
 

    

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUS 
 

Taotlus esitatakse 

(märkida sobiv) 

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 Sotsiaalministeeriumile 

 Kultuuriministeeriumile (kultuuriprojekt) 

 Kultuuriministeeriumile (spordiprojekt) 

   

Toetuse taotleja 

1. Nimi SA Eesti Inimõiguste Keskus 

 

Toetuse saaja Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid juhul,  

kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus 

2. Nimi SA Eesti Inimõiguste Keskus 

3. Registrikood 90012202 

4. Juriidiline aadress Parda 4, 10151, Tallinn 

5. Postiaadress Parda 4, 10151, Tallinn 

6. Arvelduskonto, viitenumber ja pank* EE362200221048377862, Swedbank 

7. Esindaja nimi ja ametikoht Kari Käsper, juhataja 

*Toetuse saaja nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peavad olema samad. 

 

Projekti kontaktisik 

8. Nimi Egert Rünne 

9. Telefon 644 5148 

10. E-posti aadress egert.rynne@humanrights.ee 

 

 

11. Projekti nimetus Võrdsed võimalused kõigile mitmekesises ühiskonnas 

12. Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2019 – 31.12.2019 

13. Projekti üldmaksumus 152 388.00 

14. Hasartmängumaksu  

Nõukogult taotletav summa 
121 910.40 

15. Omafinantseeringu summa 30 477.60 

16. Kaasfinantseeringute summa  

 

KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:  

● LISA 1 – Projekti tulude-kulude eelarve  

Eelarve kohustuslikud osad: Tulude poolel Hasartmängumaksu Nõukogult taotletav summa, omafinantseeringu 

summa, kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad või juba eraldatud summad; kulude poolel tegevuste ja 

kulude nimetused, summad kulugruppide lõikes ja projekti üldmaksumus. 

● LISA 2 – Projekti lühikirjeldus  

Kohustuslikud osad: projekti sisuline kokkuvõte, eesmärgid ja sihtgrupp, projekti oodatavad mõõdetavad 

tulemused, kavandatud tegevused ajalises järjestuses. 

 
 Soovin toetuse kasutamise lepingu allkirjastada digitaalselt 

 
Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged: 

Toetuse taotleja esindaja nimi ja ametikoht Allkiri (taotluse võib allkirjastada ka 

digitaalselt) 

Kuupäev 

Kari Käsper, juhataja /allkirjastatud digitaalselt/ 13.11.2018 

mailto:egert.rynne@humanrights.ee


NB! Taotluse allkirjastamisega annab toetuse taotleja nõusoleku, et otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta 

tehakse talle teatavaks Hasartmängumaksu Nõukogu ja ministeeriumi veebilehel avaldamisega. 

 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 1 

 

PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE 

 

TULUD  KULUD 

Tulu liik  

(finantseerijate lõikes) 
Taotletav 

summa 

Eraldatud 

summa / 

vastamise 

tähtpäev 

Kulu liik Summa 

Hasartmängumaksu 

Nõukogu 

121 910.40   Võrdse kohtlemise ja 

sallivuse edendamine koos 

ettevõtete ja avaliku sektori 

organisatsioonidega läbi 

Mitmekesisuse kokkuleppe 

võrgustiku, Mitmekesisuse 

märgise ja Mitmekesisuse 

päeva tähistamise 

 

Omafinantseering 30 477.60 /allkirjastatud 

kinnitus lisas/ 

Mitmekesisuse kokkuleppe, 

märgise ja päeva 

koordinaatori töötasu (1,0 

kohta, 12 kuud) 

19800.00 

Kaasfinantseerijad 

(loetleda eraldi ja lisada 

kaasfinantseerimist 

tõendavad dokumendid) 

  

 

 

 

Kaks Mitmekesisuse 

kokkuleppe võrgustiku 

kogemuste vahetamise 

seminari ja liitumisüritust 

(seminari ruumi rent, 

toitlustus, esineja tasu) 

1480.00 

   Mitmekesisuse päeva 

materjalid (visuaal, meened, 

plakatid, transport ja 

logistika) 

