                                                          
Eesti keele õppimine, midagi seoses ettevõtlusega 
Heimtali spordihoone                                                                                                         
Helkuri kampaania                                                                                                            
Ida- Virumaal kanalisatsioon                                                                                                    
Integratsioon                                                                                                                
Kodakondsuse küsimustes, keeleõpe                                                                                            
Koolimaja ehitus                                                                                                             
Koolitused                                                                                                                   
Kredex                                                                                                                       
Kunsti alal                                                                                                                  
Käsitöö projekt (projekti nimetus ei meenu)                                                                                  
Külaelu edendamine, teedeehitus                                                                                              
Külaseltside tegevus                                                                                                         
Maaeluga tegelejad, talunikud                                                                                                
Mereharidus                                                                                                                  
MTÜ Võhanduveere, laululava ehitus, külaplats                                                                                
Neitsiraba külastuskeskus                                                                                                    
Noorte tööturule aitamine  
Noortekeskus                                                                                                                 
Noortekeskuse projektid                                                                                                      
Palju, nt teedeehitused  
PHARE                                                                                                                        
PHARE prjekt 
Pikaajaliste töötute abistamine                                                                                              
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Põllumajandus mingi  
Põllumajandus, eksport                                                                                                                                                                                                                                       
Pärnus väärikate ülikool                                                                                                                                                                                                                                     
Püssis uus tehas                                                                                                                                                                                                                                             
Rekonstrueerimine teedel                                                                                                                                                                                                                                     
Saarte käsitöö projekt                                                                                                                                                                                                                                       
Sihtasutused arendavad ettevõtlust                                                                                                                                                                                                                           
Sillamäe keeleõpe invaliididele, teedeehitus                                                                                                                                                                                                                 
Tartu Raadi lennuväljale pidi tulema suur keskus                                                                                                                                                                                                             
Teede ehitus                                                                                                                                                                                                                                                 
Tiigrihüpe                                                                                                                                                                                                                                                   
Täiskasvanute täiendõpe                                                                                                                                                                                                                                      
Täpselt ei mäleta, kuid tean, et 2 projekti                                                                                                                                                                                                                  
Tööjõu, töötamise pikendamine                                                                                                                                                                                                                           
Töökohtade loomine, puuetega inimeste toetamine                                                                                                                                                                                                              
Tööturuõpped                                                                                                                                                                                                                                                 
Töötutele koolitus                                                                                                                                                                                                                                           
Vastsündinutele tehti lapitekke                                                                                                                                                                                                                              
Welcome to estonia                                                                                                                                                                                                                                           
Ülikoolide projektid 
 
Küsimus 5. Milline on Teie arvates Euroopa 
Sotsiaalfondi toetuste (üldine) eesmärk? 
Abi                                                                                                                                                                                                                                                          
Abi andmine abivajajatele                                                                                                                                                                                                                                    
Abi saamine                                                                                                                                                                                                                                                  
Abi sotsiaalsfäärides                                                                                                                                                                                                                                        
Abi vaesele                                                                                                                                                                                                                                                  
Abistada                                                                                                                                                                                                                                                     
Abistada erinevaid inimrühmi                                                                                                                                                                                                                                 
Abistada inimesi (x2)                                                                                                                                                                                                                                        
Abistada ja aidata                                                                                                                                                                                                                                           
Abistada ja organiseerida noorte projekte                                                                                                                                                                                                                    
Abistada, keda vaja                                                                                                                                                                                                                                          
Abitoetused, vähekindlustatud riikide 
sots.toetused                                                                                                                                                                                                             
Abivajajaid aidata, majandust tõsta                                                                                                                                                                                                                          
Aidata (x2)                                                                                                                                                                                                                                                  
Aidata Eestit 
Aidata erinevaid sihtgruppe (x4)                                                                                                                                                                                                                             
Aidata erinevate sihtgruppide tegevusele kaasa                                                                                                                                                                                                               
Aidata inimesi                                                                                                                                                                                                                                               
Aidata inimesi tööle                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

Elu paremaks teha                                                                                                            
Elu viia paremaks                                                                                                            
Elujärje edasiaitamine                                                                                                       
Elujärje parandamine (x2)                                                                                                    
Eri sfääride ja riikide taseme järeleaitamine                                                                                
Erinevate projektide toetamine (x2)                                                                                          
Et asi edasi liiguks, kes ise toime ei tule aidatakse                                                                        
Et EL süsteemi valutumalt sisse elada                                                                                        
Et elu paremaks läheks                                                                                                       
Et elu paremaks teha                                                                                                         
Et inimesed tuleksid toime                                                                                                   
Et inimesi Euroopaga paremini ühendada ja nad saaks aru mis 
see on                                                                                                                       
Et me paremini elaks EL-s                                                                                                       
Et rahvas paremini elaks                                                                                                     
Et saavutada paremat tulevikku                                                                                               
Et teha elu paremaks, täpselt ei tea                                                                                         
Ettevõtluse toetamine, teadus ja haridustegevuse toetamine                                                                   
Euroopale lähemale jõudmiseks                                                                                                
Finantsabi                                                                                                                   
Haigete toetus                                                                                                               
Haldussuutlikkust tõsta, innovaatilisust ja haridust                                                                         
Heaolu tõstmine                                                                                                              
Hädaliste aitamine-inimesed                                                                                                     
Inimeste elu parendamine                                                                                                     
Inimeste elujärje parandamine                                                                                                
Inimeste heaolu                                                                                                              
Inimeste heaolu ja teadmiste parandamine                                                                                     
Inimeste parem toimetulek ja integreerimine                                                                                  
Inimeste sotsialiseerimine, migrantide integreerimine                                                                        
Inimeste toimetuleku toetamine                                                                                               
Inimestel elu paremaks tegemine                                                                                              
Inimeste aitamine                                                                                                            
Kellegi abistamine                                                                                                           
Kes oskab küsida, see saab                                                                                                   
Kodaniku käekäigu hakkamasaamise toetamine                                                                                   
Kriisist välja aidata 
Kultuuri ja haridust toetada                                                                                                 
Kuna oleme  ELis, siis on ühtne süsteem, fondid toetavad                                                                     
Kõik Euroopa riigid saaksid ühele tasemele                                                                                   
Kõike paremaks muuta 
Kõiki paremuse poole viia 

