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1 Lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel (VVMM) - protsessiskeem 
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Version: 1.1 

1.1 VVMM protsessi elemendid (selgitused protsessiskeemi juurde) 

Varjupaiga teenuste kasutamisele suunamine 

Lähisuhte vägivald 

Toimunud on lähisuhte vägivald (vt Mõisted). Kogukonnas on lähisuhte vägivalla 

ohver: Naine ja/või laps (edaspidi Ohver). Võtmeküsimuseks on Ohvri märkamine 

ja tema asjakohane suunamine. Eesmärgiks on peatada edasine vägivald ning 

abistada Ohvrit tema igapäevasel toimetulemisel. Võtmetähtsusega on Sihtgrupi 

Esindaja poolt tehtavad edasised tegevused ja otsused. 

Risttee  

Selles punktis on oluline Sihtgrupi Esindaja teadlikkus. Vajalikud teadmised Ohvri 

abistamiseks saab liigitada kaheks: lähisuhte vägivald kui selline, sh oskus 

märgata Ohvrit ja teadmised, kuidas ning kelle poole Ohver edasi suunata. 

Tee1 

Lähisuhtevägivalla ohvriks langenud Ohvrit ei märgata Sihtgrupi Esindaja poolt 

Ohver jätkab oma harjumuspärast eluviisi 

Kui Ohvrit ei märgata Sihtgrupi Esindaja poolt, siis üldjuhul jätkab Ohver oma 

harjumuspärast eluviisi.  

Tee 2 

Lähisuhtevägivalla ohvriks langenud Ohvri märkamine Sihtgrupi Esindaja poolt 

See on otsustavaks sammuks Sihtgrupi Esindaja poolt, kelle tegevuste tulemusel 

suunatakse Ohver varjupaiga teenuseid kasutama. Otsustamise koht, kuidas 

edasi, on Ohvril.  

Risttee 

Tee 1 

Sihtgrupi Esindaja näeb ja saab aru toimunust, kuid tegevusi ei järgne 
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See on olukord, kus Sihtrühma Esindaja teadlikkus ei ole piisav. Nt ta saab aru, et 

tegemist on lähisuhtevägivalla ohvriga, kuid tal puudub teadmine, mida edasi teha. 

Sellisel juhul tuleb tegeleda teadlikkuse tõstmisega. Tegevusetuse põhjuseks 

võivad olla ka teised faktorid.  

Tee 2 

Sihtgrupi Esindaja tegevused, millega suunatakse Ohver Varjupaiga teenused 

kasutama 

Risttee 

Tee 1 

Ohver kuulab Sihtgrupi Esindaja ära, kuid pöördub harjumuspäase olukorra 

juurde tagasi ja mingeid muutusi ei järgne. 

Sageli ei ole Ohver nõus peale esimest kontakti välise isikuga tunnistama toimunut 

ning pöördub harjumuspärase eluviisi juurde tagasi. 

Tee 2 

Varjupaiga teenuste kasutamine 

Juhul, kui Ohver nõustub abi saamisega, siis on tema jaoks olemas Pärnu Naiste 

Varjupaigas järgmised teenused: http://naistevarjupaik.ee/abisaamise-

voimalused/teenused-eestis/meie-teenused/  

Lähisuhte vägivalla märkamise teadlikkuse tõstmine 

Teadlikkuse tõstmine ja varjupaiga koostöö erinevate Sihtrühmate Esindajatega on 

võtmeküsimus, kuidas Ohver võimalikult vara suunata varjupaiga teenuste 

kasutamise juurde. Sestap on teadlikkuse tõstmine eraldi protsessina ka mudelis 

esitatud. 

Teadlikkuse tõstmine peab toimuma planeeritult ja jätkupidevalt, mistõttu sidusime 

mudeli teadikkuse tõstmise jaotise Varjupaiga kommunikatsioonistrateegiaga. 

Sihtgrupi teadlikkus lähisuhtevägivalla märkamiseks on ebapiisav 

Selleks, et Sihtgrupi Esindajatega tegeleda järjepidevalt ja vähendada olukordi, kus 

Ohvrit ei märgata ja/või ei osata abi osutada, eraldasime teadlikkuse tõstmise 

http://naistevarjupaik.ee/abisaamise-voimalused/teenused-eestis/meie-teenused/
http://naistevarjupaik.ee/abisaamise-voimalused/teenused-eestis/meie-teenused/
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teema mudelis eraldi protsessina. Märgata ja abi osutada ei ole võimalik, kui 

puuduvad vastavad teadmised. 

