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Kodanikuühiskonna dialoogi programm VI

Maapiirkondade Naisliikumise U� hendus asutati 
aastal 2010. U� henduse lühinimi on “BI�Z DE VARIZ”, 
mis tähendab “Ka meie oleme siin”. U� henduse BI�Z 

DE VARIZ eesmärk on Musta mere piirkonna maapiirkondades elavate 
naiste inimõiguste teadvustamine, edendamine, uurimine ja hinda-
mine; kaitsta neid õiguste rikkumise eest; vältida rikkumisi; tuvastada 
rikkumised; parandada naiste juurdepääsu avalikele teenustele kõigi 
meetmetega, et pakkuda neile õiguslikku tuge ja abi rikkumiste korral 
või kui see on muul viisil vajalik; tõsta naiste sotsiaalset, majanduslikku 
ja poliitilist staatust; tõsta teadlikkust ja arendada suutlikkust soolise 
diskrimineerimise ja rikkumiste vastu; ning võimaldama naistel osale-
da majanduses, edendades seeläbi naiste tööhõivet. Assotsiatsioon BI�Z 
DE VARIZ on ellu viinud palju projekte erinevate mainekate rahvusva-
heliste organisatsioonide, nagu näiteks Euroopa Liit (EL), U� RO soolise 
võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise üksus (UN 
WOMEN), Kanada fond, toel. for Local Initiatives (CFLI), Briti saatkond 
Ankaras, S�veitsi saatkond, Freedom House ja Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES).

Leedu naiste ühendus loodi 1990. aastal Leedu 
pealinnas Vilniuses. Selle akronüüm on LMD. LMD Association asutati 
võitluseks igasuguse naistevastase diskrimineerimise ja vägivalla 
vastu.L MD on valitsusväline organisatsioon, mis ühendab igas vanuses, 
rahvusest, usutunnistusest ja vaadetest naisi. LMD sai Rahvusvahelise 
Naiste Alliansi (IAW) liikmeks. 1992. aastal ja Rahvusvaheline Naiste 
Nõukogu (ICW) 2002. aastal. LMD on läbi viinud edukaid projekte, mida 
on toetanud paljud rahvusvahelised rahastamisasutused, eelkõige 
Euroopa Liit.

Eesti Puuetega Naiste Liit on 1998. aastal Eesti 
pealinnas Tallinnas asutatud vabaühendus, mille 

akronüüm on EPNUL. EPNUL sai katusorganisatsiooniks 2013. aastal ja 
liitus 2016. aastal Eesti Puuetega Inimeste Kojaga. EPNUL on vedanud 
läbi edukaid projekte, mida toetavad paljud rahvusvahelised rahastami-
sasutused, eriti Euroopa Liit.

KAASTAOTLEJAD

TÄPSEMA	TEABE	SAAMISEKS	PROJEKTI	KOHTAPROJEKTI	TÖÖVÕTJA

LITHUANIAN	WOMEN'S	SOCIETY	
(LITHUANIA):

THE	ASSOCIATION	OF	WOMEN'S	MOVEMENT
IN	RURAL	AREAS	(BIZ	DE	VARIZ)

ESTONIAN	DISABLED	WOMEN'S	
ASSOCIATION	(ESTONIA):

Gender Studies ops on valitsusväline organisatsioon, mis 
asutati  1999. aastal  Tšehhi pealinnas Prahas. 
Soouuringute eesmärk on luua aruteluruum naiste ja 

meeste positsiooni ja rollide üle ühiskonnas, soolise ebavõrdsuse 
süstemaatiliseks kaotamiseks. ja alternatiivsete eluviiside sallivuse 
suurendamine. Gender Studies ops on läbi viinud edukaid projekte, 
mida toetavad paljud rahvusvahelised rahastusasutused, eelkõige 
Euroopa Liit.

