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Euroopa Liidu 2014.–2020. aasta eelarveperioodi struktuuri- ja
investeerimisfondide raha kasutamisel peavad kõik toetuse
saajad järgima naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise,
diskrimineerimise vältimise ning puuetega inimeste juurdepääsu tagamise põhimõtet.
Loodame, et leiad sellest kogumikust uusi mõtteid, häid soovitusi ja inspiratsiooni, kuidas oma tegevusega võrdsete võimaluste loomisele kaasa aidata. Mõjusad muutused saavad alguse
väikestest sammudest. Kui kogumik tekitab sinus mõtteid või
vajad oma projekti jaoks tuge või nõu, siis pöördu julgesti ÜKP
fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse poole. Oleme
loodud just selleks, et sind aidata.
www.kompetentsikeskus.sm.ee
kompetentsikeskus@sm.ee
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Mida tähendavad
võrdsed võimalused?
Sageli arvatakse, et võrdsed võimalused on loodud siis, kui kellelegi ei ole
seatud otseseid takistusi mõnes tegevuses kaasa löömiseks. Näiteks on seminaril teretulnud osalema kõik inimesed, sõltumata soost, nahavärvist, vanusest või muust tunnusest. See on muidugi õige, aga tegelikult tasub mõelda
veidi kaugemale. Mõnikord on takistuste puudumine vaid näiline. Näiteks
võib ju tõepoolest olla nii, et koolitusele on oodatud kõik, kuid kui koolitus
toimub kohas, kuhu ratastooliga ligi ei pääse, või on see üles ehitatud väga
spetsiifiliselt ja keerukat terminoloogiat kasutades, siis ei ole tagatud võrdsed
võimalused selliste inimeste osalemiseks, kes on ratastoolis või kelle jaoks
käsitletav teema on võõras või raskesti mõistetav. Taolisi takistusi võib ette
tulla igas valdkonnas.
Mõned inimgrupid kannatavad eelarvamuste, negatiivsete hoiakute ja müütide
tõttu rohkem kui teised. Need grupid võivad eri kontekstides olla erinevad.
Ühiskonnas levinud eelarvamused ja stereotüübid puudutavad nii puudega
inimesi, eakaid ja noori, naisi ja mehi, teises keeles kõnelejaid ja teise rahvuse
esindajaid, samuti erineva seksuaalse sättumusega inimesi kui ka mitmesuguseid muid vähemusi.
Mõnikord on põhjused ajaloolised. Näiteks naised on olnud pikka aega rollis, kus
neil lasub peamine vastutus koduse majapidamise, laste kasvatamise ja lähedaste
hooldamise eest. Meeste traditsiooniliseks rolliks on seevastu peetud tööl käimist, pere majanduslikku ülalpidamist. Tegelikult on meie kõigi rollid muidugi
palju mitmekesisemad ning sellised kitsad arusaamad piiravad nii naiste kui ka
meeste ühsiskonnaelus osalemise võimalusi ning eneseteostust.
Põhjus võib peituda ka inimeste teadmatuses või selles, et peljatakse midagi,
mis on teistmoodi. Näiteks erivajadustega inimeste kaasamine jääb sageli selle
taha, et ei osata mõelda, mida võiks vajada vaegnägija või ratastooli kasutaja, et
teistega võrdselt mõnes tegevuses osaleda. Samuti võib olla ebamugav astuda
dialoogi kellegagi, kes ei jaga sinuga sama keeleruumi või kultuurilist tausta.
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Ka eakamad inimesed või, vastupidi, noored ja alles oma kohta otsivad inimesed
võivad jääda paljudest tegevustest kõrvale mõne levinud stereotüübi tõttu.
Võrdsete võimaluste loomine eeldab, et märkame meid ümbritsevaid stereotüüpe ja eelarvamusi ning oskame neist hoiduda.

Miks on oluline anda oma panus?
Kõigile võrdsete võimaluste loomine saab ühiskonnas sündida vaid koostöös.
Pole vahet, mis on sinu projekti peamised eesmärgid ja kas ehitad parajasti
linnaväljakut, korraldad koolitusi, disainid teenuseid või viid läbi kampaaniat – mis tahes tegevuse puhul tasub endalt küsida, mida saad teha, et sinu
tegevusest saaksid kasu võimalikult paljud ühiskonnaliikmed. Linnaväljakut
tahavad kasutada, koolitustel käia, teenuseid tarbida ning kampaaniatest
osa saada nii naised kui ka mehed, nii noored kui ka vanad, samuti erivajadustega inimesed, eestlased, venelased ja muud rahvused ning kõik teisedki.
Kui tegevused on kavandatud just sihtrühma vajadustest lähtudes ning kättesaadavad kõigile, aitab see parandada nende kvaliteeti. See omakorda on
eelduseks projekti eesmärkide sisukale täitmisele.

