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Eesmärk:
• Uurida, mis toetab või takistab projektide elluviijaid
võrdsete võimaluste loomisse panustamast
• Soovitused, kuidas pakkuda tuge võrdsete võimaluste
nõudega arvestamisel nii projektide elluviijatele kui
teistele meetmete koordineerimisega seotud
osapooltele.

Kesksed
uurimisküsimused
Uuringu keskmes on kolm peamist küsimust:
1)
Mis mõjutab ja kuidas kujuneb projektirahastuse taotlejate ja projektide
elluviijate teadlikkus võrdsete võimaluste edendamisest?
2)
Mis mõjutab ja kuidas kujuneb taotlejate ja elluviijate motivatsioon
võrdsete võimaluste edendamisse projektide raames panustada?
3)
Mis mõjutab ja kuidas kujuneb taotlejate ja elluviijate kompetents
võrdsete võimaluste edendamisse projektide raames panustada?

Metoodika
•
•
•
•

Dokumendianalüüs
Intervjuud 12 taotlejaga neljast eri valdkonnast
Intervjuud koordinaatoritega
Fookusgrupp talituse juhtidega

Esitluse ülesehitus
• Taotlejate hoiakud ja teadlikkus
• Taotleja teekond taotlemisel ja projekti elluviimisel
• Dokumendianalüüsi tulemused
• Taotlemise teekond
• Näited eri meetmete taotlusprotsessidest
• Koordinaatorite hoiakud ja ettepanekud
• Uuringu järeldused ja nendel põhinevad soovitused

Taotleja teekond:
eelnevad teadmised ja
hoiakud

Taotleja hoiakud ja teadlikkus – arusaam lõimest

• Milliste sihtrühmadega võrdseid võimalusi peamiselt seostatakse?
• sageli mõeldakse esimesena “meeste-naiste” küsimusele
• Vähene teadlikkus näiteks soolise võrdsuse põhimõttest
• Võrdsete võimaluste edendamist ei seostata rahastusprojekti tegevustega
• Taotleja jaoks olulisemad küsimused
• põhisihtgrupi täituvus ja suurus
• toote või teenuse väljaarendamine

Meie projekti kõige tähtsam küsimus on see, kui suure osa inimestest suudetakse tööle rakendada. Seal ei oma
tähtsust, palju mehi või naisi või puudega inimesi on. Olenemata inimese olukorrast, lähenetakse
individuaalselt.

Taotleja hoiakud ja teadlikkus – arusaam lõimest

Me oleme vist teinud mingit projekti ka, mis on suunatud olnud sellele võrdõiguslikkusele, siis sa pöörad
rohkem tähelepanu just sellele, siis sa arvestad kõikide nende muude nüanssidega seal kõrval teisiti.
Minu meelest ei peaks sellele nii palju rõhku panema, täpselt nagu need keskkonna ja kliima ja mis iganes
need... seda ei peaks nagu nii palju rõhuma. Kui inimene lähtub oma põhiväärtustest, siis on teised asjad ka
paigas.

Taotleja hoiakud ja teadlikkus – arusaam lõimest

Võrdsete võimaluste edendamist ei peetud rahastusprojektide probleemiks, vaid lahendusena nähti:

•
•

eraldi suuremõõtmelisi rahastusvoore; üleriigilisi kampaaniaid; teavitustööd koolides; edulugusid ja häid
eeskujusid

•

Võrdsed võimalused kui iseenesestmõistetava empaatia ja teistega arvestamise küsimus

•

Taotlejate hinnangul ka teised takistused võrdsete võimaluste edendamisel
•

rahapuudus

•

teiste projektiga seotud inimeste vastuseis

•

muud keerulised nõudmised projektile

•

ajapuudus
Muidugi on teemasid, mis maksavad rohkem ja rohkem kaaluma, aga väga paljud elementaarsed asjad ei
maksa, mida tegelikult ei märgata.

Taotleja hoiakud ja arusaamad

Mõned tähelepanekud hoiakutest meetmete lõikes: PKT, ettevõtlus, tööturuteenused
• võrdsete võimalustega nö valikuliselt arvestamine

•

Positiivseid näiteid võrdsete võimaluste lõimimisest projekti tegevustesse

•
•

Turismivaldkonna taotleja kogemus

See on see sama tilgutamise teema, et kui see projektist projekti kordub, et sellele peab tähelepanu pöörama,
siis juba planeerimise faasis ma tuututan teistele edasi, et kuulge, me peame selle peale ka mõtlema.
Muidugi on teemasid, mis maksavad rohkem ja rohkem kaaluma, aga väga paljud elementaarsed asjad ei
maksa, mida tegelikult ei märgata.