Aidata ja toetada 
Aidata ja toetada erinevaid projekte                                                                                                                                                                                                                         
Aidata kaasa heaolu paranemisele                                                                                                                                                                                                                             
Aidata kaasa tööhõivele, erinevaid riskigruppe                                                                                                                                                                                                               
Aidata nõrgemaid riike                                                                                                                                                                                                                                       
Aidata rahaliselt   
Aidata riigid ühele tasemele                                                                                                                                                                                                                                 
Aidata sotsiaalselt toime tulla                                                                                                                                                                                                                              
Aidata teatud gruppe jätkusuutlikuks                                                                                                                                                                                                                         
Aidata toetuste abil erinevaid riskirühmi                                                                                                                                                                                                                    
Aidata tõsta maa arengut                                                                                                                                                                                                                                     
Aidata töötuid tööle                                                                                                                                                                                                                                         
Aidata vaesemaid elanikke, leida inimestele 
tööd ja, et inimesed tuleksid oma eluga toime                                                                                                                                                                      
Aidata viletsamaid                                                                                                                                                                                                                                           
Aidata ümberõppega seotud                                                                                                                                                                                                                                    
Arendada  äritegevust ja tööturgu                                                                                                                                                                                                                            
Arendada ettevõtlust ja haridust                                                                                                                                                                                                                             
Arendada ja aidata sotsiaalvaldkonda                                                                                                                                                                                                                         
Arendada ja kaasa aidata erinevaid projekte                                                                                                                                                                                                                  
Arendada järelejõudmist                                                                                                                                                                                                                                      
Arendada mahajäämust sotsiaalsfääris                                                                                                                                                                                                                         
Arendada neid võimalusi                                                                                                                                                                                                                                      
Arendada seda valdkonda, mis vajab abi                                                                                                                                                                                                                       
Arendada teatud valdkondi                                                                                                                                                                                                                                    
Arendamine                                                                                                                                                                                                                                                   
Arengu edendamine                                                                                                                                                                                                                                            
Arengu toetamine                                                                                                                                                                                                                                             
Arengutaseme ühtlustamine EL-s                                                                                                                                                                                                                               
Edendada Eesti elu                                                                                                                                                                                                                                           
Edendada, headele ideedele jõudu anda                                                                                                                                                                                                                        
Eestit toetada 
Elanike heaolu                                                                                                                                                                                                                                               
Elanikkonna elujärje parandamine                                                                                                                                                                                                                             
Elatustaseme tõstmine                                                                                                                                                                                                                                        
Elatustaseme tõstmine, heaolu parandamine                                                                                                                                                                                                                    
Elatustaseme tõus Euroopas                                                                                                                                                                                                                                   
Elavdada majandust                                                                                                                                                                                                                                           
Ellujäämise õpetus                                                                                                                                                                                                                                           
Elu edasiviimine                                                                                                                                                                                                                                             
Elu parandamine (x2)                                                                                                                                                                                                                                         
Elu parandamine, uued töökohad                                                                                                                                                                                                                               
Elu paremaks muuta  
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Laste ja laste arengu toetamine,  
nõustamiskeskus, tööharjumust, et inimesi 
tööturule tagasi tuua                                                                                                                                                               
Majanduse arendamine                                                                                                                                                                                                                                         
Majanduse tõstmine                                                                                                                                                                                                                                           
Majanduslik abi                                                                                                                                                                                                                                              
majanduslikku ühtlust.                                                                                                                                                                                                                                       
Majandusliku olukorra parandamine                                                                                                                                                                                                                            
Meie elu parandada                                                                                                                                                                                                                                           
Meie toetamine                                                                                                                                                                                                                                               
Millegi valdkonna arendamine                                                                                                                                                                                                                                 
Parandada elukvaliteeti, ühtlustada                                                                                                                                                                                                                          
Parandada hetkeolukorras teatud valdkondi kus 
on praegu viletsad seisud                                                                                                                                                                                         
Parandada inimeste elujärge                                                                                                                                                                                                                                  
Parandada nende inimeste elu kes on vaesemad                                                                                                                                                                                                                 
Parem elu                                                                                                                                                                                                                                                    
Parem elukvaliteet                                                                                                                                                                                                                                           
Parema elukvaliteedi tagamine                                                                                                                                                                                                                                
Parema sotsiaalse sfääri loomine                                                                                                                                                                                                                             
Paremuse poole ja lihtsamaks                                                                                                                                                                                                                                 
Parenda haridust jne.                                                                                                                                                                                                                                        
Partnerluse edendamine                                                                                                                                                                                                                                       
Positiivne                                                                                                                                                                                                                                                   
Rahade jagamine riikide vahel ja valdkondade 
vahel                                                                                                                                                                                                              
Rahva elu parandamine                                                                                                                                                                                                                                        
Rahva heaolu                                                                                                                                                                                                                                                 
Rahva heaolu parandamine                                                                                                                                                                                                                                     
Rahva heaolu parandamine, elukvaliteedi 
parandamine                                                                                                                                                                                                             
Rahva heaolu tõstmine                                                                                                                                                                                                                                        
Raskustest väljaaitamine                                                                                                                                                                                                                                     
Riigid üksi ei tule toime                                                                                                                                                                                                                                    
Sotisaaltöötajad taotlevad abivajajatele toetusi 
ja võib-olla ka ürituste korraldamiseks                                                                                                                                                                        
Sotsiaalkindlustuse tagamine                                                                                                                                                                                                                                 
Sotsiaalne hakkamasaamine, tööhõive, 
ümberõpe                                                                                                                                                                                                                   
Sotsiaalne võrdsus EL riikide vahel 
Sotsiaalse süsteemi toetamine                                                                                                                                                                                                                                
Sotsiaalset elu parandada                                                                                                                                                                                                                                    
Sotsiaalset heaolu tõsta  

Sotsiaalset võimekust tõsta                                                                                                                                                                                                                                  
Sotsiaalstruktuuri parandada                                                                                                                                                                                                                                 
Sotsiaaltegevust                                                                                                                                                                                                                                             
Sotsiaaltoetused                                                                                                                                                                                                                                             
Sotsiaalturvalisuse tõstmine                                                                                                                                                                                                                                 
Sponsoreerida erinevaid teid ja kanalisatsiooni                                                                                                                                                                                                              
Suurendada  konkurentsivõimet                                                                                                                                                                                                                                
Suurperede aitamine, perede aitamine kui töötu on 
peres                                                                                                                                                                                                        
Säilivus mõnes piirkonnas nt. koolide säilitamine                                                                                                                                                                                                            
Tagada piirkonna elujärje paranemine                                                                                                                                                                                                                         
Toetada (x2)                                                                                                                                                                                                                                                 
Toetada abivajajaid                                                                                                                                                                                                                                          
Toetada arengut                                                                                                                                                                                                                                              
Toetada eelnevalt nimetatud valdkondi                                                                                                                                                                                                                        
Toetada erinevaid sihtgruppe (x3)                                                                                                                                                                                                                            
Toetada erinevaid sihtrühmi                                                                                                                                                                                                                                  
Toetada erinevaid sotsiaalvaldkondi                                                                                                                                                                                                                          
Toetada ja kaasa aidata erinevaid gruppe                                                                                                                                                                                                                     
Toetada mittetulunduslikku valdkonda                                                                                                                                                                                                                         
Toetada rahaliselt erinevaid projekte (x2)                                                                                                                                                                                                                   
Toetada rikkamaid                                                                                                                                                                                                                                            
Toetada sotsiaalvaldkonna raskustes olevaid peresid                                                                                                                                                                                                          
Toetada uute töökohtade loomist                                                                                                                                                                                                                              
Toetakse vaeseid                                                                                                                                                                                                                                             
Tulla toime, selleks vaja toetusi                                                                                                                                                                                                                            
Turgutada sotsiaalvaldkondi                                                                                                                                                                                                                                  
Tõsta inimeste motivatsiooni, arendada initsiatiivi, 
algatust                                                                                                                                                                                                  
Tõsta motivatsiooni inimestes                                                                                                                                                                                                                                
Tõsta sotsiaalelu puudutavaid asju                                                                                                                                                                                                                           
Tõsta sotsiaalset heaolu                                                                                                                                                                                                                                     
Tõsta üldist heaolu ja aidata hädasolijaid                                                                                                                                                                                                                   
Tööhõive                                                                                                                                                                                                                                                     
Tööturu tagamine-tööhõive  Töötute ümberõpetamine                                                                                                                                                                                                            
Uute töökohtade loomine                                                                                                                                                                                                                                      
Vaeseid inimesi aidata, arstiabi                                                                                                                                                                                                                             
Vaesuse likvideerimine                                                                                                                                                                                                                                       
Vajalikke valdkondi järele aidata                                                                                                                                                                                                                            
Vastava kontingendi aitamine tööturule, neile 
koolitused jms                                                                                                                                                                                                   
Vastavalt vajadusele antakse                                                                                                                                                                                                                                 
Vastavate valdkondade heaolu tõstmine                                                                                                                                                                                                                        