Sihtgrupi Esindaja teadlikkuse tõstmine, et nad oleksid võimelised lähisuhte 

vägivalda ära tundma ja Ohvrit abistama 

Ümarlaud 

Välise tugisüsteemi tegevusteks on ümarlauad lähisuhte vägivallaga kokku 

puutuvate institutsioonide esindajatele. Meie tegevuse üks traditsioon on igal 

kevadel ja sügisel korraldada lähisuhtevägivalla teemaline ümarlaud. Ümarlauas 

on esindatud kohaliku tugivõrgustiku liikmed (KOV esindajad, politsei, prokuratuur, 

ohvriabi, meedia ja teised teemaga seotud institutsioonide esindajad) ning 

võimaluse alati Riigikogu ja ministeeriumide esindajad. Oleme ümarlaudade 

järgselt esitanud ettepanekuid õigusaktide muutmiseks.   

Leiame, et selline koostöö aitab oluliselt mõista soopõhise lähisuhtevägivalla ohvri 

probleeme ja leida lahendusi, kuidas neid kõige ökonoomsemalt lahendada. 

Koostöö ja asjadest ühtemoodi arusaamine on parim viis ühiskonnas teravate 

probleemide lahendamiseks.  

Ümarlauad lõppevad alati tagasiside andmise või ühiste kokkulepetega. Koostöö 

institutsioonidega peegeldub ka mudelis. 

Koolitus 

Koolitused, kus käsitletakse lähisuhtevägivalla erinevaid teemasid. Koolitajad on 

oma eriala asjatundjad nii teooria vallas kui ka praktilise kogemusega.  

Koolitused sisaldavad arutelusid, grupitööd. Koolituse läbinud saavad tunnistuse 

omandatud teemade kohta. 

Erinevate meediakanalite vahendusel teavitused 

Teavitused on suunatud Sihtgrupi Esindajatele ja peamiseks kanaliks on 

Varjupaiga koduleht, kuid ka nii piirkondlikud kui ka üleriigilised päeva- ja 

nädalaväljaanded ning muud meediakanalid (teler, raadio, blogid jne). Need 

teavitused on tihedalt seotud Varjupaiga kommunikatsioonistrateegiaga. 

Lektooriumid 
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Kogukonna teadlikkuse tõstmiseks on parim viis käia rääkimas lähisuhtevägivalla 

teemadel väiksemates sarnase tegevusviisidega kooslustes nagu näiteks koolid, 

naisühendused, vabaühendused ja töökollektiivid jne.  

Lähisuhtevägivald on avalikkuse jaoks raske teema, siin on selliseid nüansse, mida 

igaüks ei ole valmis suures auditooriumides kuulama nagu näiteks hirmud 

äratundmise, hinnangute andmise, valesti mõistmise ees jne.  

Oleme seda lektori tööd teinud regulaarselt ja kuna meid kutsutakse aina enam 

esinema, siis on põhjust arvata, et omame oskust ja teadmisi teema käsitlemisel.  

Lektooriumidest annavad teada lektooriumide korraldajad läbi erinevate 

meediumide. Lektooriumid kogukonnas ja erinevatel tasanditel tõstavad meie 

varjupaiga nähtavust ja näitavad ühenduse tugevust ja jätkusuutlikkus. 

Lektooriume koostades saame kasutada ka ümarlauas esindatud institutsioonide 

esindajaid, mis suurendab lähisuhtevägivalla teema olulisust kogukonnas ja tuleb 

juurde vägivalla märkajaid, kes oskavad ohvrid abistajate juurde suunata. 

Sihtrühma teadlikkus on piisav, et märgata lähisuhtevägivalla  Ohvrit 
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2  Mõisted ja lühendid 

2.1 Mõisted 

Lähisuhtevägivald – vägivald kahe inimese vahel lähisuhetes. 

 

Lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel – protsessiskeem, millega 

kirjeldatakse märkamist ja tegevusi abistamaks Naisi, kes on langenud 

lähisuhtevägivalla ohvriks  

 

Lähisuhtevägivalla ohver – naine, kes on kannatanud lähisuhte vägivalla all 

(Mudelis esitatud ka kui Naine). 

 

Naistevastane vägivald – soopõhine inimõiguste rikkumine ning 

diskrimineerimine. 

 

Märkamine – on tegevus(ed), millega tuntakse ära lähisuhtevägivalla ohver ja/või 

suunatakse ta edasi Varjupaiga teenuseid kasutama.  

 

Perevägivald – lähisuhtevägivald, mis toimub perekonnas. 

 

Sihtgrupp – Varjupaiga liikmed ja vabatahtlikud toetajaliikmed, nõukoja liikmed; 

lähisuhte vägivallaga kokku puutuvate institutsioonide esindajad, vabaühendused, 

kogukond. 

 

Varjupaik – organisatsioon, mis abistab lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi 

(vajadusel koos lastega) ning aitab neil välja tulla vägivallaringist. 