Taotleja hoiakud ja arusaamad – põhijäreldused

 Oskamatus võrdseid võimalusi edendada ei tule alati mitte niivõrd taotleja hoiakust võrdõiguslikkuse teema
suhtes (suhtumine võib olla positiivne ning olla olemas ka teadlikkus erinevatest ebavõrdsusega seotud
probleemidest), vaid eelkõige teadmatusest, mida võrdsete võimaluste edendamine konkreetse projekti puhul
võiks tähendada
 Esimesena seostuvad võrdsed võimalused soolise võrdõiguslikkusega – see teema tekitab aga taotlejates
ebamugavust ning kohati on valesti mõistetud soolise võrdsuse mõistet

Taotleja teekond:
kokkupuude võrdsete
võimalustega taotlemisel ja
projekti elluviimisel

Võrdsed võimalused taotlusdokumentides
• Vaadeldud dokumendid
•
•
•
•
•
•

Infopäevad
Toetuse andmise tingimused
Meetme lisainfo – nt erinevad abimaterjalid
Taotlusvorm
Valikukriteeriumid
Aruandevormid; muud lisamaterjalid

Võrdsed võimalused taotlusdokumentides

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Üldine ja raskesti hoomatav sõnastus
Võrdsed võimalused esindatud teiste läbivate teemade kõrval
Täpsemad juhised taotlejale puuduvad
Võrdsete võimaluste nõue pole esindatud ühtselt kõigis taotlusdokumentides
Taotlusvormis esitatud üldine küsimus, mis ei nõua sageli põhjendust
Valikuprotsessis võrdsetel võimalustel kas olematu või marginaalne roll

Projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete
võimaluste tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või ühiskonna edendamisele) Kasutatakse kui see on asjakohane
arvestades konkreetse meetme iseloomu.
Projekti mõju soolisele võrdusele: Kirjeldage projekti tegevusi, mis on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse
edendamisele: Kuidas on projektis rakendatud sooküsimuste lõimimist projekti ettevalmistamisel, rakendamisel ja
seires

Võrdsed võimalused taotlemisprotsessis – taotleja teekond

•

•
•
•
•
•

Infootsingu etapid võivad taotlejast sõltuvalt küllalt palju erineda – samas pole võrdseid võimalusi kajastatud
taotlusdokumentides ühtselt
Rõhk vabatahtlikul infootsingul, sageli lähtutakse projektieelsetest kogemustest
Nõude sõnastus abstraktne ega seostu meetme eripäraga – nii kogenud kui algaja taotleja puhul
Toetuse andmise tingimuste ja valikukriteeriumite olulisus
Tagasiside olulisus projekti elluviimise etapis
Taotlejatete eelistused materjalide osas: info kontsentreeritud kujul meetme veebilehel, praktilised
lahendused, suuline konsultatsioon, ekspertide roll

Tegelikult selle sama taotluse projekti materjalide hulgas võiks olla see info mingisuguse eraldi faili või lehena,
kuhu suunatakse. Sealt sa selle info kõige paremini saad. Seal on ju palju nõudeid, kõiki sa neid ju käid ja vaatad ja
jälgid.
Ausalt öeldes ma ei mäleta. Pigem oli ta lihtsalt nimetatud ja seal ei olnud seda nagu lahti kirjutatud. Seda
universaalse disaini punkti saab sisustada üsna erinevalt ja rohkem või vähem.

