Meetme „Soolise võrdõiguslikkuse
edendamine“ vahehindamine
27.03.2014 Tallinn

Uuringust
Uuringu eesmärk: selgitada, kuivõrd on meetme raames seni elluviidud tegevused
kooskõlas meetmele rakenduskavas ning programmidele ja toetust saanud projektidele
seatud eesmärkidega, kuivõrd mõõdavad indikaatorid eesmärkide poole liikumist,
kuivõrd on tegevused aidanud kaasa eesmärkide saavutamisele, kas tegevusi on ellu
viidud tõhusalt ning kuivõrd on tagatud saavutatud tulemuste jätkusuutlikkus.
Uuringu tellija: sotsiaalministeerium
Uuringu läbiviija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Autorid: Kerly Espenberg, Katri Lamesoo, Kristina Reinsalu, Marek Sammul, Sille
Vahaste, Uku Varblane
Hinnatavad tegevused:
programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008–2010“
programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013“
avatud taotlusvooru projektid (kokku 12), mis olid seisuga 31.12.2012 lõppenud

Uurimisküsimused
• meetmest toetatud tegevuste kooskõla meetme eesmärgi ja
alameesmärkidega
• kasutatud indikaatorite sobivus
• elluviidud tegevuste tulemuslikkus
• indikaatorite saavutustasemed
• tegevuste elluviimist mõjutanud tegurid
• tegevuste elluviimise tõhusus
• saavutatud tulemuste jätkusuutlikkus

Hinnatavad tegevused I
Meediakampaaniad
Meediakampaania
„Kutsumus“
läbiviimine

Uuringud

Trükised

Koolitused

Seminarid, konverentsid,
töötoad
Programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008–2010“
Soolise palgalõhe
SV seaduse
SV konsultantide
Seminaride „Kasu ja
uuringu läbiviimine
kommenteeritud
koolitamine
tasakaal – sooline
väljaande
võrdõiguslikkus
avaldamine
organisatsioonis“
korraldamine
SV monitooringu läbiviimine; uuringuraporti [Tööotsingu- ja
Konverentsi „Hooliv
ja lühikokkuvõtte avaldamine trükisena
kohanemiskoolituste isadus“ läbiviimine
koolitajate
koolitamine]
SV seaduse
[Avaliku sektori
Eesti tööalase SV
kokkuvõtliku
juhtide koolitamine]
võrgustiku kohtumiste
brošüüri
korraldamine
avaldamine
Eesti- ja venekeelse
kalendri „Isa
kalender 2009“
avaldamine
Artiklikogumiku „Teel tasakaalustatud
ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II“
koostamine ja trükisena avaldamine

Muu

[EL SV
süvalaiendamise
strateegia
juhendmaterjalide
tõlkimine]

Hinnatavad tegevused II
Meediakampaaniad
Sooliste
stereotüüpide
meediakampaania
läbiviimine*

Uuringud

Seminarid, konverentsid,
töötoad
Programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013“
Uuringu „Sooline ja
Seadust selgitavate
Eesti tööalase SV võrgustiku
seksuaalne ahistamine
koolituste korraldamine kohtumiste korraldamine
ning tagakiusamine
juristidele, kohtunikele jt
tööelus“ läbiviimine*
õigusekspertidele
Uuringu „Lapsevanemate
paindliku töö- ja pereelu
ühitamise võimaluste
analüüs“ läbiviimine*
Mitte-eestlaste töö- ja
pereelu ühitamise
uuringu läbiviimine*

Koolitused

Tööalase soolise
võrdõiguslikkuse
koolituste korraldamine
tööandjatele

Palgalõhe uuringu tulemusi
tutvustava konverentsi ja
maakondlike seminaride
korraldamine
Töötoa korraldamine
pereterapeutidele,
nõustajatele ja
pedagoogidele