5780.00 

   Mitmekesisuse päeva reklaam 

avaliku kohas (täpne sisu 

lepitakse kokku võrgustikku 

kuuluvate 

organisatsioonidega) 

6120.00 

   Mitmekesisuse päeva vastuvõtt 

(toitlustus, seminariruumi 

rent, transport, esineja tasu) 

1280.00 

   

 

Mitmekesisuse päeva 

eelseminari ja 

kommunikatsiooniseminar 

(toitlustus, seminar ruumi rent 

ning transport) 

680.00 

   Koolitus mitmekesisuse 

nõustajatele (toitlustus, 

seminariruumi rent ning 

transport) 

890.00 

   Kuue märgise saanud 

organisatsiooni 

3800.00 



vahehindamise läbiviimine 

(eksperttasud) 

   Tagasiside seminar 

nõustajatele (toitlustus, 

seminariruumi rent ning 

transport) 

550.00 

   Kuus videointervjuud märgise 

saajatega (videolahenduse 

väljatöötamine ning filmimine) 

5100.00 

   Mitmekesisuse märgisega 

liitumise teavitus. 

900.00 

   Suurem teadlikkus võrdsest 

kohtlemisest kogukondades 

ja vabasektoris 

 

   Kaks korda aastas toimuvad 

maakondlikud võrdse 

kohtlemise ja inimõiguste 

saadikute koolitused 

(seminariruumi rent, 

kohvipaus, koolitaja tasu, 

transport) 

900.00 

   Kolmes maakonnas toimuvad 

seminarid mitmekesisusest, 

inimõigustest ja võrdsest 

kohtlemisest kohalikule 

kogukonnale (seminariruumi 

rent, kohvipaus, koolitaja tasu, 

transport) 

1200.00 

   Kogukondade kaasamise 

eksperdi töötasu (0,6 kohta, 12 

kuud) 

7780.00 

   Võrdse kohtlemise võrgustiku 

strateegiaseminar (toitlustus, 

seminariruumi rent ning 

transport) 

1280.00 

   Võrdse kohtlemise võrgustiku 

kaks kohtumist (toitlustus, 

seminariruumi rent ning 

transport) 

190.00 

   Võrdse kohtlemise teemaline 

aastakonverents (toitlustus, 

ruumi, transport, esineja tasu, 

live ülekanne) 

6000.00 

   Visuaalse identiteedi 

uuendamine konverentsiks 

(lahenduse väljatöötamine)  

4350.00 

   LGBT avaliku arvamuse 

uuring 

8000.00 

   Võrdse kohtlemise eksperdi 

töötasu (0,5 kohta, 12 kuud) 

9000.00 

   Sallivuse ja inimõiguste 

edendamine läbi strateegilise 

kommunikatsiooni, 

 



meediamonitooringu 

analüüsi ning infokirja 

ilmumise. 

   Kommunikatsiooniekspert (1,0 

kohta, 12 kuud) 

18 254.00 

   Meediamonitooring (12 kuud) 2400.00 

   10 korda toimuv laiem 

inimõiguste ja võrdse 

kohtlemise teemaline podcast 

(podcasti tootmine ning 

teavitus) 

3000.00 

   Strateegiline hagelemine ja 

huvikaitse läbi võrgustumise 

ja koolituste 

 

   Strateegilise hagelemise 

koordinaatori töötasu (0,6 

kohta 12 kuud). 

9480.00 

   Kaks juristide koolitust võrdse 

kohtlemise ja strateegilise 

hagelemise teemal (ruumi 

rent, koolitaja tasu, transport 

ja kohvipausid) 

1270.00 

   Strateegiliste kaasuste 

õigusabi- ja menetluskulud 

5340.00 

   Kaudsed kulud  

   Projektijuhi töötasu (0,5 

koormus, 12 kuud)   

12 124.00 

   Ruumide üürikulu (12 kuud, 

proportsionaalne osa). 