 
 

Võrdsustamine sotsiaalsfääris                                                                                                
Väiksemaid riike aidata paremale tasemele                                                                                    
Ühiskonna  ühtlustamine                                                                                                      
Ühiskonna eluolu üldine parendamine, inimeste 
turvatunde tõstmine                                                                                                          
Ühiskonnaelu edendamine                                                                                                      
Ühtlustada EL riikide taset                                                                                                  
Ühtlustada erinevate tasemetega osade üleüldist 
plaani                                                                                                                       
Ühtlustada Euroopa elanikkonna toimetulekut                                                                                  
Ühtlustada liikmesriikide sotsiaalset arengut                                                                                
Üldine kassa                                                                                                                 
Üldist elu paremaks muuta                                                                                                    
Ümberõpetamine                                                                                                               
Ümberõpetamine, abistamine 
 
Küsimus 6. Milline on Teie arvates Euroopa 
Liidu toetuste (üldine) eesmärk  
Abi (x2)                                                                                                                     
Abi elanikele                                                                                                                
Abi inimestele                                                                                                               
Abi kõiges mahajääjatele                                                                                                     
Abi kõigile liikmetele, kes vajavad                                                                                          
Abi mahajääjatele (x2)                                                                                                       
Abi pakkumine                                                                                                                
Abi põllumajandusele                                                                                                         
Abi rasketel aegadel                                                                                                         
Abi riikidele kellele on materiaalset abi vaja                                                                               
Abi vaestele (x2)                                                                                                            
Abistada (x2)                                                                                                                
Abistada erinevaid sihtgruppe                                                                                                
Abistada inimesi                                                                                                             
Abistada inimesi, riike                                                                                                      
Abistada ja toetada                                                                                                          
Abistada ja ühtlustada rahvast                                                                                               
Abistada mahajääjaid                                                                                                         
Abistada mahajääjaid teiste maade tasemele                                                                                   
Abistada majanduslikult mahajäänuid                                                                                          
Abistada meie riiki                                                                                                          
Abistada neid riike, kes on majanduslikult kehvemal 
järjel                                                                                                                       
Abistada riike                                                                                                               
Abistada vajalikku arengut                                                                                                   
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Abistamine (x10)                                                                                                                                                                                                                                             
Abistamine, eriti noortele                                                                                                                                                                                                                                   
Abistamine, toetamine (x2)                                                                                                                                                                                                                                   
Abistamiseks                                                                                                                                                                                                                                                 
Abivajajaid aidata (x2)                                                                                                                                                                                                                                      
Abivajajaid aitavad                                                                                                                                                                                                                                          
Abivajajaid ja majandust tõsta                                                                                                                                                                                                                               
Abivajajate abistamine                                                                                                                                                                                                                                       
Abivajajate aitamine, ka Eesti                                                                                                                                                                                                                               
Abivajajate toetamine (x2)                                                                                                                                                                                                                                   
Abivajajate toetus                                                                                                                                                                                                                                           
Aidata (x3)                                                                                                                                                                                                                                                  
Aidata abitumaid                                                                                                                                                                                                                                             
Aidata abivajajaid (x2)                                                                                                                                                                                                                                      
Aidata Eesti arengule kaasa                                                                                                                                                                                                                                  
Aidata Eestit                                                                                                                                                                                                                                                
Aidata Eestit Euroopa keskmisele taseme                                                                                                                                                                                                                      
Aidata elanikke                                                                                                                                                                                                                                              
Aidata erinevaid EL riike                                                                                                                                                                                                                                    
Aidata erinevaid riiklikke sektoreid                                                                                                                                                                                                                         
Aidata erinevate riikide erinevaid 
majandusharusid                                                                                                                                                                                                              
Aidata Euroopa riike ühtlasemale tasemele                                                                                                                                                                                                                    
Aidata hädasolijaid (x2)                                                                                                                                                                                                                                     
Aidata ikka                                                                                                                                                                                                                                                  
Aidata ja toetada erinevaid sihtgruppe                                                                                                                                                                                                                       
Aidata järele neid riike kes liitusid ELiga hiljem, 
et sotsiaal- ja majanduslik tase oleks ühtlane                                                                                                                                                              
Aidata järele vähemarenenuid                                                                                                                                                                                                                                 
Aidata järgi mahajääjaid                                                                                                                                                                                                                                     
Aidata järjele neid, kellel vaja on                                                                                                                                                                                                                          
Aidata kaasa eri majandusharude toimimisele                                                                                                                                                                                                                  
Aidata kaasa erinevate majandusharude arengule                                                                                                                                                                                                               
Aidata kaasa erinevate majandusharude 
toetamisele                                                                                                                                                                                                               
Aidata kaasa erinevate riikide arengutasemele, 
seda ühtlustada                                                                                                                                                                                                  
Aidata kaasa majanduse arengule                                                                                                                                                                                                                              
Aidata kaasa majandusharude arengule                                                                                                                                                                                                                         
Aidata kaasa riikide majanduse arendamisele                                                                                                                                                                                                                  
Aidata kõiki                                                                                                                                                                                                                                                 
Aidata liikmesmaade arengut                                                                                                                                                                                                                                  
Aidata mahajääjaid püsima jääda                                                                                                                                                                                                                              