Soolise võrdõiguslikkuse
monitooringu läbiviimine
*

* Ei hinnatud, kuna polnud hindamise toimumise ajal lõppenud

Muu

SV alaste
veebilehtede
uuendamine*

Võrdse palga päeva
ürituste
korraldamine */**

Hinnatavad tegevused III
Meediakampaaniad
Projekt
Tilliga ja tillita - vol 2
Teavitusfilm soolisest
võrdõiguslikkusest
Telesaate "Tööotsija" 8 saate tootmine
ja esitamine ETV-s
Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?
Uurimus Eesti õpetajate ja
haridustöötajate valmisolekust
sootundlikuks õpetamiseks ja
kasvatamiseks
Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kooli
teadlikkus soostereotüüpidest, nende
ületamise vajadusest ja võimalustest
hariduse ja töö valdkonnas
Poiss ja tüdruk koolis

Uuringud Trükised Koolitused Seminarid,
konverentsid,
nõustamine

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Hinnatavad tegevused III
MeediaUuringud Trükised
kampaaniad
Projekt
Teenuste osutamine haavatavate
sihtgruppidele maakondlikes naiste
varjupaikades
Haavatava sihtrühma tööga hõivatuse
/ töövalmiduse taastamine läbi
individuaalse lähenemise ning
sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamise
Valgamaal
Soolise tasakaalu alane uuring
Kuresaare Linnavalitsusele
Sooline võrdõiguslikkus Optimera
Estonia AS-s
Sooline tasakaal Bellus Furnitur OÜ-s
Sooline ebavõrdsus tööelus: arengud
Eestis ja rahvusvaheline võrdlus

Koolitused Seminarid,
konverentsid,
nõustamine
+

+

+
+
+
+

Metoodika
• Hindamisprotsess

Andmed

• Triangulatsioon
• Usaldusväärsus
• Konfidentsiaalsus

Analüüs

Järeldused

Soovitused

Dokumendianalüüs
• inimressursi arendamise rakenduskava (IARK)
• programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008–2010“ dokumendid
(programmidokument, seirearuanded, vahearuanded, lõpparuanne, muutmise
käskkirjad ja seletuskirjad)
• programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013“ dokumendid
(programmidokument, tegevuskavad, seirearuanded, vahearuanded, tegevuste
lõpparuanded jm dokumendid)
• meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“ avatud taotlemisel toetuse andmise
tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ning eeskirja seletuskiri
• meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“ avatud taotlusvoorude raames
elluviidud tegevuste dokumendid (projektitaotlused, hindamislehed, lõpparuanded)
• programmide ja avatud taotlusvoorude tegevuste väljundid (uuringuraportid,
koolitusmaterjalid, seminaridel, konverentsidel, koolitustel ja töötubades osalenute
nimekirjad, ajakava, koolitusmaterjalid jms)
• soolise võrdõiguslikkuse arengut kajastavaid andmeid, mis mõõdavad SV arengut
hinnataval perioodil

Teavitustegevuste tulemuslikkuse analüüs
• Analüüsiti, kas eesmärgid ja tegevused olid omavahel kooskõlas, kas sõnum
vastas sihtrühmale, kellele see oli suunatud ja kas sõnum oli õigesti üles
ehitatud.
• Hinnatavad tegevused:
o meediakampaania „Kutsumus“
o „Tilliga ja tillita – vol 2“
o teavitusfilm soolisest võrdõiguslikkusest „Tööl ja kodus ehk sooline
võrdõiguslikkus Eestis“
o telesaade „Tööotsija“ 8 saadet, mille tootmist rahastati AT-st

ning järgmised trükiseid:
o SV seaduse kommenteeritud väljaanne
o SV seaduse kokkuvõtlik brošüür „Naised & mehed: võrdsed õigused,
võrdne vastutus: ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest“
o kalender „Isa kalender 2009“

Elanikkonna küsitlus
•
•
•
•

Üldkogum: 15–74-aastased Eesti elanikud
Valim: 503 inimest
Andmekogumise meetod: telefoniintervjuu
Andmete kogumisperiood: 10–14. juuni 2013

Tööandjate küsitlus
• Aluseks AS Emor poolt 2007. aastal tehtud uuring
• Valim: 300 ettevõtet (töötajate arv ja aastakäive > 0, tegutsenud
vähemalt 3 aastat):
• 2007 uuringus osalenud ettevõtted (157)
• täiendavad ettevõtted juhuvaliku põhimõttel (143)
• Vastas isik, kes teeb ettevõttes personali puudutavaid otsuseid
• Telefoniintervjuud
• Andmete kogumisperiood: 7.-20. juuni 2013