Võrdsed võimalused taotlemisprotsessis – taotleja teekond

•

Kui toetuse andmise tingimustes on võrdsete võimaluste teemat ka kitsendatud või on esitatud
konkreetsemaid küsimusi koos selgitava materjaliga taotlusvormis, jääb see tähelepanuta või arusaamatuks,
kui nõue ei seostu konkreetsete tegevustega, pole esindatud hindamisel ega aruandluses.
Vajadus oleks laiapõhjalisema nõu järele, et oleks keegi, kes tunneb nii seadusandlust kui inimlikke vajadusi,
mis kõiki erinevaid sihtrühmi puudutab. Oleks hea, kui juba rahastusvooru juures oleks võimalikult
kontsentreeritud info, kontkaktisikud või ka infokohtumised/seminarid. See aitaks kindlasti väga.
Teeme+ taotluses on see üks linnuke ühel real, midagi mõtlen välja, et saada need punktid kirja. Neli aastat
tagasi projekti alustades juttu ei olnud, see on praegugi lihtsalt formaalsus, see kindlasti ei tekita tunnet, et siin
hakkan maailma parandama. Sa mõtled sinna midagi välja.
Kuna oleme taotlusesse pannud lause sisse, et teeme iga inimesega nagu rätsepatööd, vastavalt tema
vajadusele olema kohandanud seda projekti tegevust tema jaoks. Seda võrdsete võimaluste asja me kuklas ei
hoidnud. Tegime seda, mis eesmärk oli.

Võrdsed võimalused taotlemisprotsessis – näiteid taotlusvoorudest

•

PKT meede – ligipääsetavuse foorumi auditi olulisus; projekteerimishanke koostamise etapp

•

Haridus – erinevus taotlus- ja aruandlusvormi vahel; soolise võrdsuse mõiste

•

Tööturuteenused – sihtgrupi kaardistamise etapp; individuaalne lähenemine igale osalejale

•

Ettevõtlus – Tegevusvaldkonnad varieeruvad, projekti tegevusi ei seostata võrdsete võimalustega; oluline
etapp ettevõtluskonsultatsioon maakondlikus arenduskeskuses

Meetme koordinaatorite
hoiakud ja arusaamad

Hoiakud ja arusaamad ning võrdsed võimalused
koordinaatori tööülesannete osana
 Koordinaatoritel puuduvad selged juhised taotlejate nõustamiseks võrdsete võimaluste teemal
 Kui võrdsete võimaluste edendamise nõue pole meetme määruses selgelt lahti kirjutatud ega kajastu
hindamisprotsessis, on koordinaatoril raske sel teemal taotlejat nõustada
 Koordinaatorid tajuvad oma rolli pigem meetme määrusest piiritletuna
 Teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest, ligipääsetavusest ja võrdsest kohtlemisest ning nende teemade
seostamine projektitegevustega
 Seni katsetatud võimalused taotleja suunamiseks
 Ettevõtluskonsultant - võrdsete võimaluste nõude kohaldumine eriilmelistele ettevõtjatele; tuleb luua loogiline
ja arusaadav seos; valmidus taotlejat nõustada

Aruannetes ka linnuke, osad kolleegid küsivad selgitusi juurde, osadele piisab linnukesest.
Minu praktika on see, et ma palun selgitada.

Koordinaatorite ettepanekud võrdsete võimaluste
paremaks esiletõstmiseks taotlusteekonnal
 Abimaterjalidele viitamine on seni olnud abiks
 Taotleja suunamine oleks vajalik siis, kui võrdsete võimaluste tagamine projektis mõjutaks hindamistulemust
 Taotleja nõustamiseks kaasata ekspert ning luua juhendid, mis selgitavad, millest täpsemalt peaks koordinaator
võrdsete võimaluste hindamisel lähtuma.
 Oluliseks peeti koordinaatorite endi väljaõpet
 Selgemad suunised, mida koordinaatoritelt võrdsete võimaluste edendamisel oodatakse.
 Mahukate kirjalike materjalide asemel tunniajased loengud või muus vormis suuline nõustamine (näiteks
videod)
 Võrdsete võimaluste nõude sõnastus

Järeldused ja nendest
lähtuvad soovitused

Põhilised järeldused taotlusdokumentide, taotlejate ja
koordinaatorite hoiakute ning taotlemisteekonna põhjal

