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Jätkub kolme ministeeriumi 
ning Politsei- ja 
Piirivalveametiga koostöös 
läbiviidav pilootprojekt 
Pärnu linnas, milles 
praktiseeritakse vägivallatseja 
kodust eemaldamise ja vägivalla all kannatanute abistamise erinevaid 
lahendusviise ning arendatakse välja parim integreeritud sekkumiste 
praktika. Juba on tunda hoiakatu muutuse hõngu, pidevat huvi piloodi 
tegevuste ning muidugi statistika vastu. Pilootprojekt lõppeb 31.märtsil 
2018.aastal. 
 
Lootus ei sure viimasena. Lootuse külas 
abi otsinud keeruliste elusaatustega 
naised teavad seda. Meie koostöö 
Lootuse küla sõltuvushäiretega naistega 
sai alguse juba 2017.aasta oktoobrist. 
Meil on mida neile õpetada ja neil on mida meie kogemusest üle võtta. 
Nende väravad on valla abiotsijatele ja headele külaistele ja neist 
väravatest on võimalus tervemana taas ellu astuda. 
 
Riigikogus toimus arutelu lähisuhtevägivalla teemal, kus sõna said 
Riigikogu esimees Heiki Nestor siseminister Andres Anvelt, 
siseministeeriumi nõunik Kadri Ann Salla, sotsiaalkindlustusameti 
direktor Egon Veermäe, Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo 
Orupõld ja poliitik Oudekki Loone jt.  
Selle teema jaoks jääb alati aega väheks. On veel palju lahendamata 
probleeme kuid õnneks inimesi, kes neid saavad ja tahavad  lahendada. 
https://www.youtube.com/watch?v=zGfovmnZv4I&feature=youtu.be 
 
24.veebruaril  EV 100 sünnipäeva vastuvõtul 
ERM-s oli meeldiv olla koos sõprade ja 
kaasteelistega Pille Tsopp, Kait Sinisalu ja 
Helmer Hallik. Tore, et meie tööd ellujääjate 
abistamisel on märgatud ja hinnatud. 
 
27.veebruaril lõppes 2016.aastal alguse saanud 

EMSL ja Praxise korraldatud Huvikaitse labori 

programm, kus meilgi oli võimalus osaleda. 

Taas oleme oma ühenduse tegevusi teadlikult 

suunanud  just sihtgrupi huvisid arvestades.  

Oskame pakkuda probleemidele lahendusi, 

teame, millised muutused on meie valdkonnas 

vajalikud, ning teeme nende nimel tööd. 
 

   Margo Orupõld  /Tugikeskuse esindaja/              

 

TEHTUD JAANUAR-VEEBRUAR: 

1. 17.jaan. koolituspäev Pärnu 

politseinikele, lastekaiste ning 

sotsiaalvaldkonna töötajatele.  

2. 6.veeb. külaskäik Lootuse külla.  

3. 14.veeb. Riigikogu arutelul 

ettekanne lähisuhtevägivallast. 

4. Justiitsministeeriumi kutsel 

EV100 aastapäeva kontserdil. 

5. 22.veeb, mtü Ohvriabi 

perevägivalla teemalisel konverentsil 

ettekanne „Laps varjupaigas“. 

 

19.01.2018 avas kunstnik Flo 

Kasearu varjupaiga ruumides 

näituse  "Varjupaiga 

festival", kus 

eksponeeritud joonistused, 

fotod ja objektid tegelevad 

lähisuhtevägivalla 

problemaatikaga. 

23.02.2018 külastas näitust 

EV president Kersti 

Kaljulaid koos presidendi 

kantselei esindusega.  

www.naistevarjupaik.ee 
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naistevarjupaik@gmail.com 
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