 

Vägivald on iga tegu, mis on suunatud teise isiku vastu, kui see: teeb haiget; 

vigastab või solvab isikut; paneb teda tegutsema viisil, mida ta ei taha teha.    

2.2 Lühendid 
VVMM – Lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel 

LSV – lähisuhte vägivald 

3 Lähisuhtevägivalla vormid ja tunnused 

3.1 Lähisuhtevägivalla vormid 
Füüsiline vägivald: füüsiline kontakt, relvad sülitamine, esemega viskamine jms. 
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Psühholoogiline vägivald: otsesed ja kaudsed ähvardused, alandamine, 

patoloogiline armukadedus, kontrolliv käitumine, isoleerimine jms.  

Materiaalne vägivald: akende, uste, mööbli lõhkumine, asjade viskamine jms. 

Seksuaalne vägivald: seksuaalsest ahistamisest sõnaliselt kuni vägistamiseni. 

Seksuaalvägivalla liigid on ka: seksuaalne orjastamine ja ahistamine; sunniviisiline 

prostitutsioon ja pornograafia tootmises osalemine; sunniviisiline rasedus; 

sunniviisiline steriliseerimine ja abort; sunniviisiline abielu; naiste suguelundite 

mutilatsioon; neitsilikkuse tõestamise sund. 

3.2 Lähisuhtevägivalla tunnused 

Füüsilisele vägivallale viitavad: verevalumid, vorbid, käejälg; sidumisjäljed, 

küünejäljed, sõrmede pigistusjäljed; esemete löögi jäljed; juusteta laigud peas; 

põletusjäljed, põletused kuuma esemega; luumurrud, nihestused, haavad, 

sisemised vigastused; kuulmis- ja nägemislangus, luumurrud, aju jm. sisemised 

verejooksud iseäralik olek vägivaldse ravimite või alkoholi andmise järgselt. 

 

Täiendavad viited: kroonilised somaatilised kaebused; kroonilised valud: pea, 

kõhu, alakõhu piirkonnas; lihasvalud, unehäired, söömishäired; alkoholi 

kuritarvitamine; sagedasem suitsetamine; 5 korda rohkem suitsiidikatseid.   

4 Varajase Vägivalla Märkamise Mudeli Sihtrühmad 

4.1 Kasusaaja 

Kõige olulisem sihtrühm iga Pärnu Naiste Varjupaiga tegevuse jaoks on LSV 

ohvriks langenud naised ja/või lapsed. Kasusaaja esindaja on VVMMis nimetatud 

järgmiselt: Ohver, Naine.  

Sihtrühma suurus: Pärnu maakonnas elab 88466 inimest, neist 54% naised.1 

Uuringute järgi on iga 3-s naine vanuses 15-75 aastat lähisuhtevägivalla ohver. 2 

Tugigrupis osaleb 5-15 naist regulaarselt iga kuu. Lisaks 10 naist, kellel on 

vastavalt võimalustele (elukoht, töökoht) osaleda tugigrupis kord kvartalis. 3 

                                                 
1 Statistikaameti andmebaas Rahvastik 
2 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/eesmargid_ja_tegevused/Norra_toetused/Koduse_ja_soopohise_vagivalla_vahendamise_prog

ramm/elanike_hoiakud_soopohise_vagivalla_ja_inimkaubanduse_valdkonnas2014_aruanne_tns_emor

_loplik.pdf (24.08.2016) 
3 MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Norra_toetused/Koduse_ja_soopohise_vagivalla_vahendamise_programm/elanike_hoiakud_soopohise_vagivalla_ja_inimkaubanduse_valdkonnas2014_aruanne_tns_emor_loplik.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Norra_toetused/Koduse_ja_soopohise_vagivalla_vahendamise_programm/elanike_hoiakud_soopohise_vagivalla_ja_inimkaubanduse_valdkonnas2014_aruanne_tns_emor_loplik.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Norra_toetused/Koduse_ja_soopohise_vagivalla_vahendamise_programm/elanike_hoiakud_soopohise_vagivalla_ja_inimkaubanduse_valdkonnas2014_aruanne_tns_emor_loplik.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Norra_toetused/Koduse_ja_soopohise_vagivalla_vahendamise_programm/elanike_hoiakud_soopohise_vagivalla_ja_inimkaubanduse_valdkonnas2014_aruanne_tns_emor_loplik.pdf
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Kaudse sihtrühma liikmed on need, kelle abistamiseks ja elukvaliteedi 

parandamiseks VVMM loodi. 

4.2 Otsene ja kaudne sihtrühm 
Otsese sihtrühma all on mõeldud VVMMis neid inimesi, kelle teadlikkus ja tegevus 

võib mõjutada LSV ohvriks langenud Naist ja/või last. VVMMis nimetatuna 

Sihtrühma Esindaja(d). 