 Oskamatus võrdseid võimalusi edendada ei tule alati mitte niivõrd taotleja hoiakust
võrdõiguslikkuse teema suhtes (suhtumine võib olla positiivne ning olla olemas ka teadlikkus
erinevatest ebavõrdsusega seotud probleemidest), vaid eelkõige teadmatusest, mida võrdsete
võimaluste edendamine konkreetse projekti puhul võiks tähendada
 Võrdsete võimaluste lahter taotlusvormis on meetmest, tegevusvaldkonnast ja hoiakutest
sõltumata taotlejate jaoks ühtviisi väheoluline ja kohati lausa arusaamatu
 Võrdsete võimaluste tähendust rahastusprojekti tegevustes tuleks lahti selgitada konkreetse
meetme eripärast lähtuvalt, näiteks määrates kindlaks meetme juures olulisim võrdsete
võimaluste alaliik
 Võrdsete võimalustega seotud eesmärgid, tegevused ja oodatavad tulemused peaksid olema
selgelt lahti kirjutatud juba toetuse andmise tingimustes ja jõudma koordinaatori kui ka taotlejani
konkreetse ülesandena.
 Võrdsed võimalused peaksid kajastuma ühtselt kõigis taotlusdokumentides, seni on tähelepanuta
jäänud tagasiside olulisus projekti elluviimise etapis

Soovitused – kuidas
pakkuda tuge võrdsete
võimaluste nõudega
arvestamisel

VÕRDSETE VÕIMALUSTE MÕISTEST JA NÕUETE SÕNASTUSEST

Järeldus: Taotlejad mõistavad võrdseid võimalusi abstraktsemalt, seostamata teemat konkreetsete
lõimetegevustega. Ka kogenud taotlejate hinnangul on lahter taotlusvormis muutunud justkui
“tapeediks” ja vajaks rahastaja poolt täpsemaid selgitusi.
• Pidada silmas, et “võrdsed võimalused” on väga laia tähendusväljaga. Hoiduda võrdsete
võimaluste teema abstraktsest käsitlusest ning pigem avada teemat taotlusvoorude
dokumentatsioonis ja juhendmaterjalides taotlejale mõistetavas juhendavas keelekasutuses ja
kooskõlas konkreetse sekkumise kontekstiga.
• Markeerida iga meetme raames eraldi, millisele aspektile või sihtrühmale võrdsete võimaluste
loomisel eriliselt tähelepanu pöörata ning millised konkreetsed tegevused on võrdsete
võimaluste edendamiseks selles taotlusvoorus asjakohased, et muuta teema taotleja jaoks
konkreetsemaks ja hoomatavamaks.
• Kitsendada iga meetme jaoks, et millisesse võrdsete võimaluste edendamise eesmärki
panustatakse ja milliste tegevustega ja selgitatakse kuidas see konkreetse taotlusvooru
eesmärkide täitmisele kaasa aitab, selle asemel et rääkida võrdsetest võimalustest kui nö
üldisest kategooriast.

KOORDINAATORID JA TEISED TAOTLEJAID NÕUSTAVAD OSAPOOLED

Järeldus: Koordinaatoritel on raske taotlejaid nõustada, kui nõue pole selgelt lahti kirjutatud
meetme tingimustes ja valikukriteeriumites. Leidub koordinaatoreid, kes on omal initsiatiivil
taotlejaid suunanud.
• Pakkuda koordinaatoritele nõustamist ja koolitamist soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise, sh ligipääsetavusega arvestamise teemal, et nad oleksid teadlikud kehtivatest
nõuetest ja oskaksid vajadusel taotlejaid suunata, millise nurga alt võrdseid võimalusi
konkreetses taotlusvoorus oluline silmas pidada on ning teaksid soovitada abimaterjale ja
eksperte (kompetentsikeskus, ligipääsetavuse eksperdid, puudega inimeste
esindusorganisatsioonid jne), kelle poole abi saamiseks pöörduda.
• Regulaarselt analüüsida projektitaotlejate kasutajakogemust mh võrdsete võimaluste nõude
täitmise perspektiivist - millised on taotlejate tüüpilisemad murekohad ning kuidas taotlejaid
parimal moel nõustada. Soodustada heade praktikate vahetamist koordinaatorite vahel.
• Kommunikeerida selgemalt nii koordinaatoritele kui taotlejatele, et sõltumata sellest, milline on
võrdsete võimaluste edendamise eest antav punktide määr projekti rahastamisotsuse juures, on
igal taotlejal kohustus soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse nõudega
oma tegevuses arvestada.