7100.00 

   Ruumide kommunaalkulud (12 

kuu, proportsionaalne osa) 

4450.00 

   Bürootarbed (12 kuud, 

proportsionaalne osa) 

2640.00 

   Sideteenused 

proportsionaalne osa (12 

kuud)  

1250.00 

 

TULUD KOKKU 152 388.00  KULUD KOKKU 152 388.00 

 

HASARTMÄNGUMAKSU LAEKUMISTEST ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSE 

LISA 2 

 

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 

 



1. Projekti sisuline kokkuvõte 

 

Eesti Inimõiguste Keskusel (EIK) täitub 2019. aastal 10 tegevusaastat; sama kaua on koostöös 

Sotsiaalministeeriumiga edendatud võrdsemat ja sallivamat ühiskonda. EIK teeb seda viisil, mis on tõhus, 

konstruktiivne, suunatud tulemustele ja kaasates nii üksikisikuid ja kogukondi üle Eesti kui era-, avaliku ja 

vabasektori organisatsioone. 

 

Pikaajalise töö tulemusel on loodud tugev ja arenev mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise raamistik, mis 

koosneb Mitmekesisuse kokkuleppest, iga-aastasest Mitmekesisuse päeva tähistamisest ning 

kvaliteedimärgistest „austame erinevusi“. Projekti raames jätkatakse ja arendatakse kõiki raamistiku osasid. 

Mitmekesisuse kokkuleppega on liitunud 100 ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust üle 

Eesti; 2019. aastal on plaanitud võrgustikku täiendada veel 15 organisatsiooniga. 2018. aasta alguses anti 

esimest korda välja kvaliteedimärgis „Austame erinevusi“, mille said 17 organisatsiooni. Projekti raames 

viiakse märgise saanutele läbi vahehindamine ning valmistatakse ette uus taotlusvoor, et anda märgised 

aastateks 2020-2022. Juba viiendat korda toimuv Mitmekesisuse päev annab organisatsioonidele võimaluse 

tuua mitmekesisuse positiivne mõju inimesteni kohas, kus nad kõige rohkem viibivad – töökeskkonnas ning 

klientidele suunatult. 2019. aastal osaleb Mitmekesisuse päeva tähistamises üle 100 organisatsiooni üle 

Eesti, mis sellega näitavad, et väärtustavad iga oma töötajat ja nende panust organisatsiooni arengusse. 

Lisaks pakutakse erinevaid võrdse kohtlemise koolitusi nii tööandjatele kui ka juristidele, et valdkondlik 

ekspertiis ja teadlikkus leviks.  

 

Eesti Inimõiguste Keskus on alati pidanud oluliseks koostööd sarnaseid eesmärke jagavate vabaühendustega, 

seega jätkub ka võrdse kohtlemise võrgustiku töö. 2019. aastal uuendatakse võrgustiku strateegiat ning 

keskendutakse koostöö suurendamisele erinevate organisatsioonide vahel, et suurendada ühisosa ja 

teadlikkust väljakutsetest ja võimalustest. See annab võimaluse moodustada koalitsioone, et ühiselt seista 

sihtrühmade huvide eest. Jätkame ka inimõiguste saadikute programmiga, mis viivad inimõiguste keskuse 

eesmärke kogukondlikul tasandil, et teadlikkus võrdsest kohtlemisest ja inimõigustest leviks laiemalt. 

 

Strateegiline hagelemine, kus tegeletakse edasi juba alanud kaasustega, mis kujundavad valdkondlikku 

õiguskeskkonda, on osutunud aastate vältel edukaks, tegeletud on nii puuetega inimeste, eakate, kui LGBT 

inimesi puudutavate kaasustega. 2019. a liigutakse edasi käimasolevate kaasustega ning ollakse valmis 

tegelema veel seitsme uue kaasusega. 

 

Oluline on ka EIK valdkondlike tegevuste ning edusammude tõhus kommunikatsioon ja toetajate ning 

sihtrühma võimestamine. Seepärast korraldatakse sügisel konverents, kus räägitakse 10 aasta arengutest ning 

uutest väljakutsetest nii Eesti Inimõiguste Keskuse töös, kui ka võrdse kohtlemise valdkonnas laiemalt. 

Samuti algatame podcastide seeria, et käsitleda olulisi teemasid süvitsi ning suurendada tegevuse avatust ja 

läbipaistvust. 