Pärnu Naiste Varjupaiga liikmed ja vabatahtlikud, toetajaliikmed, nõukoja liikmed, 

lähisuhte vägivallaga kokku puutuvate institutsioonide esindajad, vabaühendused.  

Sihtrühma suurus: ühenduse liikmeid 5, toetajaliikmeid 72, nõukojas 8 liiget, 

institutsioonide esindajaid kogemuslikult 20-30, vabaühenduste arv esindajate järgi 

kogemuslikult 30 (kogu liikmeskonnaga varieeriv ja teadmata) 

Teisteks kaudseteks sihtrühmadeks on teised naiste varjupaigad, kes saavad 

kohandad oma vajadustest lähtused meie poolt disainitud mudelit.  

Sihtrühma suurus: 12 toimivat naiste varjupaika 

Lisanduv kaudne sihtrühm on Kogukond, mille liikmed oskavad ära tunda lähisuhte 

vägivalda ja vajadusel anda teavet abivajajale abisaamise võimalustest.  

Sihtrühma suurus: läbi meedia, koolituste  ja avalike ürituste on võimalik jõuda 

paljude elanikeni (prognoosimatu number).   

5 Lähisuhtevägivalla varajase märkamise mudel 

5.1 Ülevaade 

Käesolev materjal on projekti “Soolised prillid – märkame lähisuhtevägivalda” 

(edaspidi – projekt) alameesmärgi 2:  Pärnu Naiste Varjupaigal on toimiv 

lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste ja laste märkamisele ja tugigrupi 

kogemustele põhinev töömudel – tulem. 

Klassikaliselt osutub varjupaik teenust Kliendile, kes on sattunud LSV ohvriks. Aina 

olulisemaks muutub vägivalla ennetamine või lähisuhte vägivalla Ohvri varajane 

märkamine ning abi osutamine.  

Selleks, et Klienti võimalikult varajases staadiumis abistada ning vältida jätkuvat 

vägvallas elamist leidsime, et mida varem kogukond ja Sihtgrupi Esindajad 

lähisuhte vägivalla Ohvrit märkab ja abistab, seda varem ning vähemate kahjudega 

on võimalik Naist ja/või last abistada.  
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Märkamine ja abistamine eeldab kogukonna ja varjupaiga partnerite teadlikkuse 

olemasolu. Kui märkamise eelduseks on vajalikud teadmised olemas, siis 

järgmiseks sammu astumiseks peab potensiaalne abistaja teadma, kuidas Ohvrit 

on võimalik edasi abistada, et vägivaldses keskkonnas elamine lõpetada. Seega 

võib Sihgrupile vajaliku teadlikuse jagada kaheks: teadmised lähisuhte vägivalla 

kohta, et osata märgata Ohvrit ning teadmised, mis on vajalikud Ohvri 

abistamiseks/suunamiseks jõudmaks varjupaigani. 

Kui Sihtrühma Esindajal on olemas teadlikkus, siis Ohvrit märgatakse ja 

abistatakse moel, mis vähendab või lõpetab vägivaldses suhtes olemise ning 

Ohvrile võimaldatakse keskkond ja tingimused tavapärase eluga toimetulemiseks. 

Seega on eesmärgi saavutamiseks vajalik teadlikkuse olemasolu ja tõhus koostöö 

SIhtrühma Esindajate vahel. 

Neist eeldustest lähtudes koostasimegi mudeli. VVMM kirjeldab protsesse, millega 

abistada lähisuhtevägivalla Ohvrit, et olukord ei jääks kestma ning taastuks Ohvri 

igapäevane toimetulek.  

Mudelit on võimalik kohandada (arvestades praktika ja koostööpartnerite erinevaid 

koostöötavasid) ka teistel varjupaikadel.  VVMM lihtsustab meil endal (ka teistel 

naiste varjupaikadel) ning vabatahtlikel (sh varjupaiga toetajaliikmetel ning 

nõukojal) planeerida tegevusi, mis tõstavad teadlikkust kriisiabist ja 

lähisuhtevägivalla märksüsteemist, mis omakorda aitavad kaasa lähisuhtevägivalla 

probleemide avalikustamisele, ennetustegevusele ning abiteenuste 

kättesaadavuse suurendamisele. 

Mudeli kasutamise laiem eesmärk on ühtlustada ja tugevdada olemasolevat 

koostööpraktikat SIhtgrupi Esindajatega, mis omakorda toetab varjupaiga 

tegevuste eesmärkide saavutamist parimal moel. 

Mudel ilmestab ja aitab kinnistada suhteid varjupaiga ja lähisuhte vägivalla 

teemaga tegelevate institutsioonide võrgustikuga, tugevdada sidet nõukojaga, 

annab võimaluse meie mudelit kasutada ka teistel naistel varjupaikadel. 