VÕRDSED VÕIMALUSED MEETME INFOMATERJALIDES

Järeldus: Nii taotlejate kui koordinaatorite arvates on puudu näitlikest materjalidest, praegused
materjalid on liiga detailsed ning mahukad; liigselt suur rõhk on taotleja oma initsiatiivil infot juurde
otsida
• Infopäevadel tuleb käsitleda võrdsete võimalustega arvestamise nõuet. Nõudeid tutvustades
võib kasutada loenguformaadi asemel või kõrval rohkem kaasavaid formaate, tuua välja häid
praktikaid, juhatada taotlejad juhendmaterjalide, heade praktikateni vms.
• Võrdseid võimalusi käsitlevates materjalides tugineda senisest enam praktilistele näidetele ning
võimalusel tõsta esile häid praktikaid - neid projekte, keda positiivsete eeskujudena välja tuua
saab.
• Hoida võrdseid võimalusi käsitlevad materjalid lühikestena ning kasutada visuaale,
interaktiivseid ja videoformaate sõnumite edastamiseks.
• Tuua veebilehel taotlusvooru tutvustuses ja ka taotlejale mõeldud juhendites selgemalt esile
soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse ekspertide ja
huvikaitseorganisatsioonide kontaktid, kelle poole taotlejad nõu saamiseks pöörduda võiks.
• Toetuse andmise tingimustes selgitada võrdsete võimaluste edendamise nõuded täpsemalt
lahti, muuhulgas määratleda konkreetse meetme kontekstis kõige olulisem võrdsete võimaluste
alaliik, ning lisada juurde link juhendile, mis annab selgeid juhiseid ja näiteid võrdsete võimaluste
edendamiseks just selle meetme projektides.

VÕRDSED VÕIMALUSED TAOTLUSVORMIS

Järeldus: Taotlejad mõistavad võrdseid võimalusi abstraktsemalt, seostamata teemat konkreetsete
lõimetegevustega. Ka kogenud taotlejate hinnangul on lahter taotlusvormis muutunud justkui
“tapeediks” ja vajaks rahastaja poolt täpsemaid selgitusi. Võrdseid võimalusi võib väga erinevalt
mõista ka meetme eripärast lähtuvalt.
• Tuua taotlusvormis läbivalt ja erinevate plokkide juures sisse asjakohased selgitused ja
küsimused võrdsete võimaluste edendamise kohta, et vähendada olukorda, kus taotleja vaatab
võrdsete võimaluste loomist justkui eraldi ülesande, tegevuse või tükina. Suunata taotlejat
asjakohaste küsimuste kaudu mõtlema iga projekti osaks oleva tegevuse juures, kas kaasatud on
kõik olulised sihtrühmad ning mida saaks (täiendavalt) teha, et oluliste sihtrühmadeni jõuda.
• Lisada iga meetme puhul taotlusvormi juurde info, mis selgitab lühidalt ning näitlikult lahti,
kuidas selle meetme tegevustes saab võrdsetele võimalustele tähelepanu pöörata.

VÕRDSED VÕIMALUSED PROJEKTIDE VALIKUPROTSESSIS

Järeldus: Suuremale osale taotlejatest on toetuse andmise tingimused, sealhulgas
hindamiskriteeriumid taotluse koostamisel oluliseks infoallikaks. Koordinaatorite arvates pöörataks
võrdsetele võimalustele rohkem tähelepanu, kui neil oleks suurem kaal hindamisel.
• Koolitada ja nõustada projektide hindajaid võrdsete võimaluste teemal. Rõhutada neile
hindamisprotsessi kohta infot jagades, et sõltumata sellest, millise osakaaluga on võrdsete
võimaluste edendamise eest antavad punktid rahastusotsuse juures, on tegemist olulise osaga,
mida hinnata ning tagasisidestada.
• Kaasata eksperte, et hinnata projektide panust võrdsete võimaluste edendamisse
• Jagada hindajatega olulisemaid materjale ning kontakte, kelle poole taotleja võiks võrdsete
võimaluste teemal ekspertnõu saamiseks pöörduda.