 

Projekti läbiviimisel ja suhtlusel nii organisatsioonisiseselt kui väljapoole kasutatakse eelkõige kaasava 

juhtimise ja koostöö põhimõtteid. Projekt lähtub põhimõttest, et läbi koostöö, informeerimise, võrgustikutöö 

ja osapoolte kaasamise saavutatakse parimad tulemused. Sealhulgas on võtmetähtsusega tulemuslik koostöö 

valdkonna eest vastutavate riigiasutustega. 

 

Projekti tiim: 

 

Projektijuht Egert Rünnel on magistrikraad riigiteadustest Tallinna Ülikoolist. Egert on läbinud erinevaid 

siseriiklike ja  rahvusvahelisi koolitusi vabaühenduste efektiivsest juhtimisest. Egert on Eesti Inimõiguste 

Keskuse tegevjuht ning on juhtunud erinevaid võrdsest kohtlemisest ning inimõigustest teadlikkust tõstvaid 

projekte. Egert on olnud aastatel 2011 – 2015 Talllina Tehnikaülikoolis õiguse instituudis uuringute 

spetsialist.  

Rohkem infot tööalase pädevuse kohta on kättesaadav siit: https://humanrights.ee/keskus-3/inimesed-

2/egert-rynne/ 

 

Strateegilise hagelemise koordinaator Kelly Grossthal on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduse 

õppekava. Kellyl on pikaajaline võrdse kohtlemise edendamise kogemus, samuti on Kelly tegelenud 



mitmekümne strateegilise kaasusega ning paljud ka edukalt lõpetanud. Kelly on üks Eesti mitmekesisuse 

kokkuleppe loojatest. Rohkem infot tema tööalasest pädevusest on leitav siit: https://humanrights.ee/keskus-

3/inimesed-2/kelly-grossthal/ 

 

Võrdse kohtlemise teemalise huvikaitse ekspert Kari Käsper õpib Tallinna Tehnikaülikoolis doktorantuuris 

avalikku haldust ning on inimõiguste õppejõud. Kari on võrdse kohtlemise alase huvikaitsetegevusega olnud 

seotud 2010. aastast, kui juhtis “erinevus rikastab” kampaaniat ning tema algatusel on loodud nii võrdse 

kohtlemise võrgustik kui mitmekesisuse kokkulepe. Kari on õppinud huvikaitsetööd nii mitmetel koolitustel 

Eestis kui USAs.  

Rohkem infot tema tööalasest pädevusest on leitav siit: https://humanrights.ee/keskus-3/inimesed-2/kari-

kasper/ 

 

Kogukondade kaasamise ekspert on Liina Rajaveer, kes õpib Tartu Ülikoolis antropoloogiat ning on kaasa 

löönud Keskuse poolt läbiviidud mitmekesisuse ja kaasatuse tegevustes. Samuti on ta uurinud 

Arvamusfestivali mõjusid nii osalejatele, kui pealtvaatajatele. Liina panustab projekti kogukonna kaasajana 

erinevate võrdse kohtlemise ning mitmekesisuse  tegevuste valdkonnas.  Rohkem infot tema tööalasest 

pädevusest on leitav siit: https://humanrights.ee/inimesed/liina-rajaveer/ 

 

Projekti alguses leitakse avaliku konkurssi kaudu nii Mitmekesisuse kokkuleppe valdkonna juht, kui 

kommunikatsiooniekspert. 

 

Raamatupidamisteenust pakub Eesti Inimõiguste Keskusele Ernst and Young Baltic AS. 

 

2. Projekti eesmärgid ja sihtgrupp 

 

Eesmärgid: 

 

1. Tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust võrdse kohtlemise teemast ja tulevastest väljakutsetest. 

2. Võimestada inimesi abi otsima võimaliku ebavõrdse kohtlemise korral. 

3. Kujundada võrdse kohtlemise õiguskeskkonda. 

4. Tuua kokku võrdse kohtlemise valdkonnas tegutsevaid kodanikeühendusi, et jagada ja analüüsida 

infot, mis võimaldab tõhusalt ja konstruktiivselt edendada teemat Eestis. 

