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„Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö 
toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks 

muutmiseks“



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, 
rassi, nahavärvuse, puude, seksuaalse sättumuse, 
veendumuse alusel) 

 tagada puuetega inimestele juurdepääs

Proaktiivne lähenemine!



Võrdsete võimaluste edendamise eesmärgid 
ettevõtlusõppes ja ettevõtlikkusteadlikkuse 

suurendamisel

1. Julgustada vähemusgruppide ja alaesindatud gruppide 
osalemist

2. Kasvatada neidude huvi ettevõtluse vastu

3. Tagada ligipääsetavus puuetega inimestele, sh juurdepääs 
informatsioonile ja kommunikatsioonile

4. Kehtivate stereotüüpsete hoiakute ja eelarvamuste 
muutmine

E-taotlusvorm „Näitajad“ – mõju soolisele võrdõiguslikkusele, 
võrdsetele võimalustele.



Eesti parim õpilasfirma 2016 on Spoony

Allikas: http://www.ja.ee/index.php?article_id=438&page=49&action=article&



Millised on murekohad Eestis? –
sooline võrdõiguslikkus

• Eesti tööturg on EL liikmesriikide hulgas keskmisest 
suurema soolise kihistumise ja ebavõrdsusega. 

• Euroopa Komisjoni (2014) uuring – Eesti on üks viiest EL 
riigist, kus on kõige madalam ettevõtlusega tegelevate 
naiste osakaal (ja langustrend) 

• 2014. aastal asutasid Eestis mehed 7713 ettevõtet ja 
naised ainult 3560 ettevõtet (Statistikaamet, 2014)

Norra uuring - leiti, et ettevõtluse ja õpilasfirmade teemade 
õpetamine suurendab õppurite valmisolekut ettevõtjaks hakata, 

kusjuures mõju on suurem just tüdrukutele.



Murekohad – Puuetega inimeste 
juurdepääs

• Praxise uuring (2016): Erivajadustega noortel võib 
olla piiratum juurdepääs tööpraktikale, sest koolid ei 
vahenda alati praktikakohti erivajadustega noortele 
ega tee neile praktikakorralduses kohandusi. 

Ligipääs: füüsiline keskkonnale, transport, teabele, 
suhtlemine (sh IKT – WCAG 2.0 nõue), tooted, teenused.

• Samuti mõjutavad erivajadustega noorte võimalusi 
tööandjate eelarvamused ja madal teadlikkus 
erivajadustega noorte suutlikkusest ja võimekusest. 



• mehelikkuse ja naiselikkuse kohta

• meestele ja naistele sobivate pere- ja ametirollide 
kohta

• naistele ja meestele sobivate tööde sisu kohta

• Stereotüübid puude ja rahvuse, vanuse suhtes jms

Stereotüübid:

Naistele sobivad paremini hoolitsemise, kasvatamise, 
teenindamisega seotud valdkonnad.

Meestele sobivad paremini valitsemise, juhtimise, 
tootmise, tehnoloogia, ettevõtlus.

Kui inimesel on füüsiline puue, siis on ka vaimne puue. 

Stereotüübid kehtivad



Milliste oskuste ja omaduste arendamist peetakse oluliseks 
poiste ja tüdrukute kasvatamisel?

(Soolise võrdõiguslikkuse monitooring, 2013)



Kuidas muuta tegevused võrdseid 
võimalusi edendavaks?

• Eeskuju on oluline 

– naisettevõtjate väärtustamine ja esile tõstmine

– kaasata eeskujudena nii ettevõtlikke naisi kui ka 
mehi võrdväärselt

• Soostereotüüpide kummutamine naistele ja 
meestele sobivatest ametitest ja erialadest

• Arendada tüdrukutes ettevõtjale olulisi 
isikuomadusi (saavutusvajadus, initsiatiiv, 
enesekindlus, eneseteadlikkus)



Mõned head näited (1)

1) ICT-Go-Girls! (Hispaania)

Euroopa Komisjoni elukestva õppe programm. Noortele 
vanuses 10-14. 

Tüdrukuid julgustati võtma juhirolle tiimides. 

Projekt seob ettevõtlusõppe ja IKT. Infotehnoloogiat 
kasutades asutasid noored oma ettevõtted – video 
mängud, e-poed, teenused, etc. 

http://ictgogirls.eu/

http://ictgogirls.eu/


Mõned head näited (2)
Partners for Youth with Disabilities- Young 
Entrepreneurs Program (YEP) (USA)

• (YEP) on ettevõtlusprogramm noortele.

• Klassiruumi tunnid, külalisesinejad, töövarjupäevad, 
õppekäigud, messid, mentorlus

• Kõikidele õppematerjalidele on tagatud 
ligipääsetavus - WCAG 2.0, vajadusel punktkiri või 
audiovisuaalne kirjeldus, viipekeel, isiklik abistaja

http://www.pyd.org/young-entrepreneurs-project.php

http://www.pyd.org/young-entrepreneurs-project.php


ÜKP fondide võrdõiguslikkuse 
kompetentsikeskus

Abimaterjalid, lisainfo, nõustamine, tugi: 
www.volinik.ee/kompetentsikeskus/

Liivi Pehk- liivi.pehk@volinik.ee
Iivika Kalden- iivika.kalden@volinik.ee

Telefon: 6269 054

http://www.volinik.ee/kompetentsikeskus/
mailto:liivi.pehk@volinik.ee
mailto:iivika.kalden@volinik.ee


Tänan!

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
Võrdõigusvoliniku kantselei
liivi.pehk@volinik.ee
iivika.kalden@volinik.ee
6269 054