Koolitusel osalenute küsitlus
Tagasisidet küsiti järgmistel koolitusel osalenutelt:
• „Kasu ja tasakaal“ (tegevus 3.2.6 „Soolise võrdõiguslikkuse seminarid tööandjatele ja
töötajate esindajatele“)

• „Isa roll ja erinevad perevormid“ (tegevus 3.3.2 „Töötuba pereterapeutidele, nõustajatele
•

ja pedagoogidele, pakkudes praktilist teavet, kuidas lapsevanemaid toetada, et nad tuleksid
paremini toime oma töö- ja pereelu ühitamisega“)
„Mis kasu annab soolise võrdõiguslikkuse seadus?“ (tegevus 3.3.3 „SV seadust
selgitavad koolitused juristidele, kohtunikele, õigusabi osutajatele, TVKde töötajatele ja ülikoolide
õppejõududele“)“
„Juhtimine, kasu ja tasakaal“ (tegevus 3.3.3 „Tööalase SV koolitused“, esmased koolitused)

•
• „Võrdsed võimalused tööõnneks saavad olla kõigil“ (tegevus 3.3.3 „Tööalase SV
koolitused“, temaatiline koolitus)

• „Naised ja mehed organisatsioonis – värbamine ja palk“ (tegevus 3.3.3 „Tööalase SV
koolitused“, temaatiline koolitus)

• „Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kooli teadlikkus soostereotüüpidest, nende
ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas“
• „Poiss ja tüdruk koolis“

Koolitusel osalenute küsitlus
• Veebipõhine
• Andmete kogumisperiood: 3.-27.06.2013
• Kokku 10 küsimust
Osalejate sihtgrupp

Toimumise aeg Kontaktide Vastuste Vastamise
arv
arv
määr (%)

Koolituse nimetus
Kasu ja tasakaal

Ärka, märka, tegutse*
Isa roll ja erinevad perevormid
Poiss ja tüdruk koolis
Mis kasu annab soolise
võrdõiguslikkuse seadus?
"Juhtimine, kasu ja tasakaal"
Võrdsed võimalused tööõnneks
saavad olla kõigil
Naised ja mehed organisatsioonis –
värbamine ja palk

tööandjad, töötajate
esindajad
õpetajad
pereterapeudid, nõustajad,
pedagoogid
õpetajad

okt 2010

62

12

19,4

2010-2011

253

90

35,6

21.01.2011
2011

37
89

20
51

54,1
57,3

õigusteenuste osutajad
tööandjad

okt-nov 2012
nov 2012

138
20

68
11

49,3
55,0

tööandjad

dets 2012

28

14

50,0

tööandjad

dets 2012

15

6

40,0

Intervjuud elluviijate ja ekspertidega
Intervjueeriti:
• programmide elluviijaid ja RÜ esindajaid, st sotsiaalministeeriumi ja
SA Innove ametnikke, kes vastutavad või on vastutanud meetme
tegevuste elluviimise eest;
• koolitatud SV konsultante;
• avatud taotlusvoorudes rahastust saanud projektide elluviijaid;
• eksperte, st valdkonna asjatundjaid, kes pole olnud otseselt
tegevustega seotud.

Asjakohasus
Küsimused:
• Hinnatavate tegevuste kooskõla meetme eesmärkidega
• Programmide sihtrühmade sobivus ja tegevustega kaetus
• Indikaatorite süsteemi sobivus: kas indikaatorid mõõdavad eesmärgi
suunas liikumist
NB! Hindamise läbiviimisel eeldati, et meetmele seatud eesmärgid on
püstitatud asjakohaselt, st eesmärkidele vahehindamise raames
hinnangut ei anta.

