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NANE naiste õiguste assotsiatsioon on mittetulundusühing, asutatud 1994. a 
Peamised eesmärgid: otsene toetus (tugitelefon väärkoheldud naistele, neidudele ja lastele, 
inimkaubanduse ennetamise infotelefon), info levitamine (koolitused, publikatsioonid, raamatud), 
lobby-töö (seadusemuudatuste algatamine, monitooring, evalueerimine, variraportid) 
Avalikkusele suunatud kampaaniad: posterid, teleklipid, flaierid. 
Koolitused: MTÜ-de töötajatele ja vabatahtlikele, spetsialistidele (sotsiaaltöötajad, politseinikud, 
kohtunikud, meditsiiniõed, õpetajad, noorsöötöötajad jne), lapsed ja noored. 
Vaikiva tunnistaja näitus: 
idee pärineb USA-st, 
igal USA osariigil on vähemalt üks selline väljapanek, 
NANE tegi esimese samalaadse väljaspool USA-d, 
"vaikiva tunnistaja" taustaideeks on püüda meedia tähelepanu ning pakkuda ajakirjandusele 
huvitavat üritust, 
demonstratsiooni sihtpunktis süüdatakse küünlad, 
nagu loodetud, pälvisid küünlad ja punased siluetid meedia tähelepanu. 
Mõnikord kutsume vägivalda kogenud naisi oma lugusid rääkima. Mõned naised tulevad avalikkuse 
ette kaetud näoga, kuna nende jõukad mehed on ähvardanud neid kohtussekaebamisega. 
Lood nendelt naistelt, kes ei saa osaleda, loetakse ette näitlejate poolt. 
Lisaks 16 päeva kampaaniale (25. nov-10. dets) kasutame me "vaikiva tunnistajaid" ka 8. märtsi 
tähistamisel ning muudel temaatilistel üritustel aastaringselt. 
 
Koostöö teiste MTÜ-dega. 
Kaasame oma tegevustesse ka teisi organisatsioone, näiteks viimatimainitud kampaania puhul 
tegutsesime naiste ja laste turvalisuse nimel koos Amnesty Internationaliga. 
 
Koostöö riiklike struktuuridega. 
Meil on olnud pikaajaline koostöö Ungari ja Budapesti politsei peakorteritega, samuti 
politseijaoskondadega väljaspool Budapesti."Vaikiva tunnistaja" kampaaniat on esitletud erinevatel 
politseiüritustel. Kampaania oli kaasatud ka Pecs'i (Edela-Ungari) linna politsei poolt nende 
väljapanekusse linna suures ostukeskuses. 
 
Daphne projekt "Naised seisavad enda lugupidava kohtlemise eest 2007-2009" 
5 partnerorganisatsiooni: Women's Aid (Suurbritannia), AMCV (Portugal), Associazione Artemisia 
(Itaalia), NANE (Ungari), Tartu Naiste Varjupaik. 
Pojekti eesmärgid: 
koostada käsiraamat "MUUTMISE JÕUD" tugigruppide läbiviimise kohta vägivalda kogenud 
naistele, 
koostada käsiraamat universaalselt, et seda oleks võimalik kasutada kogu Euroopas, 
käsiraamat sisaldab juhiseid, kuidas tagada grupitöö tõhus ja ohutu läbiviimine, 
käsiraamat sisaldab juhiseid tugirühma töö efektiivsuse hindamisel, 
tõlkida käsiraamat viide keelde, levitada seda neis riikides. 
 
PTK 1: vägivalda kogenud naistele mõeldud teenuste arendamine, tugigruppide roll 
PTK 2: juhendaja (tööpõhimõtted, kompetents, vastustus ja rollid, potentsiaalsed probleemid) 
PTK 3: grupi areng ja läbiviimine 
PTK 4: grupiformaat, -reeglid, -leping, -dünaamika, probleemid, konfliktide lahendamine 
PTK 5-8: eneseaustuse programm, pedagoogiline eneseabiprogramm, mitteformaalne 
eneseabiprogramm 
Lisad: töölehed, hinnangulehed jmt 