Aidata maid, kes soovivad eurotsooni                                                                                                                                                                                                                         
Aidata meid paremale järjele võrreldes arenenud 
maadega                                                                                                                                                                                                        
Aidata mingil määral                                                                                                                                                                                                                                         
Aidata neid riike, millistel on raskusi                                                                                                                                                                                                                      
Aidata nõrgemaid riike                                                                                                                                                                                                                                       
Aidata nõrgematel ja vähem arenenutel järjele 
jõuda teiste riikidega samale tasemele                                                                                                                                                                           
Aidata parandada erinevate riikide majandusharusid                                                                                                                                                                                                           
Aidata paremat tulevikku luua                                                                                                                                                                                                                                
Aidata rahastada mahajääjaid                                                                                                                                                                                                                                 
Aidata raskustes olevaid erinevaid sotsiaalseid 
gruppe                                                                                                                                                                                                         
Aidata sotsiaalselt inimesi- lapsi ja vanureid                                                                                                                                                                                                               
Aidata teatud majandusharude eluvõimelisusele                                                                                                                                                                                                                
Aidata vaesemaid                                                                                                                                                                                                                                             
Aidata vaesemaid riike                                                                                                                                                                                                                                       
Aidata vaesemaid riike tasemele                                                                                                                                                                                                                              
Aidata vaesemaid viie rikkama hulka                                                                                                                                                                                                                          
Aidata vaesematel riikidel järgi jõuda                                                                                                                                                                                                                       
Aidata viia vastavale tasemele, et riik vastaks 
nõutud normidele                                                                                                                                                                                               
Aidata vähekindlustatud eri gruppe, tööhõive 
küsimusi                                                                                                                                                                                                          
Aidata ühtlustada EL                                                                                                                                                                                                                                         
Aidata üksteist, katastroofid jne.                                                                                                                                                                                                                           
Aidatakse vaeseid riike järjele                                                                                                                                                                                                                              
Aitamine, parendamine                                                                                                                                                                                                                                        
Aitavad kedagi, pole huvi tundnud                                                                                                                                                                                                                            
Aitavad nõrgemaid                                                                                                                                                                                                                                            
Anda võlga, et keegi ei saaks midagi pärast öelda                                                                                                                                                                                                            
Arendada (x3)                                                                                                                                                                                                                                                
Arendada Eesti ettevõtlust                                                                                                                                                                                                                                   
Arendada EL maid                                                                                                                                                                                                                                             
Arendada elu ja majandust                                                                                                                                                                                                                                    
Arendada ettevõtlust                                                                                                                                                                                                                                         
Arendada mahajääjaid järele                                                                                                                                                                                                                                  
Arendada mahajäänud alasid - näiteks teed ja 
infosüsteemid                                                                                                                                                                                                     
Arendada meie majandust ja toetada riiki                                                                                                                                                                                                                     
Arendada põllumajandust                                                                                                                                                                                                                                      
Arendada riike, inimesi                                                                                                                                                                                                                                      
Arendada riikidevahelist tegevust                                                                                                                                                                                                                            
Arendada ökonoomikat                                                                                                                                                                                                                                         

Arendada ühiskonda                                                                                                           
Arendada, edasi viia                                                                                                         
Arendamine                                                                                                                   
Arendamine üldine                                                                                                            
Arendamiseks                                                                                                                 
Arengu aitamine                                                                                                              
Arengu toetamine, silmaringi laiendamine mahajääjate 
seas                                                                                                                         
Arengu toetus                                                                                                                
Arengu toetus - elukvaliteedi tõus                                                                                              
Arengu tõstmine                                                                                                              
Arengu uue euroliidu riikidele                                                                                               
Arengu ühtlustamine                                                                                                          
Arengut toetada                                                                                                              
Edendada Euroopa Liitu kui tervikut                                                                                          
Edendada igasugu valdkondi                                                                                                   
Edendada põllumajandust                                                                                                      
Eesti ei suuda üksi, meile abi vaja ja toetada                                                                               
Eesti inimeste võimaluste suurendamine                                                                                       
Eesti integreerimine                                                                                                         
Eesti järeleaitamine                                                                                                         
Eesti ära osta                                                                                                               
Eesti üldist infrastruktuuri parandada                                                                                       
Eestis elujärje parandamine                                                                                                  
Eestit aidata                                                                                                                
Eestit arendada 
Ei kasuta neid subsiidiume                                                                                                   
Ei ole sellest aru saanud - antakse raha, siis 
kontrollitakse millimeetri täpsusega ja kui midagi ei 
meeldi, siis võetakse raha tagasi - parem sellest eemale 
hoida 
Ei usu, et sealt midagi saab                                                                                                 
Eks ikka arenguteks                                                                                                          
Eks ta abi annab                                                                                                             
EL liikmesriikide majanduslik ühtlustamine                                                                                   
EL liikmesriikide taseme võrdsustamine                                                                                       
EL liikmesriikide taseme ühtlustamine                                                                                        
EL majandust tugevdada                                                                                                       
EL tugevdamine, arengu ühtlustamine                                                                                                          
Elanikkonna viimine võrdsele tasemele                                                                                        
Elanikkonna üldise arengu toetamine                                                                                          
Elatustaseme  tõstmine                                                                                                       
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Elatustaseme parandamine                                                                                                                                                                                                                                     
Elatustaseme parendamine                                                                                                                                                                                                                                     
Elatustaseme tõstmine                                                                                                                                                                                                                                        
Elatustaseme ühtlustamiseks                                                                                                                                                                                                                                  
Elavdada ettevõtlust                                                                                                                                                                                                                                         
Elu arendamine                                                                                                                                                                                                                                               
Elu edendamine ja toetamine                                                                                                                                                                                                                                  
Elu lihtsamaks teha                                                                                                                                                                                                                                          
Elu parandada                                                                                                                                                                                                                                                
Elu parandamine (x6)                                                                                                                                                                                                                                                
Elu parandamiseks                                                                                                                                                                                                                                            
Elu paremaks muuta                                                                                                                                                                                                                                           
Elu paremaks muuta, et me poleks teistele 
koormaks                                                                                                                                                                                                              
Elu paremaks muutmine (x2)                                                                                                                                                                                                                                          
Elu taseme parandamine                                                                                                                                                                                                                                       
Elu-olu parandamine (x2)                                                                                                                                                                                                                                            
Elujärge parandada                                                                                                                                                                                                                                           
Elujärje parandamine (x2)                                                                                                                                                                                                                                           
Elujärje parandamiseks                                                                                                                                                                                                                                       
Elujärje tõstmine                                                                                                                                                                                                                                            
Elukvaliteeti aidata parandada                                                                                                                                                                                                                               
Eri majandusharude arenguks                                                                                                                                                                                                                                  
Erinevate majandusharude arenguks                                                                                                                                                                                                                            
Erinevate majandusharude toetamine                                                                                                                                                                                                                           
Erinevate riikide aitamine                                                                                                                                                                                                                                   
Erinevate riikide erinevate valdkondade 
edendamine                                                                                                                                                                                                              
Erinevate riikide kaaasaaitamine teatud tasemele                                                                                                                                                                                                             
Erinevate riikide majanduse toetamiseks, et 
ühtlustada taset                                                                                                                                                                                                    
Erinevate riikide võrdsustamiseks                                                                                                                                                                                                                            
Eriti ei tea                                                                                                                                                                                                                                                 
Et abiks olla praegusel perioodil, et üheskoos 
jagu saada                                                                                                                                                                                                       
Et aidata Euroopa riike ühtlustada                                                                                                                                                                                                                           
Et aidata kaasa erinevate riikide majanduste 
ühtlustamisele                                                                                                                                                                                                     
Et aidata kaasa inimkonna paremale arengule 
tulevikus                                                                                                                                                                                                           
Et aidata meid kes abi vajavad                                                                                                                                                                                                                               
Et aidata riiki jõuda paremale tasemele      
Et Eesti oleks euro tasemel  

