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I Ettepanekud VES rakendusplaani täitmise dokumenti 2016-2017
Tegevus 1.2.4. Koolitused noorte jõustamiseks ja vägivallast teadlikkuse tõstmiseks
2016- ENÜ viis läbi 23 noortelt noortele koolitust, kus osales 642 noort.
2017- ENÜ viis läbi 15 noortelt noortele koolitust, kus osales 248 noort.
II Ettepanekud VES rakendusplaani 2018-2020
1. Jätta välja Tegevus 1.1.4. Kommunikatsiooni-tegevused ühiskonna väärtus-orientatsioonide
avatumaks muutmiseks ... kuna ei kattu otseselt VES teemadega.
2.Tegevus 1.2.4. Koolitused noorte jõustamiseks ja vägivallast teadlikkuse tõstmiseks

Leiame, et lisaks inimkaubandusele tuleks tõsta noorte teadlikkust ka perevägivallast ja
seksuaalvägivallast. Seetõttu soovime jätkata ENÜ välja töötatud ja juba palju aastaid praktiseeritud
noortelt noortele koolitusi ja ka tüdrukute jõustamiskoolitusi, kui selleks on ka edaspidi võimalik
taotleda HMN rahastust.
3.Jätta välja Tegevus 1.2.6. Ühiskondlikku sidusust toetavad programmid noortele, kuna ei ole VES teema.

4.Tegevus 2.1.1. Vägivallaohvrite teenuste süsteemi korrastamine
3) Ohvriabi kaudu pakutavate teenuste optimaalset mahtu ja osutamise võimalusi on analüüsitud.
Kuna naiste tugikeskuse teenus on saanud osaks ohvriabi seaduse alusel SKA korraldatud teenustest,
siis võiks selle punkti all kajastada ka 2017. aastal SKA poolt alustatud naiste tugikeskuse teenuse
arenduse protsessi, kus koguti sisendit teenuse sihtgrupi vajaduste ja senise teenuse osutamise
praktika kohta jõuti täpsustada senise kompleksteenuse kirjeldust ja antud teenusemudeli
optimaalset maksumust. Kahjuks katkes protsess 2017. aasta lõpus, kui arendustöö käigus tekkis
kahtlus senise hankesüsteemiga jätkamise otstarbekuses.
Kindlasti tuleks rakendusplaani lisada uue tegevusena naiste tugikeskuse teenuse arendus
integratsioonis teiste ohvriabiteenustega, sh teenuse komponentide optimaalse mahu ja hinna,
teenuse mõju hindamise ja kvaliteedi hindamise süsteemi loomine, teenuse korralduse optimaalse
mudeli väljaselgitamine, samuti tugitelefoni teenuse integreerimine teiste ohvriabiteenustega (20172020).
Ühtlasi tuleks selle protsessi raames analüüsida laste psühholoogilise nõustamise vajadust ja
korraldamise võimalusi, mis praegu on kajastatud Tegevus 2.1.6. Väärkoheldud laste abistamise
süsteemi loomine ja lastele teenuste pakkumine all, sest kõik teenused peaksid omavahel haakuma.
Samuti oleks otstarbekas naiste tugikeskuse majutusteenuse osas SHS alusel KOVide poolt osutatava
turvakodu teenuse dubleerimise lõpetamine.
Seetõttu tuleks teenusearenduse protsessi kindlasti jätkata, käsitledes ohvriabi süsteemis pakutavaid
erinevaid teenuseid kompleksselt.

5. Teeme ettepaneku ühtlustada teenuste korraldamise praktika ja anda inimkaubanduse ohvrite
nõuandeliini ja prostitutsiooni kaasatute nõustamisteenuste pakkumise korraldamine
Sotsiaalministeeriumilt üle SKAle, kes korraldab praegu kõiki teisi vägivallaohvritele pakutavaid
teenuseid.
Sellele peaks eelnema teenuste, eelkõige prostitutsiooni kaasatute nõustamisteenuste mõjuanalüüsi
läbiviimine. Aastaid toiminud teenuse eesmärk on tagada nõustamisteenused prostitutsiooni
kaasatud isikutele ning aidata kaasa prostitutsiooniga tegelemise lõpetamisele. Vajalik oleks teada,
kui efektiivne on teenus, st kui suur osa nõustamiskeskuste klientidest teenuse tulemusena igal
aastal lõpetab prostitutsiooniga tegelemise. Analüüsi läbiviimine peaks olema lihtne, sest MTÜ Eluliin
on väitnud, et neil on olemas andmebaas kõigi aastate jooksul neilt abi saanud isikute kohta.
6. Teeme ettepaneku muuta Tegevus 4.1.2. Ennetav sekkumisprogramm vägivallatsejatele sõnastust
– parem oleks Sekkumisprogrammid vägivallatsejatele, samuti teeme ettepaneku lisada tegevusena
aastateks 2019-2020. Täiendavate tõenduspõhiste vägivallatsejatele suunatud
sekkumisprogrammide kasutuselevõtmine.
Eestis peaks lisaks praegu kasutatavale Sisemise kindluse programmile võtma kasutusele ka vähemalt
ühe tõenduspõhise programmi, mis sobiks ka pikemat aeg vägivalda kasutanud isikutele. Parem, kui
selliseid tõenduspõhiseid programme, mis oleksid suunatud erinevatele vägivallatsejate
sihtgruppidele, oleks veelgi rohkem. Läbi tuleb mõelda programmide rahastusmudel, selles peaks
olema oluline osa vägivalla kasutajatel endal.
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