Asjakohasus. Järeldused I
• Enamik programmidesse valitud ja AT rahastatud tegevustest on asjakohased ning
seotud eesmärgiga edendada soolist võrdõiguslikkust ja/või vähendada soolist
diskrimineerimist tööturul
• AT rahastatud nõustamisprojektid ei olnud asjakohased (polnud suunatud soolise
võrdõiguslikkuse või soolise diskrimineerimise vähendamisele tööturul)
• Üksikutes organisatsioonides SV alaste uuringute läbiviimise võimaldamine meetme
vahenditest ei ole asjakohane

• Kõik sihtgrupid pole kaetud
• Segregatsiooniindeks on mõjuindikaatorina asjakohane
• Valitud spetsiifiliste indikaatorite komplekt ei mõõda süsteemselt seatud
üldeesmärgi ja alameesmärkide suunas liikumist

• Ei ole indikaatoreid, mis võimaldaksid mõõta alameesmärkide saavutamist
• Spetsiifilised indikaatorid ei mõõda seda, mis on indikaatorina defineeritud
• Osade indikaatorite sihttasemed väheambitsioonikad

Asjakohasus. Järeldused II
• Programmi tegevustes kasutatud valdavalt väljundindikaatoreid, mis
ei mõõda tegevuse tulemuslikkust ega mõju

• Mõned indikaatorid on vähesisukad („uuring on läbi viidud“) ja
sõnastatud umbmääraselt
• On indikaatoreid, mille hindamisest on loobutud
• Mõned indikaatorid nõrgalt seotud tegevusega
• Esineb indikaatorite dubleerimisi
• Indikaatorite seadmine pole järjepidev
• Indikaatorite sihttaseme valik ebaselge

Asjakohasus. Järeldused III
Soovitused:
• Ekspertidega konsulteerimine toetatavate tegevuste valiku faasis
• Riskianalüüs
• Üldise teadlikkuse tõstmine SV-st
• Tööandjatele selgitamine, millist kasu SV edendamine annab
• Toetada soolist tasakaalu tööturul ka sotsiaal- ja hariduspoliitika
kaudu

Tulemuslikkus
Küsimused:
• kuivõrd on elluviidud tegevustega liigutud soovitud suunas, st seatud
eesmärkide täitmise poole.

Tulemuslikkust hinnatakse kahel erineval tasandil:
• tegevused kui tervikkomplekt
• iga tegevus eraldivõetuna

Tulemuslikkus. Järeldused I
• Erinevate näitajate - sooline palgalõhe, naiste osakaal juhtivatel
ametikohtadel, sooline segregeeritus kõrg- ja kutseharidusõppes
õppevaldkondade kaupa – ja ekspertarvamuste kohaselt pole viimase kuue
aastaga murrangut toimunud, kuid SV alal on toimunud edenemine
• Avalik diskussioon SV teemadel on suurenenud

• Paranenud on teadlikkus ja V soosiva suhtumise väljendamine
• Reaalne olukord ettevõtetes pole palju muutunud
• Arenguruumi on töö- ja pereelu paindliku ühitamise toetamisel
tööandjate poolt
• Tööandjate arvates pole sooline ebavõrdsus probleemiks
• Ettevõtte juhid ei pea oluliseks töökollektiivi harimist SV teemadel
• Makromajanduskeskkonna arengud oluliselt ei mõjutanud

Tulemuslikkus. Järeldused II
• Mitmed tegevused ei rakendunud planeeritult ellu (SV võrgustik, konsultandid)
• Eelarve planeerimises tehtud vigu
• 2008-2010 programmi eelarve tugevalt alaplaneeritud
• 2011-2013 programmi ja AT eelarve täpsemini planeeritud
• Programmides inimressurss alaplaneeritud
• Probleeme on esinenud tegevuste elluviimisega ajakava kohaselt
• Teatud juhtudel mõjutanud ka teiste tegevuste elluviimist ja tulemuslikkust
tervikuna
• Probleeme valmistanud hangete ebaõnnestumine
• Vähene poliitiline toetus teemale. Kaasa aitaksid poliitikameetmed (kvoodid ja
kohustuslikud SV auditid ettevõtetes)
• Avatud taotlusvoorudes elluviidud tegevuste puhul on probleemiks kontrolli
puudumine eesmärgi saavutamise ja tegevuste sisu kvaliteedi üle

Tulemuslikkus. Järeldused III
Programmide tegevused:
• Kõige tulemuslikumad on olnud uuringud
• Kampaania „Kutsumus“ ja töötoad pigem tulemuslikud
• Koolituste, konverentside ja seminaride tulemuslikkus tagasihoidlik
• Konsultantide koolitus ja SV võrgustiku tegevus vähetulemuslik

