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lastele ühikuhinna alusel“



Võrdsete võimaluste edendamise 
kohustus

Struktuurivahendite rakendamise 2014-2020 perioodil on 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates projektides kõikide 
tegevuste kavandamisel, elluviimisel, seires ja hindamisel 
kohustuslik:

 edendada soolist võrdõiguslikkust

 vältida diskrimineerimist (soo, vanuse, rahvuse, 
nahavärvuse, puude, seksuaalse sättumuse, 
veendumuse alusel) 

 tagada puuetega inimestele juurdepääs

Proaktiivne lähenemine!



Eesmärgid
Euroopa Sotsiaalfondi määrus  1304/2013
Art. 7 Naiste ja meeste vahelise võrdsuse edendamine

• suurendada naiste püsivat osalust ja edu 
tööhõives, et võidelda vaesuse 
feminiseerumisega; 

• vähendada soolist segregatsiooni;

• vähendada soostereotüüpide mõju tööturul,
hariduses ja koolituses; 

• toetada töö-, pere- ja eraelu ühitamist;

• toetada hoolduskohustuste võrdset jagamist 
meeste ja naiste vahel.



Eesmärgid
Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise 
toetamine 0–7-aastastele lastele“ ühikuhinna alusel toetuse 
andmise tingimused ja kord“

Toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist, mille 
põhieesmärk on hooldaja hoolduskoormuse vähendamine 
tööturul osalemise säilitamiseks või tööturule 
suundumiseks/naasmiseks. 

Selle tulemusena jaotub nii töine kui kodune töökoormus ja 
vastutus pere majandusliku toimetuleku eest vanemate 
vahel ühtlasemalt, paraneb naiste positsioon tööturul ning 
väheneb vaesusrisk



Vajadus eriilmeliste lapsehoiukohtade järgi

• Puudega lapse eest hoolitseb enamasti tema vanem, 
reeglina ema (90–92%). Lapsehoiu teenust vajab 29-
37% alla 6-aastastest puudega lastest. 

• Naistel vähem võimalusi kasutada paindlikke 
töövorme. Vahetustega töötab rohkem naisi kui 
mehi. Üle 90% üksikvanematest on naised.

• Kodus erinevaid keeli rääkivate leibkondade arv 
suureneb. 



Võrdsete võimaluste tagamine 
kasvatustöös

• Heatasemelisel eelharidusel on pikaajaline positiivne mõju 
saavutustele ja sotsialiseerumisele kooli- ja tööelus, sest 
see hõlbustab õppimist hilisemas eas

• See võib olla positiivseks aluseks, millele toetudes võib 
muuta tulevikus naiste ja meeste staatust tööturul ja 
pereelus võrdsemaks 

• Üheks põhieesmärgiks on tüdrukute ja poiste 
mänguruumide avardamine, mille kaudu luuakse neile 
võrdseid võimalusi edaspidiseks eluks. Lapsepõlves kogetu 
ja omandatu mõjutab õpitavaid oskusi ja tegevusi, eriala 
valikut, partneri valikut, laste kasvatamist  jne



Lasteaed kui arengukeskkond

• Ruumid

• Sisustus

• Mängud ja mänguasjad

• Õppematerjalid

• Keel ja suhtlemine

• Tüdrukute ja poiste ühistegevuste juhendamine

• Õpetajate ettevalmistus soostereotüüpide 
vaidlustamiseks ja vältimiseks



Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid 
kasvatustöös

• Soolise võrdõiguslikkuse  kui läbiva põhimõtte, väärtuse ja 
eesmärgi silmas pidamine on oluline igas kasvatus- ja 
õpetamisprotsessis.

• Eesmärgiks on  muuta lastega läbiviidavaid tegevusi 
soostereotüüpide-vabaks ning kaasata kõigisse 
tegevustesse nii poisse kui tüdrukuid.

• Poistele ja tüdrukutele tuleb anda võimalus avardada 
oskusi, mida nad isiksuse täielikuks väljaarendamiseks 
vajavad (kompensatoorne pedagoogika).