Kuidas saab minu organisatsioon, ettevõte
või asutus panustada? Mida on võimalik
projektide raames ära teha?
Mõnikord piisab väga väikestest tähelepanekutest ja tegudest, et tuua kaasa
suuri muutusi. Näiteks võib kasu olla sellestki, kui arutada võrdse kohtlemise
teemadel kolleegiga, küsida eakatele suunatud tegevuste eel eakate endi käest
nende vajaduste ja huvide kohta või teha lisapingutusi, et jagatav info jõuaks
ka nendeni, kelle emakeel ei ole eesti keel. Iga tegevuse ja projekti juures saab
teha midagi, millega panustada võrdsete võimaluste loomisse. Sealjuures ei tasu
muretseda, kui ise kõike ei tea – Eestis on mitmeid organisatsioone, mis saavad
eksperdinõuga abiks olla.
Sinu käes olev kogumik sisaldab lihtsaid nippe ja positiivseid näiteid Euroopa
Liidu struktuurivahendite toel elluviidud projektidest, millega on panustatud
võrdsete võimaluste loomisse. Sõltumata valdkonnast soovitame sul endale esitada seitse lihtsat küsimust, millele eri tegevuste raames tähelepanu pöörata.
Loodetavasti pakuvad need küsimused, neile antud vastused ja allpool toodud
näited sulle inspiratsiooni ning lisavad julgust, et anda ka oma tegevusega panus
võrdsete võimaluste loomisse.
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1. KÜSIMUS
Kas me oleme
kõigile ligipääsetavad?
Ligipääsetavuse puhul räägitakse sageli füüsilisest ruumist ja see on kahtlemata oluline – hea füüsiline ruum on ligipääsetav kõigile, ka ratastoolis
või lapsekäruga liiklejatele, vaegkuuljatele ja -nägijatele ning intellektipuudega inimestele. Ent peale füüsilise ruumi tasub mõelda ka muudele dimensioonidele, näiteks sellele, millisel moel, millise keelekasutusega ja millistes
kanalites teavet edastada. On mitmeid lihtsaid tegevusi, mis aitavad ligipääsetavust parandada. Altpoolt leiad selle kohta mõne hea soovituse.

Jälgi, et hoone uksed ei takistaks
avanemisel ratastoolis inimeste liikumist.
Võimaluse korral taga, et hoones oleks lift
või ratastooliga liiklemiseks
sobiliku kaldega kaldtee.
Kitsamates kohtades jälgi, et seal oleks
võimalik ka ratastooliga ümber pöörata –
pöörderaadius peab olema piisav.

Muuda oma koduleht
ka vaegnägijatele
loetavaks, abiks on
ekraanilugemisprogrammid.
Vaegnägijatel on abi
kirjeldustõlkest või
sellest, kui edastad
teabe Braille’ kirjas.

Vaegkuuljatel on videolugude puhul abi
viipekeelsest tõlkest ja subtiitritest, mis aitab neil
videos esitatud teabest osa saada.
Jälgi, et tekstid oleksid lihtsad ja arusaadavad ka
intellektipuudega inimestele.
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Meremuuseumi projekti
„Paksu Margareeta arendamine
kaasaegseks perekeskseks
muuseum-külastuskeskuseks”
osana tehti kõike eespool loetletut. Lisaks kasutati näitustel kontrastset graafikat, et ka vaegnägijad saaksid ruumis paremini orienteeruda, samuti loodi
neile eraldi audiogiid ja tehti eksponaatidest makette, et nad neid kombata
saaksid. Lisaks loodi sellise disainiga T-särgid, mis arvestavad erivajadustega
inimeste eripärasid ja mida on mugav kasutada ka siis, kui näiteks pead või
kätt hästi liigutada ei saa. Ühtlasi hoolitseti selle eest, et lihtsate juhistega
käed-külge-eksponaate oleks huvitav kasutada ka lastel ja intellektipuudega
inimestel. Meremuuseum on kogu ligipääsetavust puudutava teabe koondanud oma kodulehele.

Vaegnägijatele on
meremuuseumis abiks kirjeldustõlge.

Vaegnägijatele on
Paksu Margareeta
muuseum-külastuskeskuses abiks
kirjeldustõlge.
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Eestis on üle 150 000 puudega
inimese, see moodustab
kogu rahvastikust 11,7%.
2040. aastaks võib erivajadustega inimeste osakaal
olla Eestis hinnanguliselt 17%.

Rapla valla projekti
„Rapla keskväljaku renoveerimine”

keskmes oli keskväljaku muutmine kõigile ligipääsetavaks. Väljaku perimeetril
ja piki sõiduteed kasutati taktiilse reljeefiga plaate, mis hõlbustaksid nägemispuudega inimeste liikumist. Loodetavasti muutuvad taolised lahendused
järjest tavapärasemaks. Üks niisuguseid positiivseid näiteid on ka Tallinna
kesklinnas asuv Tammsaare park.

Tasub mõelda ka ligipääsetavusele, kuna omavalitsuse eesmärk on luua ruum kõigile oma
inimestele. Isegi kui mõni asi on veidi kallim või
nõuab rohkem süvenemist, tasub see kuhjaga
ära, kui õnnestub kasutajate ringi laiendada
ning muuta linnaruumi mitmekesisemaks.
Cerly-Marko Järvela,
Rapla vallaarhitekt

Rapla
keskväljak.
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Mõned head nipid lisaks,
mida ürituste korraldamisel
arvesse võtta:

Küsi osalejate registreerimisel teavet
ka nende erivajaduste kohta.
Õpeta üritusel osalevaid töötajaid ja
vabatahtlikke puudega inimeste
vajadusi arvestama.

Taga, et ürituse toimumise kohas
ning majutuspaigas oleks arvesse
võetud osalejate erivajadusi.
Näiteks kuulmislangusega inimestel on abi induktsioonsilmusest
(selle abil jõuab heli vaegkuulja
kuuldeaparaati ilma ruumis oleva
mürata), oluline on ka viipekeelne
tõlge, invatualeti ja -parkimiskoha
olemasolu ning osalejatele antav
võimalus võtta vajaduse korral
kaasa isiklik abistaja või tõlk.
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Arvesta, et erivajadusega inimestel
võib olla tarvis
rohkem aega
ruumide vahel
liikumiseks või
pauside ajal
meditsiiniliste toimingute
tegemiseks.

2. KÜSIMUS
Kas teame,
mida sihtrühm vajab?
Võrdsete võimaluste loomisel on oluline mitte oletada, mida sihtrühm vajab, vaid seda neilt otse küsida. Küsimiseks on erisuguseid viise. Kui on võimalik põhjalikumalt süveneda, tasub lugeda varasemaid uuringuid näiteks
selle kohta, mis võib takistada väikelaste emadel tööturule naasta või vene
keelt kõnelevatel noortel kõrgharidust omandada – muidugi juhul, kui soovid toetada väikelaste emasid tööturule naasmisel või venekeelseid noori
kõrghariduse omandamisel. Mõistagi võib sinu sihtrühm olla teistsugune,
aga mõte jääb samaks. Olemasolevate uuringutega tutvumise kõrval tasub
ka ise asja uurida, näiteks küsitluste, kohtumiste või intervjuude kaudu.
Meeles tuleb pidada, et ühe sihtrühma sees on mitmeid väiksemaid gruppe,
näiteks vene keele kõnelejaid võib ühendada ühine keeleruum, kuid eri vanuses, eri soost ja eri vajadustega inimeste huvid ning argipäev võivad märkimisväärselt erineda. Oluline on mitte oletada, vaid täpselt järele uurida,
sest lihtne on eksida, kui ise sihtrühma ei kuulu.

Meremuuseum kaasas projekti
„Paksu Margareeta arendamine
kaasaegseks perekeskseks
muuseum-külastuskeskuseks”

teostamisse sihtrühma ehk erivajadustega inimesi esindavaid organisatsioone kohe alguses. Korraldati teenusedisaini töötuba, kus mõeldi üheskoos läbi terviklik külastuskogemus ning erivajadusega inimese liikumisteekond alates muuseumi jõudmisest kuni garderoobide, tualettruumide,
näituse enda ning muuseumipoe külastamiseni välja.

Soovitan alati, et midagi nullist luues mõelge ligipääsetavusele juba
kohe alguses. Siis ei pea loodud kontseptsiooni hiljem lõhkuma.
Jakob Rosin,
Eesti Pimedate Liit
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Mõnel teisel juhul ei pruugi sihtrühma osalemisel olla takistuseks mitte füüsilised piirangud, vaid ühiskonnas valitsevad stereotüübid ja hoiakud, näiteks
uskumus, et ettevõtlus on pigem meeste pärusmaa, või ettekujutus, et naistel
pole sobilik liiga jõuliselt sõna võtta.

SA Tartu Ärinõuandla projekti
„Tartumaa ettevõtjate võimekuse
tõstmine Tartu maakonna piirkondlike
algatuste tugiprogrammi raames
2018–2019”

oluliseks osaks oli naisettevõtjate toetamine ja julgustamine, mida tehti muu
hulgas just naistele suunatud ürituste kaudu. Vajadus taoliste ürituste järele
selgus naistega suheldes ning pannes tähele, et üritustel, kus on kohal nii
mehi kui ka naisi, avaldavad naised üldjuhul vähem arvamust. Ettevõtlusega
alustavatele naistele on olulised teemad töö- ja pereelu ühitamine ning endas
julguse leidmine.
Selleks, et naisi ettevõtlusesse tuua ja nende sellealast tegevust toetada, on
tulnud neile teemadele ürituste raames rohkem tähelepanu pöörata. Abiks on
olnud inspireerivad kõnelejad, kes on jaganud lugusid naisena ettevõtluses
tegutsemisest ning sellest, kuidas on õnnestunud ühendada töö- ja pereelu.

