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TEHTUD JAAN-VEEB 2017:
1. Lõppes neljast moodulist

2017.aasta lähisuhtevägivalla ohvrite abistamiseks tugikeskus sai positiivse
lahendi riigihankel Pärnumaa ja Saaremaa piirkondadele summades
vastavalt 42 000€ ja 27 200€.

koosnev psühholoogiline õppesari

Aasta on alanud tormiliselt igas suunas.

varjupaika toiduaineid

30.jaanuaril külastasid tugikeskust

3. Jannseni Hambaravi kinkis

tervise- ja tööminister Jevgeni

emadele ja lastele kinokülastuse ja

Ossinovski ning Pärnu maavanem
Kalev Kaljuste. Peale võrdsete
tingimuste loomise võttis minister enda sõnutsi kohtumiselt kaasa teema, et
koduvägivalda kogenud naised saaksid kohtuprotsessi käigus hõlpsamini
tasuta riiklikku õigusabi. Võimalus on küll praegugi olemas, aga
tugikeskuse kogemuse järgi selle kättesaamine pahatihti venib. “See ei ole
seaduse mõttega kooskõlas, inimlik ega mõistlik,” lisas Ossinovski. (PP,
3.02.2017, S.Matt)

suuhügieeni vahendid.

Meie tegemisi märgatakse ka maakera kuklapoolelt. Austraalias elav
eestlanna Ingrid Morrison kogub 257 kilomeetri pikkusel Maroko

ultramaratonil raha Pärnu naiste tugikeskuse toetuseks. Lähisuhtevägivalla
teemat on keeruline avalikkuse ette tuua, sest ohvrist ema kõrval on
enamasti ka ohvrist lapsed. Maailmas julgevad sõna võtta, avalikkuses
esineda ja avalikke üritusi korraldada inimesed, kes peavad oluliseks iga
inimese õigusi vägivallatule elule, vabadusele, tööle ja haridusele
olenemata soost, haridusest ja materiaalsest olukorrast. Nad ei ole alati ise
ohvrid. Eesti
inimesele on see veel
võõras. Usun, et kui
meie valupunktidele
pööravad
tähelepanu meie
kaasmaalased ja
teised head inimesed üle
maailma, saab
ohvri abistamine ka meie
riigis suurema tähelepanu ja toetuse.
Kõik, kes soovivad Ingrid Morrisoni jooksu kaudu emade ja laste laagrit
toetada, saavad annetada.
„Kallis Eesti rahvas! Jätke ostmata üks hommikune latte ja saiake ning
annetage see väike summa Pärnu naiste tugikeskuse laagri jaoks! Teie elus
ei muutu midagi, kui see kohv jääb ühel hommikul joomata, kuid oma
annetusega võite kellegi elu igaveseks paremaks muuta,” kutsub Ingrid
Morrison kõiki heategijaid annetama.
Margo Orupõld /Tugikeskuse esindaja/

„Sõbraks iseendaga“
2. Pärnu Toidupangast saime

4. Meist kirjutati 2-l korral Pärnu
Postimehes ja Eesti Päevalehes.

http://epl.delfi.ee/news/eesti/austraalias-elaveestlanna-jookseb-lahisuhtevagivaldakogenud-eesti-naiste-heaks?id=77227586
5. Sotsiaalkindlustusameti

ohvriabi

üksuse juht Olle Selliov külaskäik
varjupaika 16.veebruaril

TULEKUL:
28.03.2017 konverents
„Vägivald sinu
lähedal“ Kuressaares.
Näitus varjupaigas.
Jätkub Ingrid Morrisoni Maroko
kõrbemaratoni jooksu kaudu
emade ja laste laagri
annetuskampaania.
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