Et EL majanduslikku taset ühtlustada                                                                                                                                                                                                                         
Et elu edasi liikuda saaks                                                                                                                                                                                                                                   
Et elu läheks paremuse poole                                                                                                                                                                                                                                 
Et elu oleks parem                                                                                                                                                                                                                                           
Et elu paraneks                                                                                                                                                                                                                                              
Et elu paremaks läheks                                                                                                                                                                                                                                       
Et elu paremks muuta, jagada raha sinna kus vaja                                                                                                                                                                                                             
Et Euroopa Liidus oleksid kõik võrdsed ja saaksid  
tööl käia ka teistes EU riikides                                                                                                                                                                            
Et Euroopa Liit tunneks ennast tervikuna ja aidata 
vähem arenend piirkondi                                                                                                                                                                                     
Et iga riik saaks ise hakkama, et ei jääks ELile 
koormaks kaela, lisaks inimesi ja demokraatiat 
arendada                                                                                                                                                        
Et inimesed paremini hakkama saaksid                                                                                                                                                                                                                         
Et inimestel paremini läheks ja riik paremini välja 
tuleks- abi tuleb inimestele ikkagi riigi kaudu                                                                                                                                                            
Et järele aidata kehvema arenguga riike                                                                                                                                                                                                                      
Et kõigil läheks paremini                                                                                                                                                                                                                                    
Et kõigil oleks parem elu                                                                                                                                                                                                                                    
Et kõik EL liikmed saaks paremini  hakkama                                                                                                                                                                                                                   
Et kõik paremaks läheks                                                                                                                                                                                                                                      
Et me paremini elaksime                                                                                                                                                                                                                                      
Et meie ka järgi jõuaks vanadele liikmetele                                                                                                                                                                                                                  
Et parem elada oleks                                                                                                                                                                                                                                         
Et parem oleks                                                                                                                                                                                                                                               
Et rahval oleks tööd                                                                                                                                                                                                                                         
Et riigid saaksid abi, et võrdsustuda                                                                                                                                                                                                                        
Et riik areneks                                                                                                                                                                                                                                              
Et riik elaks normaalselt                                                                                                                                                                                                                                    
Et riikidel läheks hästi                                                                                                                                                                                                                                     
Et saaks aidata inimesi                                                                                                                                                                                                                                      
Et suurendada Euroopa konkurentsivõimet 
maailmaturul                                                                                                                                                                                                           
Et ühtlustada erinevate riikide tasemeid                                                                                                                                                                                                                     
Ettevõtluse toetamine                                                                                                                                                                                                                                        
Euroopa Liidu liikmesriikide tasemete ühtlustamine                                                                                                                                                                                                           
Euroopa Liidu toetuste eesmärk on see, et need, 
kes seda jagavad, saaksid selle endale.                                                                                                                                                                        
Euroopa maade elatustaseme ühtlustamine                                                                                                                                                                                                                      
Finantseerida inimeste elu paremaks muutmiseks                                                                                                                                                                                                               
Hariduse jatöökohtade toetamine                                                                                                                                                                                                                              
Harmoniseerida liiikmesriikide sotsiaalvaldkonna 
erinevusi                                                                                                                                                                                                     

Hea, meie kooli remonditakse praegu                                                                                          
Heaolu eest hoolitseda                                                                                                       
Hoida jalul mingeid struktuure                                                                                               
Hoida paremat elujärge ja aidata kaasa selle tõusule                                                                         
Huvide harmoniseerumine, toetatakse neid 
valdkondi, mis vajavad arendamist                                                                                            
Huvitegevuse ja põllumeeste toetamine                                                                                        
Ida-Euroopa maade järeleaitamine                                                                                                
Igasugune abi erinevatele projektidele                                                                                       
Ikka arendamiseks                                                                                                            
Inimesi aidata, põllumajandust                                                                                               
Inimesi toetada materiaalselt                                                                                                
Inimeste elu lihtsustamiseks-toetus headele 
projektidele                                                                                                                 
Inimeste toetus -põllumehi                                                                                                      
Inimeste toimetulek                                                                                                          
Inimeste toimetuleku aitamine                                                                                                
Innovatsiooni võiks toetada                                                                                                  
Jalule aidata                                                                                                                
Järeleaitamine (x2)                                                                                                                             
Järeleaitamine arengus eri maadele                                                                                           
Järeleaitamine ka Eestile                                                                                                    
Järeleaitamine-haridus jne.                                                                                                     
Järelikult pole meil mõni asi hästi                                                                                          
Jätkusuutlikkuse tagamine                                                                                                    
Kaasa aidata Euroopa Liidu riikide majanduse 
ühtlustamisele                                                                                                               
Kaasa aidata majanduse arengule                                                                                              
Kaasa aidata riikide arengule                                                                                                
Kaasfinatseerimine                                                                                                           
Kasu liikmesriikidele                                                                                                        
Kedagi toetatakse                                                                                                            
Kehvemaid riike paremuse poole aidata                                                                                        
Kellel vajadus sellele anda toetust                                                                                          
Kes jäänud maha, neid edasi aidata, et oleks võrdsed                                                                         
Kiirendada järelejõumist                                                                                                     
Kohaliku elu edendamine, noortele abi                                                                                        
Kohaliku majanduse turgutamine                                                                                               
Konkurentsivõime tõstmine, EL riikide vaheliste 
erinevuste vähendamine                                                                                                       
Konkurentsi tõstmine                                                                                                                 
Koostöö edendamine ja ühtlustamine                                                                                           
Kui õigesti ettepanekuid teha, siis nad aitavad - EL                                                                            
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Kultuurisidemed, noortele, töötus, avada 
Euroopa                                                                                                                                                                                                                
Kõikide EL rahvaste heaolu                                                                                                                                                                                                                                   
Kõikidele normaalne elu                                                                                                                                                                                                                                      
Lahendada EL koostöövõimet ja heaolu                                                                                                                                                                                                                         
Laiem eesmärk                                                                                                                                                                                                                                                
Laiem valdkond on EU toetustel                                                                                                                                                                                                                               
Liikmesriike toetada, äsjaliitunuid                                                                                                                                                                                                                          
Liikmesriikide tugevuse ühtlustamine, 
nõrgemate lülide ärakaotamine                                                                                                                                                                                             
Liikmete toetamine ja  huvitavad projektid, 
neid arendada                                                                                                                                                                                                       
Liitu tugevdada ja paremaks muuta                                                                                                                                                                                                                            
Mahajääjate järeleaitamine                                                                                                                                                                                                                                   
Mahajääjate toetus                                                                                                                                                                                                                                           
Majandus- ja haridusprobleemide lahendamine                                                                                                                                                                                                                  
Majanduse arendamine (x2)                                                                                                                                                                                                                                           
Majanduse areng                                                                                                                                                                                                                                              
Majanduse areng ja aidata masust üle saada                                                                                                                                                                                                                   
Majanduse arenguks (x2)                                                                                                                                                                                                                                             
Majanduse edendamine, elukvaliteet                                                                                                                                                                                                                           
Majanduse elavnemine                                                                                                                                                                                                                                         
Majanduse ja  ja kultuuri edendamine                                                                                                                                                                                                                         
Majanduse parandamine, toetused jms                                                                                                                                                                                                                          
Majanduse turgutamine                                                                                                                                                                                                                                        
Majanduse tõstmine (x2)                                                                                                                                                                                                                                             
Majanduse, transpordi ja teetööde toetus                                                                                                                                                                                                                     
Majandusele abi                                                                                                                                                                                                                                              
Majanduslik areng                                                                                                                                                                                                                                            
Majandusliku arengu toetamine maadele, kes 
kriisis                                                                                                                                                                                                              
Majandusliku olukorra parandamine                                                                                                                                                                                                                            
Materiaalne abi                                                                                                                                                                                                                                              
Materiaalse olukorra lahendamine inimestel, 
maksude langetamine                                                                                                                                                                                                 
Midagi toetavad                                                                                                                                                                                                                                              
Muuta elu inimestel paremaks                                                                                                                                                                                                                                 
Natuke neid riike paremaid järjele saada kes 
ELs ja aidata euro peale minna                                                                                                                                                                                     
Neid aidata kes hakkama ei saa                                                                                                                                                                                                                               
Nendele EL riikide abistamine, kes on hädas                                                                                                                                                                                                                  
Nõrgemaid aidata                                                                                                                                                                                                                                             
Nõrgemaid riike toetada                                                                                                                                                                                                                                      
 