Soovisime naisteklubiga anda nii neile naistele, kes alles
mõlgutavad mõtteid ettevõtlusega alustamisest, kui ka
neile, kellel esimesed sammud tehtud, võimaluse rohkem
omavahel kokku saada ja mõtteid vahetada. Sealhulgas
oli naistel võimalus rääkida, kuidas on õnnestunud ühendada töö- ja pereelu ning ületada raskused, mis ettevõtlusega alustamisel tekkida võivad.
Elo Mets,
projekti eestvedaja Tartu Ärinõuandlas

2019. aastal oli
naiste osatähtsus
ettevõtjate hulgas 30,9%.
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3. KÜSIMUS
Kuidas kaasata
nii mehi kui ka naisi?
Selle kohta, milline peab olema üks õige mees ja milline üks õige naine, on
levinud mitmesuguseid stereotüüpe. Arvatakse täpselt teadvat, millega ta
tegeleb, kus ta käib ja mis talle meeldib. Paraku on selliste kitsarinnaliste arusaamade tagajärgi näha ka tööturul: mõnes valdkonnas domineerivad naised
(näiteks sotsiaaltöötajate ja õpetajate hulgas) ning mõnes valdkonnas on ülekaalukalt mehi (näiteks IT-sektoris ja eraettevõtete omanike ringis). Selleks,
et igaüks saaks valida ameti ja tegevusvaldkonna oma kutsumuse, mitte soo
järgi, tuleb näha vaeva – tuleb julgustada naisi valima tavapäraselt meestekeskseid ameteid ja vastupidi.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
projekti „IKT - töö ja karjääriteadlikkuse
suurendamise teavitustegevused”

raames viidi läbi kampaania, mille eesmärk oli julgustada tüdrukuid valima
IKT-ga seotud valdkondi. Tüdrukutele tehti eraldi töötubasid, mille korraldajad
olid ise samuti naised. See julgustas neid rohkem kaasa lööma ja arvamust
avaldama.
IT tundub ehk väga kitsas valdkond, aga
tegelikult ei ole see ainult programmeerimine – seal on ka testimist, disainimist,
projektijuhtimist.
Tahtsime näidata tüdrukutele, et valikuid on mitmeid ning IT-oskused on
olulised väga erinevates valdkondades.
Kristi Kivilo
MKMi IT oskuste valdkonna juht
Fotol IKT-teavituskampaania
tüdrukute workshop.
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Tallinna Haridusameti projekti
„Kosmoseklubi”

osana käivitati Nõmme huvikoolis kosmoseteemaline huviring, kus pandi
eraldi rõhku tüdrukute osalemisele.
Tegime näiteks eraldi kohtumise teemal „Naised kosmoses“, kus
muu hulgas käis kõnelemas ka üks naiskosmonaut ning kaks
naistäheteadlast. Leidsime, et kui esinema kutsuda naine, julgustab see teisi naisi ja tüdrukuid kuulama ning kaasa lööma,
kuna loob positiivse eeskuju. Varem olid esinejad olnud peamiselt mehed, kuid lähenemist muutes nägime, kuidas muutus
ka kuulajaskond.
Hele Leek-Ambur,
Nõmme huvikooli juhataja

SA Eesti Teadusagentuur viis
TeaMe+ programmi

raames ellu loodus-, täppis-, ja tehnikateadusi (LTT) ning tehnoloogiat populariseerivaid tegevusi, pöörates erilist tähelepanu tüdrukute ja naiste suuremale
kaasamisele. Näiteks võeti teaduse populariseerimise suvekoolides eraldi
teemana fookusesse tüdrukute kaasamine sellesse valdkonda ning kutsuti
eksperte sel teemal kõnelema. Lisaks jagatakse ja tutvustatakse huviringide
juhendajatele mõeldud infomaterjale, mis käsitlevad seda, kuidas äratada ja
hoida tüdrukute huvi LTT valdkonna vastu.
Kuigi soolise võrdõiguslikkuse teema võib põhjustada poleemikat ning vahel leitakse, et probleemi ei ole, on tüdrukute
kaasamise võimalusi tutvustavad infovoldikud populaarsed.
Olen jäänud endale kindlaks, et soolise tasakaaluga tuleb
tegeleda, ning soovitanud kolleegidel ja koostööpartneritel
teemasse süveneda.
Katrin Saart,
Eesti Teadusagentuuri vanemkoordinaator
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4. KÜSIMUS
Mis võib takistada osal gruppidel aktiivselt
ühiskonnaelus osalemast? Kuidas saab meie
projekt aidata neid takistusi kõrvaldada?
Kuigi võib tunduda, et kõigil inimestel on võrdsed võimalused ühiskonnaelus kaasa rääkida ja osaleda, siis, päris nii see ei ole. Näiteks võib tööturul
osalemist takistada vähene digikirjaoskus, kohustus hooldada eakaid lähedasi või väikesed lapsed. Need barjäärid puudutavad enamasti naisi. Takistuseks võib olla ka vähene keeleoskus või erivajadus. Tasub mõelda, millised tegurid piiravad sinu valdkonnas ühe või teise grupi aktiivset osalemist,
ning proovida need tõkked eemaldada.

AS Viru Haigla projektis
„Hooldus- ja tervishoiutöötajate
digipädevuste arendamine”

viidi läbi koolitused meditsiini- ja hoolekandeasutuste hooldustöötajatele, et
parandada nende digioskusi. Hooldustöötajad on valdavalt üle 50-aastased
naised, neist paljude emakeel on vene keel ning seetõttu moodustavad nad
haavatava grupi, kes ei pruugi töö kaotuse korral ilma vaevata uut tööd leida.
Suurendamaks hooldustöötajate konkurentsivõimet ja enesekindlust, õpetati neile eri koolitustel olulisi digioskusi alates otsingumootorite kasutamisest
kuni digiallkirja andmiseni. Digiallkirja andmise oskus on ühtlasi oluline eeldus, et riigi pakutavaid teenuseid mugavalt kasutada.

Rohkem võiks koolitada maapiirkondades, parandades haavatavate
rühmade digipädevust ka väljaspool linnasid. Selle tulemusena saaksid
paljud üle 50-aastased inimesed teha hõlpsamini kaugtööd. Saaksime
neid gruppe toetades parandada inimeste töövõimet ja elatustaset. Seda
võiks arvesse võtta mis tahes tegevuste või projektide puhul.
Anu Baum,
digioskuste koolitaja
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Haapsalu Linnavalitsuse projekti
„Haapsalu hoolekandeteenuste
arendamine ja juurutamine”

raames ulatati abikäsi neile, kelle jaoks oli lähedaste hooldamise tõttu muutunud keeruliseks töö- ja pereelu ühitamine. Sageli langeb hoolduskoormus
peredes eelkõige naiste õlule, sest traditsioonilised soorollid, mille kohaselt
peetakse hoolitsusega seotud töid just naistele sobivaks, on ühiskonnas endiselt laialt levinud. Seetõttu ongi enamasti naised need, kes oma lähedase
hooldamise vajaduse tõttu on sunnitud tööl käimisest loobuma. Mõtlemaks
parimal viisil läbi, mida lähedasi hooldavad pered vajavad, kaasati projekti
teenusedisainer. Lähedaste toetamisel tuleb olla paindlik – mis sobib ühele
perele, ei pruugi sobida teisele. Näiteks ühe eaka puhul, kes polnud nõus päevahoidu minema, kuid oli nõus käima iga päev Haapsalu Sotsiaalmaja kohvikus lõunal, lepiti tütrega kokku, et sotsiaaltöötaja annab märku, kui peaks
juhtuma, et eakas lõunale ei tule. Selline kokkulepe tagas tütrele südamerahu
ning võimaldas tal töö ajal tööle keskenduda.
Ma isegi ei kujuta ette, kuidas ilma selle võimaluseta hakkama
saaksin. Päris kindlasti ei oleks mul sellisel juhul võimalik
töötada nii suure koormusega. Need päevad, kui ema on haige
ega saa päevahoidu minna, on minu jaoks ikka ülikeerulised
ja väsitavad.
Haapsalu Sotsiaalmaja päevahoiuteenuse kasutaja tütar

2019. aastal oli lapsehoiu- või täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu tööturult
eemal või töötas osaajaga 5200 inimest.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti
„Väärikas töö noortele”

raames oli ette nähtud lapsehoiuteenus neile sihtrühma liikmetele, kelle osalemist koolitustel oleks vajadus samal ajal väikelapse eest hoolt kanda takistanud. Taolise toega said korraldajad kaasata koolitustele just neid inimesi, kes
koolitust enim vajasid, kuid kes ilma lapsehoiuteenuseta poleks saanud osaleda.
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5. KÜSIMUS
Mida teha, et meie sõnum
jõuaks kõigi inimesteni?

Noored koostamas oma visioonitahvlit tuleviku (töö)elust Johannes
Mihkelsoni Keskuses.
Olenemata sellest, millises valdkonnas sa tegutsed, tasub kriitiliselt üle vaadata valitud suhtluskanalid ning mõelda, kas praegusel kujul jõuad oma teabega ikka kõigi huviliste ja sihtrühmadeni, kes sinu tegevusest kasu võiksid
saada. Selle hindamiseks võiksid üle vaadata oma üritustel ja muudes ettevõtmistes osalejate vanuselise, rahvuselise, soolise ja muudel tunnustel põhineva
jaotuse. Kui paistab, et seltskond on väga ühetaoline, võib arvata, et sinu sõnum levib liiga kitsas ringis, ning tasub mõelda, kuidas seda ringi laiendada.
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Mõned nipid
sõnumite levitamiseks.

Kasuta lihtsat sõnavara, et sõnumeid mõistaksid
ka need inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel.
Vajaduse korral levita sõnumeid peale eesti keele
ka vene ja inglise keeles.
Ürituste korraldamiseks vali sellised kohad,
kuhu saab sõita ka ühistranspordiga.
Kampaaniates ja teavituses kasuta kõneisikuid,
kellega sihtrühm suudab paremini samastuda, näiteks mehi
õpetajaametisse kutsudes on mõistlik kasutada
kõneisikutena just mehi.
Taga, et üritusele saaksid tulla ka erivajadustega inimesed,
ja anna sellest huvilistele teada.
Ürituste korraldamisel ole paindlik kellaaegade suhtes ning
arvesta sihtrühma eelistusi.
Võimaluse korral taga väikelaste vanematele lapsehoiuteenus
ning anna sellest eelnevalt teada. Nii teab väikelapse vanem,
et ka tema on oodatud.
Suhtle sihtrühma liikmetega seal, kus nad on, ning kanalites,
mida nad kasutavad – pelgalt kodulehele info panemisest
ei pruugi alati piisata.
Jälgi, et kasutatav pildimaterjal oleks kooskõlas sõnumi tekstilise
osaga. Näiteks kui julgustad tüdrukuid osalema robootikaringis,
peaks ka pildikeel kujutama just tüdrukuid.
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MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti
„Inspireeriv töö noortele”

raames koolitati, nõustati ja toetati tööotsingutele asunud noori. Teavet koolitusvõimaluste kohta levitati erinevates gruppides ja osalejate endi kaudu,
kuid lisaks sellele helistati ka otse koostööpartneritele, näiteks Töötukassale,
et võimalike huviliste kohta küsida.

Ühel hetkel sai selgeks, et on vajadus ka eraldi venekeelsete
rühmade järele. Muu hulgas nuputasime, kuidas jõuda oma
sõnumitega paremini venekeelsete noorteni, ning avastasime,
et hästi töötab see, kui panna Tartus infot suurte paneelmajade
infotahvlitele. Täitsa ootamatu lahendus, aga töötas.
Ingrid Purje,
Johannes Mihkelsoni Keskuse töökeskuse suuna juht

Haapsalu Linnavalitsuse projekti
„Haapsalu hoolekandeteenuste
arendamine ja juurutamine“

puhul oli alguses probleemiks see, kuidas leida üles pered, kes eakate lähedaste
hooldamisel lisatuge vajavad. Tutvustavate seminaride vastu oli huvi leige,
kuid projekti meeskond orienteerus kiiresti ümber ning avastas, et tõhusaim
viis kohaliku kogukonnaga, sealhulgas eakatega, suhelda on kasutada hoopis
otsepostitusi ning kohalikke ajalehti.

SA Eesti Teadusagentuuri
programmi TeaMe+

raames pöörati eraldi tähelepanu sellele, et üritused ei toimuks vaid Tallinnas.
Oleme teadlikult korraldanud suurüritusi ka Tartus ning väiksemaid regionaalseid üritusi üle Eesti – just sellepärast, et meie
tegevustest oleks võimalik osa saada nii Ida-Virumaal, Pärnumaal, Lõuna-Eestis kui ka mujal. Virtuaalsete ürituste puhul
oleme teadlikult üritanud sõnastada ürituse reklaamteksti sellise,
mis julgustaks osalema inimesi üle Eesti.
Eva Pruusapuu,
Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe+ koordinaator
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Tallinna Haridusameti projekti
„Kosmoseklubi”

eestvedajad märkasid avalike ürituste korraldamisel, et mida mitmekesisem on
esinejate ring, seda mitmekesisem on kuulajaskond. Teadlikult kutsuti esinema
ka eesti keelt mittekõnelevaid eksperte ja juhendajaid, nii mehi kui ka naisi.

Kui esineja ei olnud eestlane, oli ka kuulajate hulgas
oluliselt rohkem eesti keelest erineva emakeelega inimesi.
Näiteks viis meil vene emakeelega juhendaja läbi kosmosemaalingute töötuba ja kuigi ta alguses muretses, et
ei räägi eesti keelt, oli ta lõpus, kui uurisin, kuidas läks,
keeleküsimuse üldse unustanud – töötuba oli niivõrd
kaasahaarav. Noored on suhtlemisel sobivate lahenduste
leidmisel eriti leidlikud ning kasutavad vajaduse korral
äppi Google Translate.
Hele Leek-Ambur,
Nõmme huvikooli juhataja

Huvikoolides õppis
2019/2020. õppeaastal kuni
18-aastaste laste ja noorte
hulgas tehnikaerialasid
3911 poissi ja 1171 tüdrukut.
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6. KÜSIMUS
Kuidas jagame võrdsete võimaluste alaseid
teadmisi oma organisatsiooni sees?
Mõnikord sõltub võrdsete võimaluste loomine ja hoidmine väga palju sellest, kas keegi kollektiivist on selle teema endale südameasjaks võtnud.
Selleks, et võrdsete võimaluste tagamine ei oleks juhuslik ettevõtmine ega
jääks soiku, kui inimesed vahetuvad, tasub mõelda, kuidas parimaid praktikaid oma meeskonnas jagada, olgu koolituste kaudu või muul moel. Sageli
on abi sellestki, kui olulisimad põhimõtted lihtsalt kirja panna.

Tallinna Haridusameti projekti
„Kosmoseklubi”

raames võeti teadlikult vastu otsus kaasata huviringide tegevusse senisest
enam erivajadustega lapsi. Kaasamise õnnestumiseks tuli huviringide juhendajaid erivajaduste alal koolitada.

