
 

 

 

Kokkuvõte võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku 8.12.2020 kohtumisest 

 

8. detsembril toimus võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku kohtumine. Kohtumisel tutvustas SA 
Eesti Teadusagentuuri (ETAg) analüütik Loone Vilumaa septembris 2020 vastu võetud soolise 
võrdõiguslikkuse kava. Loone slaidid leiate manusest.  

 

Kompetentsikeskus tegi ülevaate möödunud aasta tegevustest ning peamistest fookusteemadest 
perioodil 2021-2027 (Liivi Pehki slaidid manuses). Vestlusringis arutleti, kuidas luua kasutajasõbralik ja 
motiveeriv tugisüsteem võrdsete võimaluste edendamiseks uuel perioodil ning millised on võrgustiku 
liikmete ettepanekud ja ootused kompetentsikeskuse toele.  

 

Mõtteid arutelult: 

1) Ligipääsetavuse parandamiseks projektides tuleb tõsta taotlejate teadlikkust ligipääsetavuse 
tagamise võimalustest ja nõuetest. Selleks saaks kasutada taotlejatele suunatud infopäevi ning lisada 
taotlusvormidesse ja juhenditesse täpsemad soovitused ja nõuded. Uuel perioodil oleks vaja 
suurendada ligipääsetavuse nõuete täitmise kontrolli nii projektide kui valmivate objektide osas. 
Arutati ka selle üle, milline roll võiks olla rakendusüksustel ligipääsetavuse nõuete täitmise 
kontrollimisel. 

2) Selleks, et toetuse andmise tingimustes kirjeldatud eesmärgid ja ootused võrdsete võimaluste 
edendamisele jõuaks taotlejani, kes neid eesmärke oma projekti tegevustes ellu viivad, on vaja 
parandada TAT-des võrdsete võimaluste edendamise kirjeldusi taotlejale lihtsamaks, arusaadavamaks 
ja eesmärgistatumaks. Selleks tuleks TATis kirjeldada konkreetsed vastava TAT-i põhieesmärkidega 
sobituvad võrdsete võimaluste edendamise eesmärgid, valiku vastava sekkumisloogikaga sobituvatest 
võrdsete võimaluste edendamise tegevustest ja mõõdikud tulemuse mõõtmiseks. Selline lähenemine 
lihtsustaks ka rakendusüksuste tööd TAT-is esitatud võrdsete võimaluste edendamise nõuete lahti 
seletamisel avatud taotlusvoorude läbiviimisel. 

3) Kompetentsikeskusel on kavas järgmisel rakendusperioodil pakkuda oluliselt rohkem tuge 
rakendusüksustele võrdsete võimaluste edendamise võimaluste ja nõuete selgitamisel ja taotlejatele 
vahendamisel. Oleme valmis endiselt pakkuma individuaalset nõustamist nii TAT koostamisel (juba 
enne ametlikku kooskõlastusringi) ning osalema senisest aktiivsemalt avatud taotlusvoorude 
infopäevadel. Nõu ja toe saamiseks võib julgesti pöörduda kompetentsikeskuse poole. 2021. aasta 
alguseks valmib ka perioodil 2014-2020 ellu viidud projektide heade praktikate kogumik ning 
videolood, mille eesmärk on pakkuda eelkõige projektide tasandil tuge soolise võrdõiguslikkuse, 



võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse teemade lahtimõtestamiseks oma tegevuste raames. Kogumik 
pakub lihtsaid ja arusaadavaid näiteid võrdsete võimaluste edendamisest.  Samuti on 
kompetentsikeskusel kavas koondada rakendusasutuse ja -üksuste koolitusvajadused ja soovid – 
küsitlusvorm jõuab võrgustikuni jaanuaris. 