AT projektid:
• Kampaania „Tilliga ja tillita – vol 2“ tulemuslik

• Nõustamisprojektid vähetulemuslikud
• Uuringud ettevõtetes vähetulemuslikud
• Tegevuse „Poiss ja tüdruk koolis“ puhul on tõsiseid kahtlusi, kas tegevus ei
töötanud hoopis tegelikkuses meetme eesmärgile vastu ning ei taastooda

Tulemuslikkus. Järeldused IV
Indikaator
Tööturu sooline
segregatsioon
(segregatsiooniindeks)

Algtase (2008)
ametite lõikes: 32,2;
sektorite lõikes: 25,8

Indikaator
Teadlikkus palga-diskrimineerimisest

Teadlikkus isa rolli olulisusest

Naiste ja meeste võrdset kohtlemist tööelus
puudutavate pöördumiste arv (aastas)

Sihttase (2013)
Saavutustase (2012)*
ametite lõikes: 28;
ametite lõikes 30,9;
sektorite lõikes: 20,5 sektorite lõikes 25,2

Algtase (2009)
Eesti naine: 95%
Eesti mees: 91%
Mitte-eesti naine: 92%
Mitte-eesti mees: 85%
Kokku 92%
Eesti naine: 89%
Eesti mees: 78%
Mitte-eesti naine: 85%
Mitte-eesti mees: 72%
Kokku 81%
39 pöördumist

Sihttase (2013)
Eesti naine: 95%
Eesti mees: 92%
Mitte-eesti naine: 93%
Mitte-eesti mees: 87%
Kokku 93%
Eesti naine: 91%
Eesti mees: 85%
Mitte-eesti naine: 86%
Mitte-eesti mees: 75%
Kokku 84%
80 pöördumist

Saavutustase
Eesti naine: 96%
Eesti mees; 91%
Mitte-eesti naine: 90%
Mitte-eesti mees: 82%
Kokku: 92%
Eesti naine: 94%
Eesti mees: 84%
Mitte-eesti naine: 96%
Mitte-eesti mees:77%
Kokku: 85%
Kumulatiivselt 56*

Tulemuslikkus. Järeldused V
2008-2010 programm:
• Indikaatorite sihttasemed valdavalt saavutati, kuid olulisel määral
seetõttu, et algselt seatud indikaatorite sihttasemeid vähendati
elluviimise jooksul
2011-2013 programm:
• Enamik tegevustes hindamise hetkel elluviimise faasis, tõenäoliselt
indikaatorite sihttasemed saavutatakse
AT projektid:
• Enamik indikaatorite sihttasemetest saavutati

Tulemuslikkus. Soovitused I
• Tegevuste valikule peaks eelnema programmide väljatöötamise
faasis põhjalik riskide hindamine
• Puhveraja planeerimine tegevuste elluviimisse
• Orienteeruva hinna küsimine potentsiaalsetelt pakkujatelt

• Eeldatava maksumuse avaldamine hanketeates
• Kui programmi elluviimisel osutub, et indikaatorit ei ole võimalik
täita, tuleks aruandes mittesaavutamist (indikaatori sihttaseme
muutmist ja uue taseme valikut) põhjendada, mitte aga indikaatorit
tagantjärgi kohendada nii, et see oleks kooskõlas tegeliku
saavutustasemega

Tulemuslikkus. Soovitused II
• Kasutada ära iga tegevuse tulemust järgmiste planeerimisel ja
elluviimisel
• Info koondamine veebis
• AT projektide toetamisel kohustuslikuna planeerida tegevuste
kvaliteedikontroll projekti elluviimisel ja/või pärast sisutegevuste
lõppemist
• Taotlustes hinnata ka projektimeeskonna SV valdkonna pädevust

Tõhusus
Küsimused:
• kas eesmärke olnuks võimalik saavutada ka ressursse tõhusamalt kasutades.
Järeldused:

• Enamik programmi tegevustest on tõhusalt ellu viidud
• Tööandjatele ja töötajate esindajate koolituste, konverentside, seminaride ja töötubade
tõhusus väiksem
• Vähe uusi teadmisi