5. Tuua kokku era- ja avaliku sektori organisatsioone läbi Mitmekesisuse kokkuleppe, Mitmekesisuse 

päeva ja Mitmekesisuse märgise, et jagada võrdse kohtlemise teadmisi ja printsiipe ning 

mitmekesisuse kasulikkust, mis võimaldab omakorda paremini edendada võrdset kohtlemist läbi 

töökeskkonna. 

6. Suurendada kohalikul tasandil teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning kaasata kogukondi teemasse. 

7. Saada objektiivset infot Eesti elanikkonna suhtumisest LGBT teemadesse, et anda sisendit poliitikate 

kujundamisse. 

 

Sihtgrupid 

 

1. Kõik Eestis elavad inimesed (kaudselt) 

2. Diskrimineerimise ohvrid 

3. Vabakond (eriti valdkondlikud vabaühendused) 

4. Spetsialistid / juristid   

5. Tööandjad 

6. Töötajad 

7. Kogukondade esindajad 

8. Noored 

https://humanrights.ee/inimesed/liina-rajaveer/


3. Projekti oodatavad mõõdetavad tulemused 

 

 Toimunud on kaks koolitust ning täiendkoolitatud on kakskümmend juristi võrdse kohtlemise ja 

strateegilise hagelemise teemal; 

 Läbi on viidud kolm seminari erinevates maakondades võrdsest kohtemisest, mitmekesisusest ja 

kaasatusest, kus on osalenud 60 inimest; 

 Koolitatud on 10 võrdse kohtlemise ja inimõiguste saadikut kahel erineval seminaril; 

 Strateegilise hagelemise raames on tegeletud vähemalt seitsme inimese juhtumiga vähemal kahel 

erineval alusel; 

 Toimunud on kaks kogemuste vahetamise seminari kümnele võrdse kohtlemise võrgustiku 

liikmetele; 

 Toimunud on strateegiaseminar võrdse kohtlemise võrgustiku liikmetele, kus on osalenud 10 

inimest; 

 Toimunud on kaks koolitust ja mitmekesisuse kokkuleppe liitumisüritust organisatsioonidele 

võrdsest kohtlemisest, diskrimineerimise keelust ja mitmekesisuse plaanist, kus on osalenud kokku 

60 inimest; 

 Mitmekesisuse kokkuleppega on liitunud 15 uut organisatsiooni; 

 Mitmekesisuse päeva ideekorje eelseminaril on osalenud 15 inimest; 

 Mitmekesisuse päeva kommunikatsiooniseminaril on osalenud 15 inimest; 

 Toimunud on Mitmekesisuse päev, kus on osalenud vähemalt 100 organisatsiooni ning ilmunud 

vähemalt 30 meediakajastust; 

 Mitmekesisuse päeva õhtusel seminaril on osalenud 40 inimest; 

 Mitmekesisuse nõustajate koolitusel on osalenud 6 nõustajat; 

 Vahehindamine on läbi viidud kuuele märgise „Austame erinevusi“ saanud organisatsioonile; 

 Mitmekesisuse nõustajate tagasiside seminaril on osalenud kuus nõustajat; 

 Valminud on kuus videoklippi tutvustamaks mitmekesisuse märgist „Austame erinevusi“; 

 Võrdse kohtlemise konverentsil on osalenud vähemalt 60 inimest, ning otse-ülekannet on vaadanud 

vähemalt 1000 inimest; 

 Valminud on avaliku arvamuse uuring LGBT teemadest; 

 Võrgustikku ja mitmekesisuse temaatikat käsitlev infokiri on ilmunud vähemalt üheksa korda 

aastast; 

 Projektiperioodi jooksul on kümme korda ilmunud inimõiguste keskuse podcast; 

 Projektiperioodi jooksul on iga nädal ilmunud inimõiguste keskuse infokiri (välja arvatud juulis); 

 Projektiperioodi jooksul toimunud meediamonitooringu raames on paranenud keskuse võimekus 

osaleda võrdse kohtlemise teemadel avalikus debatis. 

4. Projekti kavandatud tegevused ajalises järjestuses 

 

 

Võrdse kohtlemise ja sallivuse edendamine koos ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega läbi 

Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku, Mitmekesisuse märgise ja Mitmekesisuse päeva tähistamise 

 

Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik kutsuti ellu 2012. aastal. Tegu on vabatahtliku kokkuleppega, millega 

liitudes kinnitab ettevõte või avaliku sektori organisatsioon, et hindab mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise 

põhimõtteid nii oma töötajate ja klientide kui koostööpartnerite hulgas. Tänaseks on Mitmekesisuse 

kokkuleppega liitunud üle 100 ettevõtte ja organisatsiooni. Kokkuleppe osalised moodustavad võrgustiku, 

mille kaudu jagatakse infot, kogemusi ning toimuvad avalikud üritused ja võrgustiku koosolekud.  

 

2018. aastal täienes raamistik kvaliteedimärgisega “austame erinevusi”. Mitmekesisuse märgis on 

kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost 

või taustast. 2018. aastal said märgise 17 tööandjat ning 2019. aastal toimub märgise saanute vahehindamine, 

lisaks valmistatakse ette 2020. aastal toimuvat märgiste andmist 2020-2022 perioodiks. 

 

2019. aastal tähistatakse juba viiendat korda „Mitmekesisuse päeva“. Sel päeval näitavad organisatsioonid, 

et nad mängivad olulist rolli võrdse kohtlemise põhimõtete eest seismisel, viies neid väärtusi kandvad 



sõnumid oma töötajate, klientide ja koostööpartneriteni. 2019. aastal tähistab Mitmekesise päeva üle 100 

organisatsiooni ning läbi selle on hõlmatud tuhanded töötajad.  

 

Valdkonna tegevused on 2019. aastal järgnevad: 

 

 Mitmekesisuse päeva tutvustav seminar ja ideekorje (veebruar 2019) 

 Mitmekesisuse nõustajate koolitus (veebruar 2019) 

 Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku esimene kokkusaamine ja liitumisüritus (märts 2018) 

 Mitmekesisuse päeva kommunikatsiooniseminar (märts 2019) 

 Mitmekesisuse päev (aprill 2019) 

 Kuuele mitmekesisuse märgise „Austame erinevusi“ saanud organisatsioonile on viidud läbi vahe 

hindamine (aprill 2019 – november 2019); 

 Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku teine kokkusaamine ja liitumisüritus (oktoober 2019) 

 Mitmekesisuse nõustajate tagasiside seminar (november 2019) 

 Valminud on kuus video tutvustamaks Mitmekesisuse märgist „Austame erinevusi“ (november 

2019); 

 Mitmekesisuse kokkuleppe uudiskirja väljaandmine üheksa korda aastas (jaanuar 2019 – detsember 

2019) 

 

Vastutab: Mitmekesisuse ekspert (eelarverida mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator) 

 

Suurem teadlikkus võrdsest kohtlemisest kogukondades ja vabasektoris 

 

2018. aastal loodud saadikute pilootprogramm, mille raames otsiti ja koolitati 6 inimõiguste saadikut 

erinevates kogukondades üle Eesti oli edukas. Saadikud ühendavad Keskuse tegevust rohujuuretasandiga 

ning aitavad seeläbi organisatsioonil paremini tegutseda ning jõuda erinevate sihtrühmadeni. Inimõiguste 

saadikud on Keskuse eesliin erinevates Eesti kogukondades. 2019. aastal koolitatakse saadikuid veel 

mitmekesisuse ning võrdse kohtlemise valdkonnas ning nad korraldavad kolm korda aastas temaatilisi 

võrdsest kohtlemisest teadlikkust tõstvaid üritusi oma kogukondades. 

 

Kaasamine jätkub ka läbi Võrdse kohtlemise võrgustiku, võrgustikuga liitunud organisatsioonidele toimib 

strateegiaseminar, kus pannaks paika laiem strateegia ning töökava. Samuti toimuvad kaks korda aastas 

temaatilised kohtumised. 