5.2 Kuidas aitab VVMMi kasutamine lähisuhtevägivalla ohrvit? 

Sihtrühm on teadlik ja oskab märgata lähisuhtevägivalla ohvriks sattunut ning 

oskab leida võimalusi Ohvri tugisüsteemi suunamiseks, et Ohvrile võimaldada abi 

iseseisva eluga toimetulekuks. 

Erinevate institutsioonide koostöö aitab oluliselt mõista soopõhise 

lähisuhtevägivalla ohvri probleeme ja leida lahendusi, kuidas neid kõige 

ökonoosemalt lahendada. 
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Koostöö ja asjadest ühtemoodi arusaamine on parim viis ühiskonnas teravate 

probleemide lahendamiseks. Ühesugune praktika ja teadlikkus lähisuhtevägivalla 

varajasel märkamisel erinevates regioonides tagab selle, et üle-Eestiliselt on 

lähisuhtevägivalla ohvritel ühesugused võimalused olla võimalikult varajases 

staadiumis märgatud ning tuge saama suunatud. 

6 Projektist 
Käesolev mudel on koostatud projekti raames ja oli planeeritud vägivalla 

eskaleerumise ennetamisele. 

Pärnu maakonnas on soopõhine lähisuhtevägivald teemana üleval olnud alates 

2002. aastast, kui peresisene vägivald oli Eestis veel tabuteema. See oli 

teadvustamise periood, kus 2004 – 2007 toimis ka lähisuhte vägivalla all 

kannatavate naiste tugirühm. Suur roll lähisuhte vägivalla teadvustamise perioodil 

oli Norra Buskerudi Maakonnal, kui teema kirjutati sisse Pärnu Maakonna ja 

Buskerudi maakonna koostöökokkulepesse. Väljundiks olid erinevad seminarid nii 

Pärnus kui Drammenis, kus üheks osapooleks oli sealne naiste varjupaik BETZI.4  

02.11.2009 avati Pärnu naiste varjupaik. Sellega algas Pärnumaal süsteemne 

lähisuhte vägivalla all kannatavate naiste ja lastele esmase abi andmine (varjupaik, 

erinevad nõustamised, abi ametiasutustega suhtlemisel). Koheselt alustati Pärnu 

Naiste Varjupaiga tugisüsteemi väljatöötamisega, vabatahtlike kaasamisega ning 

ühenduse arengukava 2012 kuni 2022 aastateks koostamisega. Varjupaiga juures 

toimib 2 tugigruppi varjupaigas viibinud ja sealt väljunud ning nõustamisteenused 

vajavatest naistest. Tugigruppides osaleb 5-15 naist.5 

Projekti üldeesmärgiks oli: Pärnu maakonnas on disainitud mudel, mille kaasabil 

osatakse soopõhist lähisuhtevägivalda märgata ja suunatakse ohvrid tugisüsteemi, 

kust saab reaalset abi iseseisva eluga toimetulekuks. 

Projektil oli kolm ala-eesmärki: 

Ala-eesmärk 1: Pärnu Naiste Varjupaiga vabatahtlikud, toetajaliikmed ja nõukoja 

liikmed kes on koolitatud kriisiabist ja lähisuhtevägivalla märksüsteemist, oskavad 

varajases staadiumis märgata lähisuhtevägivalda ja teavitada abisaamise 

võimalustest. 

                                                 
4 http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/36153/kallaste_heleen.pdf  (24.08.2016) 
5 http://pnv.edicypages.com/meie-tegemised/meie-lugu (24.08.2016) 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/36153/kallaste_heleen.pdf
http://pnv.edicypages.com/meie-tegemised/meie-lugu
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Ala-eesmärk 2: Pärnu Naiste Varjupaigal on toimiv lähisuhtevägivalla all 

kannatavate naiste ja laste märkamisele ja tugigrupi kogemustele põhinev  

töömudel. 

Ala-eesmärk 3: – teadlik kogukond, kes oskab märgata lähisuhtevägivalda ja 

aidata abivajajaid lahenduste leidmisel. 

Valminud mudel lihtsustab tööd koostööpartnerite ja vabatahtlikega. Kui 

koostööpartneritel ja kogukonnaliikmetel on teadmine, kuhu ja kelle poole abi 

saamiseks suunata vägivalla ohver, siis on see ressursside kokkuhoid (jäävad ära 

ad-hoc pöördumised – mida teha ja kelle poole pöörduda, kui vägivallatunnustega 

ohver märgatud on). Mudel tõstab varjupaiga haldussuutlikkust ja koostöö 

efektiivsust partneritega (vähenevad selgitavad telefonikõned, vabanevat aega on 

võimalik ennetustegevusele rakendada). Kui kogukonna liikmed oskavad märgata 

lähisuhte vägivalla ohvirt ja suunata teda, siis on võimalus vähendada või ära 

hoida viimase piirini viidud vägivaldseid suhteid perekonnas.  

