
 

 

 

 

 

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse 

 

10 sammu 

02.11.2009 – 02.11.2019 

 

 



                                

1. samm: 02.11.2009 – 02.11.2010 

 

   

                                    

 

 

 

 

 

• Varjupaiga avamine, avamispidu 

• Teadmatus, julgus, hämmastus 

• Jõulutunnel, toetajad, annetajad 

• Maavalitsuse korraldatud õppereis Norra Betzi 

varjupaika 

• Koolitused, õppimine-õppimine-õppimine 

• Avalik üritus „vägiVALLATU vanadus“ 

keskraamatukogus 

• Bänner, logo, infotervikud EKA tudengitelt 

• Pärnu Maavalitsuse  rahvusvaheline konverents 

„Vägivallale ei ole õigustust“ 24.okt 

 

 

 

 

 



2. samm: 02.11.2010 – 02.11.2011 

                                                                              

 

                                               
• Õppimine-õppimine-õppimine, Moreno 

koolituskeskus 

• Esimene kevadine ümarlaud koos 

sotsiaalministeeriumi esindajatega   

• Arengukava aastateks 2010 -2022 koostamine 

• Kohtumine prokuratuuris  

• Küsitlus maakonnas 

• Esimesed artiklid Pärnu Postimehele 

• Esimene sügisene mõttekoda „Vägivallatu pereelu“  

• Esimene kolledzi tudengi lõputöö juhendamine 

• Haini saabumine varjupaika koos 5 lapsega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3. samm: 02.11.2011 – 02.11.2012 

                                                                               

• Nõustamiskeskuse avamine Pärnus 

21.12.2011 

• Esimene talvelaager emade ja lastega  

• 13.02 esimene tugigrupi kohtumine 

• Annetuste kogumise rakenduskava  

• Vabaühenduste arenguprogramm 

• Kevadseminar  

• 13.06-14.06 Ojakul  Maavalitsusega koostöös  teine 

rahvusvaheline seminar „Vägivald on lähedal“ + 

Andres Anvelt 

• Esimene emade ja laste laager Rogosi mõisas 

• Augustiunetusel välikohvik „Mehed ei nuta“, mille 

sissetulekuga toetati varjupaiga laste koolitarvete 

ostmist 

• Päikeseraadioga koostöö 

• Nõukoja loomine 

• Annely Akkermann suunatud katuseraha 

nõustamisteks 

 

 

 



  4. samm: 02.11.2012 – 02.11.2013 

                                                                       

 

 

 

 

• Sügisseminar „Lähisuhtevägivald meie keskel“ 

Magdaleena Gildis +Andres Anvelt 

• Viive Einfeldti koolitussari tugigrupile 

• „Avatud raamatukogu“ 

• MTÜ Ühendus Naised Vägivalla Vastu 

• Kevadine mõttekoda „Erinevate tasandite koostöö 

lähisuhtevägivalla ohjamisel“, Margus Tsahkna 

• 14.06 alustas tugigrupp Vändras 

• Tervisearengu Instituudiga koostöö koolitamisel 

Kesk- ja Lääne-Eestis ning saartel 

• Emade ja laste laager Lillis, lasteetendus ja gastrollid 

• Augustiunetuse toetuskohvik Pärindia 

• Kärt Anveltiga saatesarja „Keda ma küll armastasin?“ 

salvestamine, filmivõtted 

• Jõulud lastele Tuisuliival 

 

 

 

               



5. samm: 02.11.2013 – 02.11.2014 

                                                

 

 

 

 

• 5.12.2013 esimene saade „Keda ma küll 

armastasin?“ Kanal 2-s. Haini, Kadri, (Juta) 

• Sügisseminar Magdaleena Gildis pühendatud 

meedia rollile meie tegevuses 

• Sotsiaalminister Taavi Rõivas külastus varjupaika 

• Riigikogu liikmed Indrek Saar ja Helmen Kütt, Tori 

vallavanem Kalev Kaljuste, Epp Klooster 

maavalitsusest külastavad varjupaika 

 

                                            

   
 

 

 

 

 

 

 

 



      

  6. samm: 02.11.2014 – 02.11.2015   

 

                                                       

 

 

 

• Norra rahastuse projekt „Soolised prillid – märka 

lähisuhtevägivalda“, loovtegevused ja 

lähisuhtevägivalla märkamise mudel 

• Ellujääjate lavastatud ja loodud multikad 

• Akende vahetus varjupaigas 

• Kogemuslik-teraapiline avalik näitus „Varjud“ 

Rannapargis ellujääjate osavõtul 

• Kevadseminar noortekeskuses 

• Mõjude hindamise raport 

• Koduleht www.naistevarjupaik.ee 

• Terviseilmajaama programmis osalemine, ettekanne 

Tallinna Ülikoolis 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.naistevarjupaik.ee/


 7. samm: 02.11.2015 – 02.11.2016  

 

                                                                                                         

• Saaremaale oma tegevustega laienemine, 

koolitused, tugigrupp, varjupaik 

• Ühenduse nime muutus. Uus nimi on MTÜ Pärnu 

Naiste Tugikeskus 

• Fb-s omanimeline leht Pärnu naiste tugikeskus 

• Kommunikatsioonistrateegia 

• Emade-laste laager Kõveris 

• Loovtegevused avalikus ruumis 

• 12.okt NO99-s Flo Kasearu lavastatud performance-

etendus „Privaatsuse sooviavalduse ilmestamine“ 

Artishok biennaal raames  

• Meediat kuhjaga, „Ringvaates“ Haini 

• 7-nda tegutsemisaasta sünnipäevapidu Villa Artises  

• Tugikeskuse aabits 

• Kui muu ei aita, tuleb kunst appi võtta           

 

 

 

 

 

 

 



8. samm: 02.11.2016 – 02.11.2017 

 

 

 

 

 

• Regulaarse infokirja väljaandmine 

• Austraallanna toetusjooks Sahhaara kõrbes ja meie 

„Inglijooks“  

• „Suud puhtaks“ ja „Seitsmesed uudised“ osalemine 

• Konverents Kuressaares „Vägivald sinu lähedal“ ja 

avalik teabepäev KOV ja politsei töötajatele 

• Aasta ema kandidaat - Haini, kampaania  

• Emade ja laste laager 

• Tugigrupist saab AHHaa-grupp 

• Kogemusnõustajad meie hulgast 

• Külised Gruusiast, Justiitsministeeriumist, tervise- 

ja tööminister Jevgeni Ossinovski, SKA peadirektor 

Egon Veermäe 

• Võidukarikas Pärnu Rat Race jooksult  

• „Tühja taldriku“ kampaania 

• 100,9 lugu ellujääjatelt lähisuhtevägivallast  

 

 

 

 

 

 



    9. samm: 02.11.2017 – 02.11.2018  

 

 

 

 

 
 

• Kunstnik Flo Kasearu näitus varjupaigas 

„Varjupaiga festival“ 

• EV Presidendi Kersti Kaljulaid külastus varjupaiga 

näitusel 23.02.2018 

• Vägivalla ennetuse töö eest saadud erinevad 

tunnustused  Margole (Just.min, Pärnu aasta naine, 

seitsmeste uhkus) ja ühendusele, kui Pärnu 

Linnavalitsuse parimale koostööpartnerile 

• Kutse EV 100 Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaid 

pidulikule vastuvõtule 

• Teeme ära talgupäev “Taevatrepp” 

• Emade ja laste laager 

• Rapla Naiste Tugikeskuse avamine 

• Vägivalla ennetuse tunnustus Flo’le 

(Justiitsministeerium+president) 

• 3 ministeeriumi ja PPA pilootprojekt Pärnus 

• Projekt „Disain loob eelise“ 01.04.2018-30.04.2019 

• Külas käisid justiitsminister Urmas Reinsalu ja 

sotsiaalminister Riina Sikkut, Marina Kaljurand  

• Lõppes “Tühja taldriku“ kampaania 12.10.15 – 

07.09.18 st 1061 päeva 



 

 10. samm: 02.11.2018 – 02.11.2019  

 

 

 

 

• Konverents ”Aitäh, ema, et märkasid” 

• Videofilm „Varjupaiga festival“ salvestamine 

varjupaigas ellujääjate kaasabil 

• Muutused Saaremaa tugikeskuses 

• „Suukorvi“ kampaania start 19.01.2019 

• Viipekeeles sõnumi jagamine ellujääjate kaasabil 

• NÖFF Raplas lähisuhtevägivalla teemal 

• Vabatahtlike tugiisikute koolitus 

• AHHaa-grupp Tallinnas 

• Emade ja laste 5-s laager 

• Külalised Peterburist ja sotsiaalminister Tanel Kiik 

• Vägivalduri välimääraja  

• Avalik kiri „Vägivald saab kasvada vaid vaikuses“ 

• Vägivalla ennetuse tunnustus Hainile 

• WAVE rahvusvahelisel konverentsil osalesid 

ettekannetega Haini ja Flo 

• 10. sünnipäeva ettevalmistus 

 
 

 