Hakkasime huviringidesse kaasama ka erivajadusega lapsi. See oli esiti keeruline just meie enda
õpetajaskonna vaatest – pidime inimesi koolitama
ning looma neile turvatunde, et nad saavad hakkama. Samuti pelgasid lapsevanemad, et kui grupis
on keegi, kes vajab rohkem tähelepanu, siis kuidas
jõuab juhendaja kõigi teistega tegeleda. Sain juhina
kogemuse, et n-ö suure hurraaga peale lendamine
ei tööta – inimestele tuleb olukorda selgitada, neid
toetada ja kaasata. Täna on meil huviringides nii
hariduslike kui ka füüsiliste erivajadustega noori
ja probleeme ei ole.
Hele Leek-Ambur,
Nõmme huvikooli juhataja
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AS Viru Haigla projektis „Hooldus- ja tervishoiutöötajate digipädevuste arendamine”

koolitati digioskuste teemal välja ka edasikoolitajaid, kes pakuvad töökohtadel
tuge ning tagavad, et õpitud oskusi tõepoolest rakendatakse. Nad moodustavad
justkui puhvri juhtkonna ja hooldustöötajate vahel. Selle tulemusena tagati,
et hooldustöötajate digioskuste parandamisel tehtud pingutused saavad
pikemalt vilja kanda.

SA Eesti Teadusagentuuri programmi
TeaMe+

eestvedajad tõdevad, et neil on õnnestunud anda oluline panus võrdsete
võimaluste loomisse just tänu kolleegidele, kelle südameasjaks see teema on
olnud. Aga peale selle on organisatsioonis olemas ka soolise võrdõiguslikkuse
kava, milles on toodud välja olulisimad põhimõtted ja tegevused, liikumaks
suurema soolise võrdsuse suunas. Olulisel kohal on ka ekspertide kaasamine
ning koolituste kaudu selle teema kohta õppimine.
Koolitustel soolisest võrdõiguslikkusest või meeste ja naiste võrdsusest rääkimisel on oluline mitte teha seda kuivalt ja teoreetiliselt, vaid vastupidi –
mida mängulisemalt teemat lahata õnnestub, seda parem. Olulisel kohal on
ka praktiliste ja päriseluliste näidete toomine. Oleme avastanud, et selliselt
õnnestub kaasa mõtlema saada ka kõige suuremad skeptikud. Ainult järjepidev, vaheldusrikas ja teadlik tegevus aitab luua suuremat soolist võrdsust.
Eva Pruusapuu,
Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe+ koordinaator

SA Tartu Ärinõuandla projekti
„Tartumaa ettevõtjate võimekuse tõstmine
Tartu maakonna piirkondlike algatuste
tugiprogrammi raames 2018–2019”
naistele suunatud üritused olid eeskujuks ka teistele maakondadele.
Projekti eestvedajad julgustavad järele proovima erisuguseid ürituste
formaate, kutsuma kohale eriilmelisi esinejaid ning suhtlema kohalike
elanikega, et selgitada välja kogukonna huvid.

Jagame oma kogemusi ning julgustame teisi maakondlikke arenduskeskusi pöörama samuti tähelepanu just naisettevõtjate toetamisele
ning inspireerimisele. Teeme seda muu hulgas ühiste kohtumiste käigus,
kus omavahel parimaid praktikaid vahetame.
20

Elo Mets, projekti eestvedaja Tartu Ärinõuandlas
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7. KÜSIMUS
Kuidas vältida stereotüüpe?
Mis tahes tegevuste puhul tasub läbivalt tähele panna, kuidas ühest või
teisest grupist räägitakse või kuidas neid kujutatakse. Tasub järele uurida,
millised on sinu valdkonnas ja sinu sihtrühmade kohta levinud stereotüübid, ning neid teadlikult vältida. Näiteks ei pea ettevõtja olema tingimata
ülikonda rõivastunud mees või kassapidaja kindlasti naine. Nii teksti- kui
ka pildikeeles stereotüüpide vältimine julgustab laiemat hulka inimesi panema end proovile eri valdkondades, tegevustes ja ametites.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projekti
„IKT töö- ja karjääriteadlikkuse
suurendamise teavitustegevused”

raames pöörati tähelepanu just IKT valdkonnas levinud stereotüüpide murdmisele. Projekti eestvedajad toovad välja, et stereotüüpideks on näiteks uskumus,
et IKT on rohkem poiste valdkond ja et seal tegutsevad antisotsiaalsed nohikud
või ainult väga tugevad matemaatikud. Ükski neist uskumustest ei vasta tõele.

