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Mis peab olema taotlusvormis?
II osa – Projekt

Taotlus kirjeldab tegevuste ja tulemuste mõju
läbivatele teemadele:

Soolise 
võrdõiguslikkuse 

edendamine

Võrdse 
kohtlemise 
tagamine

Puuetega 
inimeste 

juurdepääs



Mis peab olema taotlusvormis?
IV osa – Täiendav info

Taotleja kinnitused

Taotleja on teadlik Ühissätete määruse artikli 7 „Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine ja 
mittediskrimineerimine” ja artikli 8 „Säästev areng” nõuetest ja järgib neid nõudeid kavandatud tegevuste 
elluviimisel.

Taotleja ja partner nõustuvad, et RÜ teostab kontrolli projektiga seotud ruumides ja territooriumil.

Taotlejal ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus.



Taotlusvormi II osa
Projekt

• Projekti elluviimise vajaduse kirjeldus 

• Projekti eesmärk 

• Projekti sihtgrupi ja neile pakutavate teenuste kirjeldus

• Projekti oodatavad tulemused

• Projekti tulemused ja väljundid

• Projekti eeldatav mõju 

• Projekti tegevused

• Projekti riskid ja nende maandamine

• Projekti tiimi kirjeldus



Projekti elluviimise vajaduse kirjeldus 
• Olukorra analüüsis on tulemused ja statistika eristatud soo,

vanuse, rahvuse ja puude kaupa

• Analüüsitud on:

• erinevusi naiste ja meeste olukorras, vajadustes sh võimalusel ka
vanusegruppide, rahvuse ja puude järgi

• mis põhjustab meeste ja naiste erinevat olukorda, vajadusi ja võimalusi

• millised ühiskonnas levinud hoiakud, stereotüübid, eelarvamused ja
rollide jaotused piiravad meeste / naiste võimalusi ühiskonnaelus
võrdväärselt osaleda ja kasu saada



Projekti eesmärk 

Eesmärgid, mis panustavad:

• soolise ebavõrdsuse vähendamisesse/alaesindatud soogrupi
osaluse suurendamisesse

• võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses, eri rahvusest
inimestele ja puuetega inimestele

• puuetega inimeste juurdepääsu edendamisesse



Projekti sihtgrupi ja teenuste kirjeldus
• Sihtgrupi koosseisu on analüüsitud soo, vanuse, rahvuse ja puude

lõikes

• Tegevustes osalemise tingimused võtavad arvesse erinevate
sotsiaalsete gruppide kogemusi, vajadusi, huve ja võimalusi

• Taotlus kirjeldab, kuidas on sotsiaalsete gruppide vajadused projekti
kavandamisel ja läbiviimisel arvesse võetud

• Taotlus kirjeldab, kuidas vähendatakse neid barjääre, mis takistavad
alaesindatud grupi liikmetel tegevustes osaleda ja neist kasu saada



Projekti oodatavad tulemused 

• Millist muutust soovitakse saavutada ehk milline on tegevuste panus 
soolise võrdsuse /soolise tasakaalu edendamisse?

• muutus hoiakutes 

• muutus osaluses

• muutus juurdepääsus ressurssidele / ressursside jaotuses

• muutus teadlikkuses



Projekti tulemused ja väljundid

• Valitud on indikaatorid, mis võimaldavad mõõta tegevuste panust
soolise võrdõiguslikkuse saavutamisse ja võrdsete võimaluste
loomisse

• Indikaatorite alg- ja sihttasemed on eristatud soo, rahvuse, puude ja
vanusegruppide lõikes



Projekti eeldatav mõju 
• Kirjeldatud on tegevuste ja tulemuste mõju läbivatele teemadele:

• Kirjeldatud on erinevate sotsiaalsete gruppide võimalikke takistusi
tegevustest osavõtmisel ja kuidas taotleja kavatseb neid ületada

• Kirjeldatud on oodatav tulemus, nt: soolise lõhe vähenemine, teadlikkuse
kasv

soolise 
võrdõiguslikkuse 

edendamisse

võrdse 
kohtlemise 
tagamisse

kuidas 
tagatakse 
puuetega 
inimeste 

juurdepääs 
toetavatele 

tegevustele?



Projekti tegevused 

• Tegevused, mille peamiseks eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse
edendamine

• Tegevused, milles võetakse arvesse soolist aspekti nn soolõime
rakendamine

• Kaasavad tegevused, mis võimaldavad ja julgustavad tõrjutud
sotsiaalsete gruppide osavõttu

• Kaasatud on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise eksperte



Projekti tegevused 

• Projektis osalejatele korraldatakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise teemalisi koolitusi

• Viiakse läbi uuringuid või analüüse, mille üheks eesmärgiks on
analüüsida naiste ja meeste ning vähemusgruppide olukorda, vajadusi
antud sekkumisvaldkonnas



Projekti tegevused 

Tegevused on ligipääsetavad kõikidele sotsiaalsetele gruppidele:

• Tegevustele pääseb ühistranspordiga? Projekt võimaldab
reisikulude katmist? Pakutakse lapsehooldusteenust?

• Informatsioon on kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles?

• Tegevused on ligipääsetavad puuetega inimestele ehk
tagatakse juurdepääs: a) füüsilisele keskkonnale (ehitised,
ruumid, sündmuskohad, sh parkimiskohad, transport)? b)
kõikidele toetuse raames loodud teenustele ja toodetele? c)
informatsioonile ja kommunikatsioonile?



Projekti riskid ja nende maandamine 
• Sisaldab ka võimalikke takistusi, mis võivad ette tulla meeste ja naiste 

võrdsuse eesmärgi saavutamisele suunatud tegevuste rakendamisel
Näiteks:
• projekti tiimi vähesed teadmised soolise võrdõiguslikkuse edendamise 

põhimõtetest ja meetoditest ning võrdse kohtlemise tagamisest
• Soo, vanuse, rahvuse lõikes andmete puudumine olukorra kohta 

sekkumisvaldkonnas

• ja nende maandamise viise
Näiteks:
• soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise koolituste korraldamine projekti 

tiimile
• uuringute või analüüside läbiviimine, mille eesmärgiks on analüüsida naiste ja 

meeste ning vähemusgruppide olukorda, vajadusi antud sekkumisvaldkonnas



Projekti tiimi kirjeldus

• Sisaldab ka projekti tiimi liikmete soolise võrdõiguslikkuse 
ja võrdse kohtlemise alaseid kompetentse

• Seada eesmärgiks sooliselt tasakaalustatud projekti tiimid



Tänan tähelepanu eest!

Liivi Pehk

Liivi.pehk@svv.ee

Merit Ulvik

Merit.ulvik@svv.ee
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