• Ei osale kriitiline sihtgrupp
• Ei saa saadud teadmisi rakendada
• SV analüüsid ettevõtetes, konsultantide koolitamine ja trükised ei ole tõhusad
• Tööalase SV võrgustiku tegevuse toetamine pole olnud tõhus

Soovitused:
• SV teemade sidumine teiste (ettevõtlus)koolituste programmiga

Jätkusuutlikkus
Küsimused:
• kas saavutatud tulemused jäävad püsima pärast ESF rahastuse lõppemist.
Järeldused:

• Kõige jätkusuutlikumad üleriiklikud uuringud , õppematerjalid (sh AT valminud
videomaterjalid) ja trükised
• Konverentisid, seminarid, koolitused , nõustamisteenused ja SV võrgustik pole
jätkusuutlikud
Soovitused:
• Elluviidud tegevuste potentsiaali parem kasutamine
• Loodud veebilehtedel info uuendamine
• Teabematerjal, mis aitaks inimestel ebavõrdse kohtlemise juhtumeid ära tunda ja
annaks nõu, kuhu vajadusel pöörduda
• Materjalide kättesaadavus ja levitamine
• Kaasa aitaks poliitiline toetus

Kokkuvõte
AK
2008–2010 programm
3.1.1. SV seadusest lühiülevaate voldiku/brošüüri
koostamine
3.1.2. SV seaduse kommenteeritud väljaanne
3.2.1.Soolise palgalõhe uuring
3.2.2. SV monitooring
3.2.3. Meediakampaania naiste ja meeste võrdsete
võimaluste suurendamiseks tööturul
3.2.4. Eesti tööalase SV võrgustiku toetamine
3.2.5. SV konsultantide koolitamine
3.2.6. ja 3.2.7. SV seminarid tööandjatele ja töötajate
esindajatele (+ Avaliku sektori juhtide teadlikkuse
suurendamine)
3.3.2. Analüütilise artiklikogumiku „Teel tasakaalustatud
ühiskonda: Mehed ja naised Eestis“ (2000) järje koostamine
ja avaldamine

TU

TÕ

JS

Kokkuvõte
AK
2011–2013 programm
3.2.3. Tööandjate SV alase tegevuse toetamine
3.3.1. Palgalõhe uuringu tulemusi tutvustav konverents ja
maakondlikud seminarid
3.3.2. Töötuba pereterapeutidele, nõustajatele ja
pedagoogidele
3.3.3. SV seadust selgitavad koolitused juristidele,
kohtunikele, õigusabi osutajatele, TVKde töötajatele ja
ülikoolide õigusteaduse õppejõududele
3.3.4. Tööalase SV koolitused
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Kokkuvõte
AK
AT projektid
Haavatava sihtrühma tööga hõivatuse/ töövalmiduse taastamine läbi
individuaalse lähenemise ning sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamise
Valgamaal
Teenuste osutamine haavatavate sihtgruppidele maakondlikes naiste
varjupaikades
Poiss ja tüdruk koolis
Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?
Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kooli teadlikkus soostereotüüpidest,
nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö
valdkonnas
Teavitusfilm soolisest võrdõiguslikkusest
Tilliga ja tillita - vol 2
Telesaate "Tööotsija" 8 saate tootmine ja esitamine ETVs
Sooline tasakaal Bellus Furnitur OÜ-s
Soolise tasakaalu alane uuring Kuressaare Linnavalitsuses
Sooline võrdõiguslikkus Optimera Estonia AS-s
Sooline ebavõrdsus tööelus: arengud Eestis ja rahvusvaheline
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Kokkuvõte
• Oluline teemaga kindlasti riiklikult koordineeritult ja süsteemselt
planeeritult ka pärast meetme lõppemist edasi tegeleda
• AT projektides tuleks finantsaruandluse kontrolli kõrval juurutada ka
sisuline kontroll
• Tööandjatele tuleb selgitada, millist kasu toob selle soodustamine
tööandjale
• Vajalik on pedagoogide harimine ja haridussüsteemis SV temaatika
käsitlemine juba alates eelkooliastmest

• Tarvis on tõsta ühiskonnas tervikuna teadlikkust läbi süsteemse ja
järjepideva teavitustegevuse SV-st ja diskrimineerimisest
• Poliitikameetmete tugi on kriitiliselt oluline

Aitäh!