VÕRDSED VÕIMALUSED PROJEKTIDE ELLUVIIMISEL JA ARUANDLUSES

Järeldus: Taotlemisprotsess võib iga taotleja puhul erineda. Aruandluses on seni võrdsetele
võimalustele enamasti vähe tähelepanu pööratud, küll aga on see etapp mõnel juhul teema
mõistmisel võtmetähtsusega (infrastruktuur ja ligipääsetavus). Eelkõige hindavad taotlejad just
praktilisi näiteid.
• Lisaks taotlusvormile pöörata tähelepanu võrdsete võimaluste kajastusele ka aruandevormis.
Küsimuse sõnastus ja seletus peaks olema ühtne kõigis meetme materjalides, alates toetuse
andmise tingimustest ning lõpetades aruandevormiga. Aruandluses tuleb vältida olukorda, kus
taotleja saab vastata üldiselt ja formaalselt.
• Anda vahearuannete tagasisides taotlejatele suuniseid võrdsete võimaluste edendamiseks
konkreetsetes projekti tegevustes.
• Luua projektide elluviijatele võimalusi omavaheliseks suhtluseks või integreerida juba
olemasolevatesse formaatidesse eraldi küsimus ja arutelukoht võrdsete võimaluste teemal, et
julgustada praktiliste kogemuste jagamist ning võimaldada projektide eestvedajatel üksteiselt
õppida.
• Suurematele üleriigilistele projektidele pakkuda projekti elluviimise käigus individuaalset
nõustamist.

VÕRDSED VÕIMALUSED ETTEVÕTLUSE TOETAMISE MEETMETES

Järeldus: Ettevõtlusmeetmete taotlejate jaoks on seos võrdsete võimaluste ja toodet või teenust
arendava projekti vahel küllalt õrn, kohati olematu. Taotlusprotsessis on hetkel eristamata tööandja
kohustused võrdsete võimaluste edendamisel ning toote/teenuse ligipääsetavus. Oluline lüli
teekonnal on kohtumised ettevõtluskonsultandiga.
• Kommunikeerida selgemalt erisust selles osas, millist rolli mängib võrdsete võimaluste loomine
alustava ettevõtte põhiteenuse või -toote juures ning millisel määral tuleks uues rollis ettevõtja
ja tööandjana olla laiemalt kursis erinevate ühiskonnagruppide ning potentsiaalsete töötajate
vajaduste ja erinevustega. Julgustada ettevõtjaid võtma vastutust ning uurima teema kohta
lisaks.
• Anda maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultantidele konkreetseid materjale ja
soovitusi, mida nad saaksid lihtsa vaevaga alustavatele ettevõtjatele võrdsete võimaluste teemal
edasi anda.
• Koolitada maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultante, et nad oskaks vestluses
taotlejatega kiirelt märgata, millises kontekstis või nurga alt ühele või teisele taotlejale võrdsete
võimaluste teema oluline olla võiks. Luua konsultantidele kasutamiseks nö kontrollnimekiri,
mida alustavaid ettevõtjaid nõustades ühiselt läbi käia. Kontrollnimekiri võiks sisaldada peamiselt
ei/jah küsimusi, millele tuginedes saaks konsultant jagada ettevõtte alustajale asjakohaste
ekspertide kontakte või lihtsaid praktilisi suuniseid.

LIGIPÄÄSETAVUSE NÕUETEGA ARVESTAMISE TAGAMINE

Järeldus: Oluline etapp on lisaks taotlemisele ka peale rahastusotsust läbiviidavad hanked ja
läbirääkimised teiste projekti osalistega (nt projekteerijaga).
• Lisada meetme dokumentidesse (toetuse andmise tingimustesse, meetme veebilehele) lisaks
olemasolevale kaasava disaini juhendmaterjalile ka viited lihtsamatele ja kokkuvõtlikumatele
juhenditele.
• Jagada taotlejatega läbiviidud uuringute ja analüüside materjale – nii on taotleja teadlikum ega
jää lootma ainult projekteerija või arhitekti pädevusele.
• Kehtestada projektidele minimaalsed nõuded universaalse disaini osas.
• Viia toetuse saajatele läbi lisakoolitus (näiteks seminari vormis) universaalse disaini teemal ka
peale rahastusotsust, kui toetuse saaja asuvad koostama projekteerimishanget.
• Kaasata hindamiskomisjonidesse ligipääsetavuse eksperte
• Ligipääsetavuse auditid valmimisjärgus projektile peaks jääma püsivalt rahastusvooru osaks.
• Tuua taotlejateni rohkem infot teenusedisainil põhinevast lähenemisest ja mõtteviisist, kuivõrd
disainmõtlemist kasutades on lihtsam mõista, millised on erinevate sihtrühmade vajadused ning
kuidas muuta oma toode, teenus või objekt kõigile ligipääsetavaks.

Aitäh!