 

Valdkonna tegevused on 2018. aastal järgnevad: 

 

 Saadikute esimene koolitus (võrdse kohtlemise, inimõiguste ja mitmekesisuse teemadel) (märts 2019) 

 Kolm seminari maakondades (võrdse kohtlemise, inimõiguste ja mitmekesisuse teemadel), kus kokku 

on osalenud 100 inimest. (juuni 2019 – detsember 2019) 

 Saadikute teine koolituse (võrdse kohtlemise, inimõiguste ja mitmekesisuse teemadel) (oktoober 

2019) 

 Võrdse kohtlemise võrgustiku esimene kogemusvahetamise seminar (veebruar 2019) 

 Võrdse kohtlemise strateegiaseminar (juuni 2019) 

 Võrdse kohtlemise võrgustiku teine kogemusvahetamise seminar (detsember 2019) 

 

Vastutab: Liina Rajaveer (eelarverida kogukonna kaasamise spetsialist) 

 

Sallivuse ja inimõiguste edendamine läbi strateegilise kommunikatsiooni, meediamonitooringu 

analüüsi ning infokirja ilmumise 

 

Toetajate, koostööpartnerit ja avalikkuse kursishoidmine Eesti Inimõiguste Keskuse tegevustega aitab hoida 

ja tõsta Keskuse mainet ning informeerida oma tegevustest. See aitab ka suurendada EIK kandepinda ning 

jõuda tulemuslikumalt inimesteni. Lisaks aitab meediamonitooringu analüüs leida vähemuste kajastuses 

kitsaskohti, millele ajakirjanduse teadlikkuse tõstmisel tulevikus panustada.  

2019. aastal saab Inimõiguste Keskus kümneaastaseks. Selle tähistamiseks valmistatakse 10 podcasti, kus 



aastate jooksul käsitletavaid teemasid saab laiemalt lahti rääkida nii ametnike, vabakonna kui toetajatega. 

Spetsiifilisemaks teadlikkuse tõstmiseks võrdse kohtlemise teemadel korraldatakse sügisel konverents, kus 

räägitakse oma valdkonna ekspertidega nii edasiminekutest, kui ka probleemkohtadest võrdse kohtlemise ja 

mitmekesisuse valdkonnas. Samuti, et olla võimalikult avatud oma tegemises jätkab kord nädalas ilmumist 

Keskuse nädalakiri. 

 

Valdkonna tegevused on 2019. aastal järgnevad: 

 

 Meediamonitooringu analüüs (jaanuar 2019 – detsember 2019) 

 Iganädalase infokirja ilmumine inimõigustest ja võrdsest kohtlemisest (jaanuar 2019 – detsember 

2019) 

 10 korda aastas podcastide avaldamine inimõigustest ja võrdsest kohtlemisest (märts 2019 – 

detsember 2019). 

 LGBT teemalise avaliku arvamus uuringu esitlemine (mai 2019) 

 Inimõiguste ja võrdse kohtlemise teemalise konverentsi toimumine (oktoober 2019) 

 

Vastutab: Kommunikatsiooniekspert (eelarverida kommunikatsiooniekspert), valitaks avaliku konkursi 

põhjal. 

 

Strateegiline hagelemine  

 

Läbi strateegilise hagelemise on eesmärgiks parandada haavatavate gruppide õiguste kaitset jätkusuutlikult 

kasutades selleks strateegilist kaitset ning huvikaitset. Strateegiline hagelemine tähendab tsiviil-, kriminaal- 

ja haldusasjade menetlemise läbi kohtu- või kohtuväliste vahendite, et seatud eesmärkidest lähtuvalt valitud 

juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimiskvaliteeti.  Ohvrite nõustamine toimub aastaringselt 

ning aasta jooksul tegeletakse vähemalt seitsme kaasuse laiemalt. Samuti tulevad 2018. aastast üle kaks 

puudega inimese kaasust, üks vanuselise diskrimineerimise kaasus ning üks LGBT teemaline kaasus.  

 

Lisaks aastaringsele suhtlusele, nõustamisele ning koostööle on teema raames 2019. aastal kavas järgnevad 

tegevused: 

 

 Diskrimineerimise ohvrite nõustamine ning strateegiliste kaasustega tegelemine (jaanuar 2019 – 

detsember 2019); 

 Juristide esimene koolitus  (mai 2018); 

 Juristide teine koolitus (september 2018); 

 

Vastutab: Kelly Grossthal (eelarveread strateegilise hagelemise koordinaator) 
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