Mudel on uuenduslik ja vajab sissetöötamist ning vajadusel muudatuste 

sisseviimist (arendamine). Tuleviku kavandamine näitab meie ühenduse 

jätkusuutlikkust. 

7 Kuidas valmis? 

7.1 Kirjeldus 
Varjupaiga viie tegevusaasta jooksul oleme kogenud, et varjupaika lühiajaliselt 

sattunud naistel ja lastel on ühesugused kriisi märgid.  

Analüüsisime enne projektitegevuste algust käivitunud tugigrupi tegevusi ja 

tulemusi, kus osalesid naised, kes olid varjupaigas olnud või nõustamisel käinud ja 

meil on kogemus erinevateks teraapiateks koos lastega. Olime valmis välja 

töötama mudelit, mis aitab meil endal (kasutustele võtmisel ka teistel naiste 

varjupaikadel) kavandada tegevusi, millega kaasata sihtgrupi esindajad märkama 

lähisuhte vägivalla ohvriks sattunuid naisi. Eesmärk ei ole ainult märgata ja aru 

saada, vaid ka suunata need Naised varjupaika, et osutada neile vajalikku abi. 

Niisiis peamised sisendid mudeli loomiseks saime ala-eesmärkide täitmisel. 

Praalleelselt teadlikkuse tõstmise üritustega ja loovtegevustega tugigruppides 

toimus erinevate tegevuste seire ja analüüs. 

Kuna VVMM loomisel kasutasime kõikide ala-eesmärkide täitmisel saadud 

tulemusi, siis selles jaotises anname ülevaate ala-eesmärkide täitmiseks läbiviidud 

tegevustest ja tulemustest (sh arvulised näitajad, hindamised, tagasisided). 
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Esimese ala-eesmärgi täitmiseks viidi läbi 3 koolitust, neist 1 Saaremaal ja 

osales kokku 92 inimest. Koolituste kestvus kokku 19 tundi. Osalejad said 

koolitustel lähisuhtevägivalla alaseid teadmisi vägivalla olemusest, ohumärke 

paarisuhtes, müüte, ajaloolise tekke tausta ning teadmisi ohvri abistamise 

võimalustest.  

Töö meetoditeks olid loeng, grupitöö, individuaaltöö, analüüs, vestlusring.  

Esimesel kahel koolitusel osalejatele anti välja tunnistused läbitud teemade kohta. 

Kodutöid (mis olid ikkagi vabatahtlikud) esitas 22% osalejatest.   

Tagasiside (80% osalejatest) põhjal saab tõdeda, et koolitustel omandatud 

teadmised olid osalejatele uudsed, vajalikud ja tavaelus kasutatavad. Sooviti 

sellleteemaliste koolituste jätkamist. Osalejatel tõusis motivatsioon ja teadlikkus 

töötamaks lähisuhtevägivalla ohvritega ning valmisolek abivajajat märgata. Hea 

näide selle kohta on ka see, et Kuressaare linnavalitsus leidis, et selle probleemiga 

peab tõsisemalt tegelema ja Saaremaal puudub võimalus 

Teise alaeesmärgi täitmiseks viisime läbi 11 loovtegevust 180 osalejaga. 

Varjupaiga juures töötab juba 3-s aasta lähisuhtevägivalla ohvrite tugigrupp (5-15 

naist kohtuvad regulaarselt iga kuu).  

Pidevalt toimus loovtegevustes osalenud ohvrite kaardistamine, analüüs, 

vestlused, tagasiside andmine, et hinnata antud tegevuse mõju ning saadud uue 

oskuse ja kogemuse olulisust. Tagasiside ankeedid täitsid ka loovtegevuste 

läbiviijad. Saime palju materjali analüüsiks. Eriti oluline oli tagasiside 

tegevusjuhtidelt ja osalejate hinnang tegevusjuhtidele. 

Kolmanda ala-eesmärgi täitmiseks viisime läbi 3 ümarlauda, 56 osalejaga. 

Ümarlaudade teemad olid:  

„Märka lähisuhtevägivalda”, kus fookus oli suunatud lastele. Osales ka Margit Sarv 
õiguskantsleri büroost. 

„Kas erinevus rikastab?” Fookus oli lähishtevägivalla teema erinevate rahvuste 
juures, kes elavad meiega ühes kogukonnas. 

„Märkamine rohujuure tasandil”. Fookus oli suunatud võimalustele abi andmiseks 
maapiirkondades ja kuidas vabaühendused seal saavad muuta naiste elu 

kogukondades turvalisemaks.  