Nõrgemaid viia tugevamate tasemele                                                                                                                                                                                                                           
Nõrgemate järjeleaitamine 
Olemasoleva parendamine                                                                                                                                                                                                                                      
Oleme EL liikmed, toetavad meid                                                                                                                                                                                                                              
Olen kuulnud põllumajandustoetuste kohta                                                                                                                                                                                                                     
Oma kodanike elu-olu parandamine                                                                                                                                                                                                                             
Oma turu laiendamine                                                                                                                                                                                                                                         
Omakasu saamine                                                                                                                                                                                                                                              
Orjasta Eesti Vabariik                                                                                                                                                                                                                                       
Parandada antud olukorda, näiteks maanteed                                                                                                                                                                                                                   
Parandada Eesti majandust                                                                                                                                                                                                                                    
Parandada elatustaset                                                                                                                                                                                                                                        
Parandada elu taset kõikides EL riikides                                                                                                                                                                                                                     
Parandada elukeskkonda                                                                                                                                                                                                                                       
Parandada elukvaliteeti (x2)                                                                                                                                                                                                                                       
Parandada inimeste elujärge                                                                                                                                                                                                                                  
Parandada inimeste elukeskkonda                                                                                                                                                                                                                              
Parandada kaubandussuhteid Euroopa riikide 
vahel                                                                                                                                                                                                               
Parandada liikmesriikide elanike ja firmade taset                                                                                                                                                                                                            
Parandada majandust, põllumajandust, 
ühtlustada elatustaset                                                                                                                                                                                                    
Parandada saajate majandust, elu                                                                                                                                                                                                                             
Parandada siinset olukorda                                                                                                                                                                                                                                   
Parandada sotsiaalset olukorda                                                                                                                                                                                                                               
Parem elu (x2)                                                                                                                                                                                                                                                      
Parem elukvaliteet                                                                                                                                                                                                                                           
Parema järje saavutamine                                                                                                                                                                                                                                     
Paremale järjele aidata riiki                                                                                                                                                                                                                                
Parendada meie elukvaliteeti-Eesti                                                                                                                                                                                                                           
Peaks toetused jõudma õigesse kohta, piirkond 
peaks saama areneda vajalikule tasemele                                                                                                                                                                          
Peame ühesuguseks saama                                                                                                                                                                                                                                      
Peavad kaasa aitama arengule, peaks tagama 
kogu EL riikide hulgas võrdsed võimalused                                                                                                                                                                                                                    
PRIA                                                                                                                                                                                                                                                         
Projektitaotlused                                                                                                                                                                                                                                            
Põllumajandus, ettevõtlustoetus, mingid 
uuringud                                                                                                                                                                                                               
Põllumajanduse jaoks, tänu toetuste süsteemile 
on Eesti olemas ja pole pankrotis                                                                                                                                                                               
Põllumajanduse toetamine (x2)                                                                                                                             
Põllumajanduskultuur                                                                                                                                                                                                                                         
Põllumajandust edendada                                                                                                                                                                                                                                      