GENDER	STUDIES,	O.P.S.	(CZECH	REPUBLIC):

See väljaanne on valminud Euroopa Liidu rahalisel toel. 
Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Maapiirkondade Naisliikumise 

Ühendus ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti.
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a) Pärast projektilepingu allkirjastamist luuakse tõhus 

projektijuhtimise ja koordineerimise üksus. Projekti 

jaoks töötatakse välja tõhus ja usaldusväärne seire-, 

mõõtmis-, hindamis- ja aruandlusmetoodika.

b) Projekti tõhusaks elluviimiseks töötatakse välja 

projektipõhine kommunikatsioonistrateegia, et see 

vastaks kohalikele, riiklikele ja rahvusvahelistele 

kogukondadele ning tõstaks huvi projekti vastu. Selle 

strateegia raames valmistatakse ette nähtavustooted.

c) 3. Tegevus: “Naistesõbralikud linnad” kogemuste 

jagamine Tšehhis

d) Türgis toimub töötuba puuetega naiste takistusteta 

osalemise kohta kodanikuühiskonnas. Pärast seminari 

lõppu koostatakse tegevuskava ning selle tegevuskava 

jälgimiseks luuakse tugev seiremehhanism.

e) Eestis toimub puuetega naiste barjäärivaba Euroopa 

dialoog.

f)  Luuakse e-platvorm Naised kohalikus valitsemises.

g)  Luuakse koolituskomplektid “Naisesõbralikud linnad” 

ja sihtgruppi koolitatakse teemal “Naisesõbralikud 

linnad”.

h)  Tšehhis, Eestis ja Leedus toimuvad teadlikkuse tõstmise 

konverentsid Türgi teemadel ning Ordus ja Rizes (Türgi) 

Euroopa Liidu teemadel.

Tegevus	 1:	 Projekti koordineerimine ja juhtimine, 
seire, mõõtmine, hindamine ja aruandlus
Tegevus	2:	Nähtavus ja levitamine
Tegevus	 3:	 “Naistesõbralikud linnad” kogemuste 
jagamine
Tegevus	 4:	 Töötuba puuetega naiste tõketeta 
osalemisest kodanikuühiskonnas, tegevuskava, 
tegevuskava seire ja puuetega naiste barjäärivaba 
Euroopa dialoog
Tegevus	5:	Naiste kohaliku omavalitsuse e-platvormi 
loomine
Tegevus	 6:	 Naistesõbralike linnade koolitused 
(naissõbralike linnade koolituskomplektide loomine, 
omavalitsuste töötajate teavitamine ja naiskodani-
kuühiskonna organisatsioonide teavitamine)
Tegevus	 7:	 Euroopa Liidu ja Türgi teadlikkuse 
tõstmise konverentsid

Meie projektil on kaks sihtrühma, otsene ja kaudne.

Sihtrühm,	kes	projekti	tegevustes	vahetult	osaleb:

l  170 naiste kodanikuühiskonna organisatsioonide 

esindajat (60 Türgi, 50 Tšehhi, 30 Eesti ja 30 Leedu 

esindajat);

l  50 kohaliku omavalitsuse esindajat;

l  500 Lazi, Lomi ja Hemşini inimest.  

Sihtrühm,	kes	projekti	tegevustes	kaudselt	osaleb:

l Türgis Musta mere piirkonnas, Eestis Tallinnas, 

Tšehhis Prahas ja  Leedus Vilniuses asuvate 

õigustepõhiste kodanikuühiskonna organisatsioonide 

esindajad, kohalikud administraatorid ja avalik-

õiguslike organisatsioonide esindajad.

Meie projekti üldeesmärk on tõhustada infovahetust ja 
j ätkusuutlikku koostööd Türgi  ja Euroopa Liidu 
liikmesriikide kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahel, et tugevdada naiste positsiooni.
Meie projekti konkreetsed eesmärgid on järgmised:
1. Teabevahetuse tagamine Türgi ja Euroopa Liidu kodani-
kuühiskonna organisatsioonide vahel naistesõbralike 
linnade kohta ja selle kohta, kuidas naiste kodani-
kuühiskonna organisatsioonid tegelevad puuetega naistega.
2- “Naiste kohaliku valitsemise e-platvormi” loomine,

3. Rize-Fındıklı ja Ordu-Gülyalı 
omavalitsuste ning kohalike 
n a i s te  ko d a n i ku ü h i s ko n n a 
organisatsioonide teavitamine 
naistesõbralikest linnadest,
4- Türgi avalikkuse teavitamine 
Euroopa Liidust ja Euroopa Liidu 
kodanike teavitamine Türgist.

PROJEKTI	EESMÄRK MIDA	ME	TEEME

PROJEKTI	SIHTRÜHM

PROJEKTI	PEAMISED
TEGEVUSED