Lektooriume, kuhu olime kutsutud lähisuhtevägivalla teemast ja abi andmise 
võimalustest rääkima oli 4.  

Ümarlaudade peamine eesmärk on probleemide kaardistamine, asjadest 
ühtemoodi arusaamine, mis ongi parim viis ühiskonnas teravaid probleeme 
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lahendada. Osalejate tagasiside oli konstruktiivne, rohkete ettepanekutega ning 
näitas koostöö olulisust.  Sooviti jätkata lähisuhtevägivalla teemalisi ümarlaudu. 

Avalikkuse teavitamiseks on oluline roll just neil naistel, kes on kas vägivalla ohvrid 
või juba vägivallast väljumas. Kodulehele oleme paigutanud naiste lood ja pildid, 

kes selleks on valmisoleku saavutanud. Kodulehe kaudu jõuab teemakohane info 
nii abivajajate kui ka abiandjateni.  Olulist teemakohast infot jagame aktiivselt 2 FB 
lehel: naiste varjupaik ja Pärnu naiste tugikeskus. 

Selgelt on näha muutusi ametkondade vahelisel koostööl ja hoiakute muutusel. 

Üha tihedamini tõstatatakse kohalikus ajalehes lähisuhtevägivalla teemasid, oleme 
kaasatud erinevatesse võrgustikesse ja töörühmadesse. Pärnu Maavalitsus 
kaasas meid 2015.aastal loodud turvalisuse nõukokku, mille esimesel 

kokkusaamisel saime ainult meie tutvustada oma tegemisi. 

Kogukonna teadlikkust tõstsid projekti ava- ja lõpuseminarid, kus osalejatele 
(ametkonadade ja võrgustiku liikmed, linna- ja maavalitsuse esindajad, 
liikmeskond, toetajaliikmed, vabatahtlikud, huvilised jne.)  jagati infot Norra 

finantsmehhanismi, lähisuhtevägivalla ning projekti tegevuste kohta. Planeeritud 
olid osalejaid ava- ja lõpuseminaril 50. Tegelikult osalejaid ava- ja lõpuseminaril 
kokku 74. 

7.2 Kuidas mõõtsime tulemusi? 
Tulemuste mõõtmised (arvnäitajad) on kirjeldatud ala-eesmärkide saavutamiste juures 

eespool. Siin esitame loendi. 

• Kaardistasime toimivaid tugigruppe ja analüüsisime olukorda ning 

kirjeldasime soovitud olukorra.  

• Kaardistasime tugigrupis osalevate naiste ja laste olukorra ning soovid, 

hindasime lõpptulemust ning töötasime välja muutused. 

• Kasutasime erinevaid loovteraapiaid ning hindasime nende mõju. Mõjude 

hindamisel kasutasime juhendajate ja osalejate tagasisidet. 

• Kirjeldasime tugigrupi liikmetele (emad/lapsed) loovtegevuste teraapiate 

mõju ja muutused. 

• Viisime läbi küsitlusi, vestlusi ning vaatlusi loovtegevuste käigus ja 

analüüsisime tulemusi.  

• Pidasime arvestust tugigrupis osalejate ja loovtegevustes osalejate arvude 

osas. 

• Kaardistasime on tugigrupi töötamise põhimõtted. 

• Viisime ümarlaua ja koolitute osalejate vahel läbi küsitluse ning alalüüsisime 

tulemusi. 

7.3 Kuidas hindasime mõju sihtgrupile? 
Hindamise mõjud on kirjeldatud ala-eesmärkide saavutamise juures eespool. Siin 

esitame loendi. 
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• valminud VVMM, mida saab testida ja kasutada erinevates 

varjupaikades. See annab võimaluse ühtlustada erinevate varjupaikade 

poolt pakutavate teenuste üleriigilist kättesaadavust.  

• VVMM on vahend, mis tagab eesmärgistatud tegevused (koolitus ja 

kommunikatsioonialased tegevused) lähisuhte vägivalla varajaseks 

märkamiseks ja teadlikkuse tõstmise sihtrühmas ja erinevaid üritusi 

teadlikkuse tõstmiseks.    

• VVMM avaldab mõju varjupaiga tegevuse kvaliteedile, mis on muutunud 

efektiivsemaks, laiem koostöö igal tasandil, suhtlemise tihenemine. 

• Kõige projektis toimunud tegevustes, sh üritustel osalejatelt (ka esinejad 

ja juhendajad) kogusime tagaside, mille põhjal saame teha järeldusi, et:  

o Kogukonna liikmete teadlikkus lähisuhtevägivalla olemusest 

suurenes läbi ümarlaudade, lektooriumide, meedia, kodulehe. Mõju 

hindamiseks kasutasime osalejate tagasidestamist ning peale 

meediakajastusi suurenenud pöördumiste arvu. 

o Tulenevalt osalejate tagasisidele on muutunud projekti kaasatud 

inimeste hoiakud vägivalla ohvritesse ja neile pakutava abi 

olulisusesse.  

o Iga teadlik inimene kogukonnas mõjutab oma eeskujuga teisi. Nende 

arve ei ole konkreetselt mõõdetav.  

o Info lähisuhtevägivalla ohvrile või abiosutajale on kättesaadavam.  