Oskuste avardamine on oluline
Tüdrukutele tuleks luua võimalus:

– võistelda, nõuda endale ruumi, olla julge, katsetada ja tegutseda 

– katsetada uusi asju, ja seda korduvalt ja üha uuesti

– julgeda valjult ja kindlameelselt rääkida ning õpetada ütlema ”ei”

– luua endale positiivne mina-kuvand, usaldada oma mõtlemist, 
arendada enesekindlust

Poistele tuleks luua võimalus:

– õppida lugu pidama rääkimisest ja selle tähtsusest konfliktide 
lahendamisel, õpetatakse lubama teistel oma seisukohti esitada

– lasta neil tunda, et kõik emotsioonid ja tunded on lasteaias õiged 
ning õpetada neile enesevalitsemist

– näidata üles hoolivust teiste inimeste suhtes ja väljendada 
sellekohaseid tundeid

– õppida ”peent näputööd” tegema



Ruumide kujunduses puuduvad 
nn.”poiste ja tüdrukute nurgad”



Põrandakatteid on erinevaid: loobumine sellisest 
sihipärasest tüdrukute ja poiste eristamisest, mida 

turundatakse



Piisavalt ruumi tüdrukute ja poiste 
ühistegevusteks



Mänguasjade valik 

Eristav, vastandav Stereotüüpe vältiv





Mänguasjad aitavad avardada soorolle



• Keelatud on igasugune diskrimineerimine soo, 
rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuse, puude või seksuaalse sättumuse
põhjal

• Projektide ettevalmistamisel ja rakendamisel:
• projekti tiimi valikul /värbamisel

• partnerite valikul

• kaasamisel

• tegevuste kavandamisel ja elluviimisel

Diskrimineerimise vältimine



Erivajadustega laste võrdsed 
võimalused alushariduses

• Erivajadusega lapse täisväärtusliku elu 
tagamisel on üheks võtmeteguriks haridus.

• Kaasav haridus tähendab, et kõigil õppijatel 
on õigus saada haridust vastavalt oma 
võimetele ja vajadustele. Erivajadustega lastel
on võimalik areneda ja kasvada koos oma 
eakaaslastega.



• Koostöö 

• Mänguasjad ja vahendid 

• Ruumid 

• Suhtlemine

• Spetsiifilised oskused

• Tugevustele keskendumine

Head näited:

• lasteaed Õunake http://www.tallinn.ee/est/lasteaed-õunake

• Laagna Lasteaed-Põhikool http://laagnakool.ee

„Iga laps on eriline“ - lapsehoiu keskkonna 
kohandamine erivajadustega lastele

http://www.tallinn.ee/est/lasteaed-õunake
http://laagnakool.ee/


Kohandused erivajadustega lastele



Kohandused erivajadustega lastele

https://spielgaben.com/learning_resources/

http://www.momjunction.com/articles/best-toys-for-
autistic-
children_00400110/#ToysForChildrenWithAutism3



Õpetajatöö rahvusvaheline standard

3. KAASAMINE, ERINEVUSED JA DEMOKRAATLIKUD VÄÄRTUSED

• Õpetaja kohtleb iga last lugupidavalt, väärikalt ja 
taktitundeliselt ning loob kõigile võrdsed võimalused 
koolielus osalemiseks.

• Õpetaja kohtleb iga peret austuse, väärikuse ja tähelepanuga 
ja leiab viise, kuidas neid kaasata oma lapsele hariduse 
andmisse.

• Õpetaja kasutab sellist keelt ja tegevusi, mis väldivad soo ja 
teisi stereotüüpe.

• Õpetaja kohandab keskkonda ja õpitegevusi selliselt, et 
erinevate võimete, hariduslike vajaduste ja erineva sotsiaalse 
taustaga lapsed saavad enamustes rühma tegevustes osaleda 
koos teiste lastega.



Projekti tegevuste ja tulemuste mõju: 

• tööhõivesse liikunud naiste osakaal on suurenenud
• tegevused aitavad vabaneda piiravatest soostereotüüpidest

ja aegunud soorolli mudelitest
• naistel ja meestel on võrdsemad võimalused töö, pere- ja

eraelu ühitamiseks
• puuetega laste võimalused saada kodu lähedal oma

vajadustele vastavat kvaliteetset alusharidust on
paranenud

• lapsehoiukohad on ligipääsetavad
• muukeelsete laste võimalused saada kvaliteetset

alusharidust on paranenud

sooline 
võrdõigus

likkus

võrdne 
kohtlemin

e

puuetega 
inimeste 
ligipääset

avus



ÜKP fondide võrdõiguslikkuse 
kompetentsikeskus

Abimaterjalid, lisainfo ja nõustamine, tugi 

E-post:  kompetentsikeskus@volinik.ee
Telefon: 6269 059



Tänan!

Liivi Pehk
liivi.pehk@volinik.ee

6269 059
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei


