
WOM-POWER projekt on 
perevägivalla ohvriks langenud 
naistele (ja võimalikele ohvritele) 

suunatud laiapõhjaline toetus tegevustik, 
mille eesmärgiks on aidata naistel end 
vägivalla vastu kaitsta ja toetada neid 
vägivalla tsüklist väljumisel. 

Projekt hõlmab 9 Euroopa Liidu liikmesriiki, Eesti-poolseks 

koordinaatoriks on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus  

(Tartu Naiste Varjupaik).

Projekti käigus viiakse läbi mitmeid tegevusi, et 
edendada naiste jaoks turvalise keskkonna loo-
mist nii perekonnas kui kogukonnas laiemalt:

	hetkeolukorra kaardistamiseks koostatakse kõigis part-

nerriikides ülevaade kehtivatest riiklikest programmidest 

ja õigusaktidest, mis on seotud naiste suunas toimuva 

perevägivallaga; samuti kaardistatakse valitud grupi 

naiste vägivallakogemusi;

	töötatakse välja integreeritud mudel perevägivalla 

ohvrite ja võimalike ohvrite jõustamiseks – see hõlmab 

koolitusi ning tugisüsteemide ja nõustamisteenuste 

arendamist, mis teeks naistel vägivallatsüklist väljumise 

kergemaks ja aitaks neil eemalduda ennasthävitavatest 

suhetest;

	korraldatakse 12 teadlikkuse suurendamise seminari, 

kuhu kaasatakse otseselt nii sihtrühma inimesed kui 

sidusrühmad;

	korraldatakse 6 konverentsi igas projekti partnerriigis ja 

1 rahvusvaheline konverents naistele, spetsialistidele, 

otsustajatele, riigiasutustele ja laiemale üldsusele, ees-

märgiga suurendada üldist teadlikkust naistevastase vägi-

vallaga seotud vastutusest ja tegutsemisvõimalustest.

	tehakse koolitusi ning teavitus– ja nõustamissessioone. 

Naiste toetamine  
perevägivallast
lahkumisel 
koolituste, jõustamise ja nõustamise abil

www.srep.ro/wompower/



Projekti rahastab Euroopa Liidu 
DAPHNE III programm.

Projekti viitenumber: 
JUST/2012/DAP/AG/3008

Projekti kestus on kaks aastat, 1. jaanuarist 2013 

kuni 31. detsembrini 2014.

Selle flaieri sisu on projektipartnerite ainuvastutusel ning ei peegelda Euroopa 
Komisjoni seisukohti. Trükitud Euroopa Liidu Daphne III Programmi toel.

Projekti juhtpartner:

Projekti koordinaator Eestis:

WOM-POWER projekti juhtpartner:
1. Societatea Romana pentru Educatie Permanenta, 

RUMEENIA

Teised partnerid:
2. SURT Naiste Sihtasutus, HISPAANIA

3. Ühendus Oulu Ema ja Lapse Varjupaik, SOOME

4. Kreeta Tehnoloogilise Hariduse Instituut, Tervise- ja 

Maanteeohutuse Labor (LaHeRS), KREEKA

5. Valencia Linnavalitsus, kohalik politsei, HISPAANIA

6. MTÜ Naiste Tugi– ja Teabekeskus (Tartu Naiste Varju-

paik), EESTI

7. Uppsala Maavalitsus, Tervise- ja sotsiaalteenuste 

osakond, ROOTSI

8. Zarasai piirkonna kohalik omavalitsus, LEEDU

9. ENTER, AUSTRIA

Projekti peamised väljundid on:

	uuringuaruanne; 

	integreeritud koolitus-, nõustamis- ja toetusmudel, mille 

üheks osaks on nõustamiseks ja info jagamiseks kasuta-

tav internetiplatvorm;

 koolitused ja sihtrühma individuaalnõustamised  

(ka online’s);

 infovoldikud naistele, otsustajatele ja täiskasvanuharidu-

sega seotud spetsialistidele; 

	teadlikkuse suurendamise konverentsid ja seminarid; 

	projekti DVD.