Stereotüüpe on me ümber palju ning pahatihti ei pane inimesed ise tähelegi, et neid
kannavad. Näiteks võib huviringi juhendaja alateadlikult suunata poisse rohkem
programmeerimise ja tüdrukuid rohkem
n-ö ilusamate tegevuste, nagu kujundamine, suunas. Tegelikult aga võiksid nii
poisid kui ka tüdrukud IKT valdkonnas
väga erinevaid ameteid proovida.
Kristi Kivilo,
MKM-i IT-oskuste valdkonna juht
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2019/2020. õppeaastal
oli ülikoolis
IKT õppevaldkonnas
naisi 29%.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti
„Inspireeriv töö noortele”

eduteguriks on olnud just hinnanguvaba suhtumine. Projekti eestvedajad
rõhutavad, et eriti oluline on see juhtudel, kui tegemist on haavatava sihtrühmaga, näiteks alles tööturule sisenevate noortega, kes ühel või teisel põhjusel
vajavad tavapärasest enam tuge. Projekti raames koolitatakse ka eri rahvusest
ning erisuguse kultuurilise taustaga inimesi, keda samuti saadavad sageli
stereotüübid. Oma töös on Johannes Mihkelsoni Keskus aga näinud, et kuigi
oleme inimestena väga erinevad, on meis ka palju sarnast.
Meenub lugu kolleegist, kes töötas pagulastega ning muretses, kas
ta ikka oskab anda sobilikku toetust niivõrd erineva elukogemuse
või kultuurilise tausta puhul. Siis aga tuli välja, et paljud mured
keerlevad ikka suhete ümber – armumised, sõprussuhted, sellised
väga inimlikud olukorrad.
Ingrid Purje,
Johannes Mihkelsoni Keskuse töökeskuse suuna juht

SA Eesti Teadusagentuur
on programmi TeaMe+

raames ja laiemaltki jälginud, millist visuaali materjalide koostamisel kasutatakse. Silmas on peetud seda, et võrdselt ning mitmekesistes rollides oleks
kujutatud nii mehi kui ka naisi. Enamasti tuleb eraldi tähelepanu juhtida just
naisi kujutavate fotode ja jooniste leidmisele. Sealjuures on oluline, et naisi ei
oleks kujutatud liiga kitsalt või stereotüüpselt, näiteks ainult assisteerivates
rollides. Ka üritustele esinejate kutsumisel lähtuti programmi TeaMe+ puhul
mitmekesisusest, tagamaks, et kõlapinna leiaksid võimalikult eriilmelised
mõtted, elukogemused ja väärtused.

Saates „Rakett 69“ – see on noortele suunatud
teadust populariseeriv saade – oleme alati soovitanud näidata ja tuua esile erineva taustaga
osalejaid. Oluline on poiste kõrval näidata ka
tüdrukuid, et tuua ka neid senisest enam LTT
valdkonda. Lisaks on olnud oluline näidata
erineva haridusliku taustaga noori: nii kõrg- ja
kutsekoolides õppijaid kui ka põhikooliõpilasi.
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Katrin Saart,
Eesti Teadusagentuuri vanemkoordinaator

Rakett 69 võistkonna liikmed
lahendust esitlemas.
Autor: Ülo Josing/ERR

Selles kogumikus on toodud näiteid Euroopa Liidu struktuurifondide kaudu
rahastatud projektidest. Suur tänu kõigile, kes häid kogemusi ja nõuandeid
jagasid!

Euroopa Sotsiaalfondi kaudu
rahastatud projektid

„Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“
(2014-2020.2.02.18-0056). Toetuse saaja: Haapsalu Linnavalitsus.
„Inspireeriv töö noortele“ (2014-2020.3.02.18-0116) ja „Väärikas töö noortele“
(2014-2020.3.02.16-0056). Toetuse saaja: MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus.
„Hooldus- ja tervishoiutöötajate digipädevuste arendamine“
(2014-2020.1.06.16-0064). Toetuse saaja: AS Viru Haigla.
„IKT töö- ja karjääriteadlikkuse suurendamise teavitustegevused“.
Toetuse saaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
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Euroopa Regionaalarengufondi kaudu
rahastatud projektid

TeaMe+ (2014-2020.4.01.15-0023).
Toetuse saaja: SA EestiTeadusagentuur.
„Rapla linna keskväljaku rajamine“ (2014-2020.5.04.16-0131).
Toetuse saaja: Rapla vallavalitsus.
„Paksu Margareeta arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseumkülastuskeskuseks“ (2014-2020.5.01.18-0723).
Toetuse saaja: SA Eesti Meremuuseum.
„Tartumaa ettevõtjate võimekuse tõstmine Tartu maakonna piirkondlike
algatuste tugiprogrammi raames 2018-2019“ (2014-2020.5.04.18-0264).
Toetuse saaja: SA Tartu Ärinõuandla.
„Kosmoseklubi“ (2014-2020.4.01.16-0055).
Toetuse saaja: Tallinna Haridusamet.
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Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks
Häid näiteid perioodil 2014–2020 struktuuritoetuste abil rahastatud
projektidest.
Võrdsete võimaluste edendamise parimate praktikate kogumikku
rahastatakse Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide
vahenditest.

Tellija: Sotsiaalministeerium
Koostanud: Haap Consulting OÜ
Kujundanud: Huup OÜ
Ilmumisaasta: 2020
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