• Võrreldes ennem projeti tegevustega alustamist ja peale 

ptrojektitegevuse läbiviimist, võib tõdeda, et: 

o  suurenenud on abi osutajate arv (vabatahtlikud, kogukonna liikmed, 

ametnikud).  

o On suurenenud lähisuhtevägivalla ohvrite arv, kes pöörduvad 

vägivallast väljumiseks abi järgi.   

o Kogutud naiste lood kodulehel muudavad inimeste hoiakuid ja 

tundeid, annavad julgust lugejale ja on heaks kogemuseks ning  

teraapiaks loo autorile.  

o Ühendus on kaasatud kogukonnas oluliste otsuste arutamisele.  

 

7.4 Milline oli tagasiside? 
Projektis toimunud üritustel osalejatelt küsiti tagasiside (vt täpsemalt peatüki 

alguses). Esitame allpool mõned väljavõtted saadud tagasisidest: 
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 eksperdi hinnangus esitatud koolitusest osavõtjad – aitas mõista 

lähisuhtevägivalla märkamise üldisi eesmärke, vägivalla olemust ja 

võimalust abi saada. 

 Loovtegevuste läbiviija – kindlasti vajab selle sihtgrupiga tegelemine 

ettevalmistust ja erilist lähenemist. Hea, et projektijuht mind eelnevalt 

ettevalmistas ja jagas infot, kuidas säilitada vajadusel osalejate 

anonüümsus ning tagada turvalisus ning hoitud tunne. 

 ümarlaud – teema: märgata soopõhist lähisuhtevalda ning leida võimalusi 

ohvrite tugisüsteemi suunamiseks. Erinevate institutsioonide koostöö 

tulemusena saavad ohvrid abi abi iseseisva eluga toimetulemiseks. 

 Rohujuure tasandil tegustsemine ei aita otsustajatel näha tervikpilti 

olukorrast.6 

8 Kokkuvõtteks 
Kokkuvõtvalt saab tõdeda, et mitte ainult varjupaiga teenuste kvaliteetne 

osutamine ei aita LSV Ohvriks sattunul naasta tavapärase ja turvalise igapäevaelu 

juurde. Oluline on jõuda LSV Ohvrini võimalikult vara. Selleks on vajalik tõsta 

kogukonna ja meie koostööpartnerite teadlikkust; tõhustada varjupaiga ning 

koostööpartnerite vahelist koostööd.  

Allpool on esitatuna mõjud, mis on avaldusid projektitegevuste läbiviimise 

tulemusel. 

 Projekt andis Kasusaajatele motivatsiooni ja toetas enesekindlust nii, et 2 
endist ohvrit läksid kogemusnõustajate kursusele, lõpetasid selle ja töötavad 

varjupaiga juures nüüd kogemusnõustajatena.  

 6 naist (Kasusaajad) tegid oma elus kardinaalsed muutused, suutsid edukalt 

läbida kohtuteed ja tulevad toime iseseisva eluga koos lastega.  

 Läbi uute oskuste omandamise on ohvritel kasvanud kõigil enesekindlus, 
suhtlusvõrgustik on laienenud, kasvanud rahulolu oma olukorra ja 

muutustega, teadlikkus on tõusnud. 5 naist on julgenud vahetada töökohta 
(parem palk, motiveeriv töökoht). 5 naist siirdus erinevatele 

täiendkoolitustele. 

 Koostöövõrgustik ohvrit abistavate institutsioonide vahel on kasvanud ja 
tihenenud.  

                                                 
6 osaleja on mõelnud ilmselt, et vahetult vägivalla ohvriga tegelemine ei anna otsustusprotsessil  

olijatele ülevaadet. 
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 Varjupaiga juures toimetavad vabatahtlikud on teadlikumad sihtgrupi 
olemusest, vajadustest ning abi andmise võimalustest. 

 Ühendus on kaasatud linna ja maakonna erinevatesse töörühmadesse, 
mõttekodadesse, ümarlaudadesse, komisjonidesse. 

 Projektimeeskonna enda motivatsioon on tõusnud ja uue väljakutsena 

oleme Saaremaal käivitanud naiste varjupaiga. Tähendab loovtegevus mõju 
on suurem, kui arvata võib ja annab laiemad tiivad ka juba 

lennuvõimelistele.  
 

 