Põllumajandustoetused                                                                                                        
Põllumeeste toetamine                                                                                                        
Põllumeeste toetused                                                                                                         
Rahad tuleb  ära paigutada                                                                                                   
Rahaline toetamine                                                                                                           
Rahaline toetus                                                                                                              
Rahaline toetus elatusjärje parandamiseks                                                                                    
Rahastavad uusi projekte, energiasäästlikus jt.                                                                              
Rahva heaolu parandamine                                                                                                     
Raskuste ületamine                                                                                                           
Regionaalse arengu toetamine                                                                                                 
Regionaalse ja üleeuroopalise arengu nimel                                                                                   
Riiki aidata                                                                                                                 
Riiki parandada                                                                                                              
Riikide abistamine                                                                                                           
Riikide omavaheline hästi läbisaamine ja üksteise 
toetamine                                                                                                                    
Riikide omavaheline paremini läbisaamine,et teatud 
asutused omavahel suhtleks                                                                                                   
Riikide taseme ühtlustamine                                                                                                  
Riikide vastastikune abi                                                                                                     
Riikide ühtustamine                                                                                                          
Riikidel oma maksuvõlgnevused ja kui sealt abi ei 
saaks, oleks väga raske                                                                                                      
Riikidele teedetoetused                                                                                                      
Rikastelt võtta, vaestele anda                                                                                               
Rohkem üldises mõttes abistamine                                                                                             
Saab raha teede paranduseks ja suurtele objektidele                                                                          
Samale taseme rahvast aidata                                                                                                 
Samamoodi                                                                                                                    
See on karuteene                                                                                                             
See, kellele on suunatud, peaks sellest kasu saama                                                                           
Sellel kellel vähe anname juurde                                                                                             
Sogane, oleme liidu idapoolsem riik, enne olime 
läänepoolsem                                                                                                                 
Sotsiaalne võrdsus EL riikide vahel                                                                                          
Stabiilsus, et poleks nii palju erinevusi                                                                                    
Stimuleerida inimesi sellega tegelema                                                                                        
Suurendada konkurentsivõimet                                                                                                 
Tasakaalustada  EL majandust, mahajääjaid aidata                                                                             
Tasakaalustada ühist taset uutes riikides                                                                                    
Taseme ühtlustamine riikides                                                                                                 
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Tasuta lõunaid ei ole                                                                                                                                                                                                                                        
Teatud asju toetatakse ja teatud asju ei toetata                                                                                                                                                                                                             
Teatud valdkondi võrdsustada                                                                                                                                                                                                                                 
Teede ehitus ja parandus                                                                                                                                                                                                                                     
Teedeehitus (x2)                                                                                                                                                                                                                                                    
Teedeehitus; koolide, lasteaedade remont                                                                                                                                                                                                                     
Tegevuse areng                                                                                                                                                                                                                                               
Toetab erinevaid valdkondi                                                                                                                                                                                                                                   
Toetada (x5)                                                                                                                                                                                                                                                       
Toetada abivajajaid (x3)                                                                                                                                                                                                                                           
Toetada erinevaid riike ja ühtlustada tasemeid                                                                                                                                                                                                               
Toetada erinevaid riike, et tagada ühtlasem 
areng                                                                                                                                                                                                               
Toetada erinevaid sihtgruppe                                                                                                                                                                                                                                 
Toetada et Eestis oleks normaalne                                                                                                                                                                                                                            
Toetada firmasid, inimesi                                                                                                                                                                                                                                    
Toetada hädas olevaid sihtgruppe                                                                                                                                                                                                                             
Toetada ikka                                                                                                                                                                                                                                                 
Toetada inimesi                                                                                                                                                                                                                                              
Toetada ja abistada                                                                                                                                                                                                                                          
Toetada ja tugevdada erinevaid 
majandusharusid                                                                                                                                                                                                                  
Toetada keda vaja                                                                                                                                                                                                                                            
Toetada kultuuri ja organisatsioone                                                                                                                                                                                                                          
Toetada kõiki                                                                                                                                                                                                                                                
Toetada kõiki maid võrdselt et nad saaksid 
hakkama                                                                                                                                                                                                              
Toetada mahajääjaid                                                                                                                                                                                                                                          
Toetada majandust                                                                                                                                                                                                                                            
Toetada materiaalselt ettevõtmisi                                                                                                                                                                                                                            
Toetada põllumajandust (x2)                                                                                                                                                                                                                                         
Toetada rahvast                                                                                                                                                                                                                                              
Toetada sotsiaalprojekte                                                                                                                                                                                                                                     
Toetada vaeseid                                                                                                                                                                                                                                              
Toetada vastavalt vajadustele                                                                                                                                                                                                                                
Toetada väiksemaid riike                                                                                                                                                                                                                                     
Toetada, abistada maainimest                                                                                                                                                                                                                                 
Toetada, aidata                                                                                                                                                                                                                                              
Toetada, et hiljem tagasi saada                                                                                                                                                                                                                              
Toetamineb (x2)                                                                                                                                                                                                                                                      
Toetamine, põllumeestele abi                                                                                                                                                                                                                                 
Toetatakse erinevaid sihtgruppe                                                                                                                                                                                                                              
Toetus                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Toetus liikmesriikidele                                                                                                                                                                                                                                      
Toetused on suured, aga ei saa seda lihtinimene                                                                                                                                                                                                              
Toetused, ükskõik kes annab kui ei tulda toime 
Toimetuleku tõstmine                                                                                                                                                                                                                                         
Tugevdada konkurentsivõimet, et inimesed ei 
läheks Euroopast ära                                                                                                                                                                                               
Tõsta üldist heaolutaset, tagada sotsiaalne 
heaolu                                                                                                                                                                                                             
Tõsta ülejäänud maad samale taseme kui 
rikkamad riigid                                                                                                                                                                                                         
Tösta üldmajandust ja elatustaset                                                                                                                                                                                                                            
Töötute abistamine, aga seda aitab ka ainult linn 
(Tallinn), Euroopast ei tea ma midagi.                                                                                                                                                                       
Uute ja vaesemate riikide järjele aitamine                                                                                                                                                                                                                   
Uute järeleaitamine                                                                                                                                                                                                                                          
Vaesemaid aidata                                                                                                                                                                                                                                             
Vaeste inimeste toetamine                                                                                                                                                                                                                                    
Vaestele riikidele abi                                                                                                                                                                                                                                       
Vanade heade põllumajandusmaade abistamine                                                                                                                                                                                                                   
Viia ero tasemele                                                                                                                                                                                                                                            
Viia EU-sse tulnud uute liikmesriikide elatustase 
ja infrastruktuur samale tasemele nagu on 
vanadel liikmesriikidel                                                                                                                                            
Viia ühtsele tasemele                                                                                                                                                                                                                                        
Võimaldab demokraatlikku arengut.                                                                                                                                                                                                                            
Võlga pakutakse                                                                                                                                                                                                                                              
Võrdne turg liikmetele                                                                                                                                                                                                                                       
Võrdsed võimalused                                                                                                                                                                                                                                           
Võrdsed võimalused kõikidel riikidel ja elanikel                                                                                                                                                                                                             
Võrdsed võmalused EL                                                                                                                                                                                                                                         
Võrdsustada EL liikmesriike                                                                                                                                                                                                                                  
Võrdsustada liikmesriikide elustandardit                                                                                                                                                                                                                     
Võrdsustamine eri piirkondade vahel                                                                                                                                                                                                                          
Võrdsustuks riikide tase                                                                                                                                                                                                                                     
Väeteid ja vaeseid aidata                                                                                                                                                                                                                                    
Vähem arenenud riike toetada     
Vähemarenenud maade abistamine                                                                                                                                                                                                                          
Õpetada inimene tööd tegema, mitte anda talle 
lihtsalt raha                                                                                                                                                                                                    
Ühisturu edendamine                                                                                                                                                                                                                                          
Ühtlustada EL elatustaset                                                                                                                                                                                                                                    
Ühtlustada EL riikide taset (x3)                                                                                                                             
Ühtlustada EL taset                                                                                                                                                                                                                                          
Ühtlustada EL-is elu                                                                                                                                                                                                                                         

Ühtlustada rahva taset                                                                                                       
Ühtlustada regionaalset arengut liikmesriikide vahel                                                                         
Ühtlustada riikide arengut                                                                                                   
Ühtlustada riikide elatustaset ja majandust                                                                                  
Ühtlustada riikide taset                                                                                                     
Ühtlustada taset (x2)                                                                                                                             
Ühtlustamine (x3)                                                                                                                             
Ühtlustamine riikidel                                                                                                        
Ühtne Euroopa                                                                                                                
Üldine elatustaseme tõstmine                                                                                                 
Üldine toetus, majanduse elavdamine                                                                                          
Üldist heaolu    
 
Küsimus 8. Millised on peamised infokanalid, 
millest olete saanud kõige rohkem teavet 
Euroopa Liidu üldeesmärkide kohta? Mujalt, 
kust? 
Ajakirjad                                                                                                                    
Brüssel                                                                                                                      
EAS (x2)                                                                                                                     
Elukiri                                                                                                                      
Euroopa Liidu teabekeskusest                                                                                                 
Gümnaasiumis eelmisel aastal                                                                                                 
Inimestega rääkinud                                                                                                          
Ja ka tööandja juurest                                                                                                       
Kohalik omavalitsus (x2)                                                                                                     
Kolleegid                                                                                                                    
Koolipäeviku tagakaanelt                                                                                                     
Koolis (x2)                                                                                                                  
Koolis on räägitud,  ja isalt olen ka kuulnud                                                                                
Koolist (x12)                                                                                                                
Koolist ka                                                                                                                   
Poeg seletab                                                                                                                 
PRIA                                                                                                                         
Projektidega seotud inimesed                                                                                                 
Sugulastelt, kes elavad Euroopas                                                                                             
Suhtlemine vastavate inimestega, selleteemaline 
dokumentatsioon                                                                                                              
Suhtluskanalites-enda                                                                                                           
Suhtlusring                                                                                                                  
Suhtlusringkond                                                                                                              
Sõbrad 
Sõpradega suheldes  
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Sõpradelt                                                                                                                                                                                                                                                    
Teistelt                                                                                                                                                                                                                                                     
Tuttavad (x5)                                                                                                                                                                                                                                                
Tutvusringkond                                                                                                                                                                                                                                               
Töö kaudu                                                                                                                                                                                                                                                    
Töölt                                                                                                                                                                                                                                                        
Ühes osalesin ise                                                                                                                                                                                                                                            
Ülikool (x2)                                                                                                                                                                                                                                                 
Ülikooli loengud                                                                                                                                                                                                                                             
Ülikoolis (x2)                                                                                                                                                                                                                                               
Ülikoolist  
 
Küsimus 9. Millistest kanalitest olete 
saanud Euroopa Liidu toetatavate 
projektide kohta informatsiooni? Mujalt, 
kust? 
Ametialastel koolitustel                                                                                                                                                                                                                                     
Archimedese sihtasutus                                                                                                                                                                                                                                       
EAS (x3)                                                                                                                                                                                                                                                     
EAS, Leader                                                                                                                                                                                                                                                  
Elust endast                                                                                                                                                                                                                                                 
Endisest töökohast (tuttavate käest)                                                                                                                                                                                                                         
Huvigrupid, kes saavad infot riigiametitest                                                                                                                                                                                                                  
Igal objektil, mis on eurorahadega ehitatud, on 
silt. Kui ringi liikuda, siis on seda näha                                                                                                                                                                      
Infotahvlid                                                                                                                                                                                                                                                  
Isiklikus kontaktid tervishoiuprojektidega, 
samuti noorte projektidega                                                                                                                                                                                          
Ja ka töö juurest                                                                                                                                                                                                                                            
Ja ka tööandja juurest                                                                                                                                                                                                                                       
Kaubanduskeskustes, kui on sõitnud, siis teede 
ääres silte näinud                                                                                                                                                                                               
Kohal kanalisatsiooni ehitus                                                                                                                                                                                                                                 
Kohalik omavalitsus (x2)                                                                                                                                                                                                                                     
Kolleegidega vestlused                                                                                                                                                                                                                                       
Kooli ühiskonnatunnist                                                                                                                                                                                                                                       
Koolist (x5)                                                                                                                                                                                                                                                 
Kõik maanteeääred on plakateid täis                                                                                                                                                                                                                          
Linnavalitsus - aga juba oli hilja liituda                                                                                                                                                                                                                   
Loodusfondi olen ise kasutanud                                                                                                                                                                                                                               
Läbi töökoha                                                                                                                                                                                                                                                 
Maanteel                                                                                                                                                                                                                                                     
Metsaühistult                                                                                                                                                                                                                                                

8. Avatud vastused originaalkujul 

Olen ise osalenud mõnes projektis 
põllumajanduse alal.                                                                                                                                                                                                         
Perevaheline  suhtlus, abikaasa otsib infot ja 
teavitab                                                                                                                                                                                                                                                     
PRIA (x2)                                                                                                                                                                                                                                                    
PRIAst (x2)                                                                                                                                                                                                                                                  
Projekti kirjutajatelt                                                                                                                                                                                                                                       
Projektidega seotud inimesed                                                                                                                                                                                                                                 
Reklaamid ja ajakirjad                                                                                                                                                                                                                                       
Seltskonnast                                                                                                                                                                                                                                                 
Sildid                                                                                                                                                                                                                                                       
Sildid maastikul                                                                                                                                                                                                                                             
Sildid väljas                                                                                                                                                                                                                                                
Siltide pealt                                                                                                                                                                                                                                                
Suhtlusringkond                                                                                                                                                                                                                                              
Sõbrad                                                                                                                                                                                                                                                       
Sõpradega oleme rääkinud                                                                                                                                                                                                                                     
Sõpradega vesteldes                                                                                                                                                                                                                                          
Sõpradelt (x2)                                                                                                                                                                                                                                               
Teede ääres teedeabist                                                                                                                                                                                                                                       
Teedeehitus-sildid                                                                                                                                                                                                                                           
Teedelt                                                                                                                                                                                                                                                      
Tuttavad (x6)                                                                                                                                                                                                                                                
Tuttavate kaudu tööga seoses                                                                                                                                                                                                                                 
Tuttavate käest                                                                                                                                                                                                                                              
Tuttavatelt                                                                                                                                                                                                                                                  
Tutvusringkonnast (x2)                                                                                                                                                                                                                                       
Tööga seoses                                                                                                                                                                                                                                                 
Töökohast (x3)                                                                                                                                                                                                                                               
Tööl                                                                                                                                                                                                                                                         
Töölt (töötab koolis)                                                                                                                                                                                                                                        
Vanematelt                                                                                                                                                                                                                                                   
Volikogust, kui seal olin                                                                                                                                                                                                                                    
Väljas sildid - ehitused                                                                                                                                                                                                                                     
Üksikute inimeste käest, kes on maininud                                                                                                                                                                                                                     
Ülikoolist (x3) 
 
TAUSTTEAVE 
4. Milline on Teie ametikoht: muu, mis?                                                                                                                             
Ettevõtja (x2)                                                                                                                                                                                                                                               
FIE (x8)                                                                                                                                                                                                                                                     
Iseendale tööandja (x2)                                                                                                                                                                                                                                      
Kaitseväes                                                                                                                                                                                                                                                   
Loominguline vabakutseline                                                                                                                                                                                                                                   
Talunik (x2)                                                                                                                                                                                                                                                 
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Turu-Uuringute AS-i kontaktandmed: 

Telefon:  6 277 583 

Faks:  6 277 584 

E-post:  post@turu-uuringute.ee 

Kodulehekülg: www.turu-uuringute.ee 

Aadress:   Tatari 6 (3. korrus), 10 116 Tallinn 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne uuringu koordinaator: Aino Kiis 
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