
TARTU NAISTE VARJUPAIK / NAISTE TUGI- JA TEABEKESKUS 
KROONIKA 2002-2014 

 
   

 
 
 
2003   2013    2014    2020 
 
 
2002 
08.07.02  MTÜ Naiste Varjupaik asutamislepingu ja põhikirja   
   allkirjastamine  
 
16.07.02  küsitlus perevägivallast www.perekool.ee lugejatele  
 
juuli-august 2002  kontaktide sõlmimine Eesti sotsiaalhoolekandeasutustega (Tartu: Kristlik 

Kodu, Tartu Laste  Turvakodu, Tartu Kodutute Varjupaik, Tartu 
Nõustamiskeskus; Tallinna Laste Tugikeskus) 

 
aug 2002   praktika naiste varjupaikades Saksamaal (Flensburg,   
   Berliin, Würzburg)  
 
   kontaktid ja infovahetus California naiste varjupaikadega  
 
15.08.02  toetustaotlus Tartu linna 2003. a. Eelarvest 
 
15.09.02  toetustaotlus Põhjamaade Ministrite Nõukogule 
 
26.09.02  osalemine koolitusel “MTÜ-de maksustamine” 
 
okt.-dets. 2002  Ohvriabikoolitus 
 
02.10.02  Saksa kunstnik Gesche Paysen avab oma naistepiltide näituse  
   Saksa Kultuuri Instituudis, mille piltide müügist saadava tuluga  
   toetatakse Tartu Naiste Varjupaika 
 
04.10.02  ruumide rendileping Tartu Linnavalitsusega 01.11.02-01.11.2007 
 
14.10.02 Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab projekti „Infoportaal 

lähisuhtevägivalla probleemiga kokku puutuvatele inimestele“ 
(www.naistetugi.ee) 

 
19.10.02  artikkel Linnalehes peatselt avatavast Tartu naiste varjupaigast 
 
20.-22. okt  osalemine konverentsil "Against trafficing in women" Vilniuses. 

Külaskäik Vilniuse naiste varjupaika. 
 
okt.-nov. 2002  ruumide REMONT, toetab San Jose Rotary Klubi (California) ja Tartu 

Linnavalitsus 
 
02. 11.02 loeng "Lähisuhtevägivald - põhjuseid, tagajärgi, lahendusi" Lahendus.net 

sügiskoolis nõustajatele ja psühholoogia tudengitele  
 
06.-13.11.02 Saksamaal Hamburgis kohtumine töögrupiga "Männer gegen 

Männergewalt", kohtumine Rostocki naiste varjupaiga töötajaga, 
kohtumine Husumi võrdõiguslikkuse büroo juhatajaga, projekti 

http://www.naistetugi.ee/


tutvustamine Põhja-Saksa Naistefoorumile, intervjuu ajalehele 
Hamburger TAZ, artikkel ajalehes Husumer Nachrichten  

 
15.-17.11.02  Crime Victim Services Conference "What works?" Varjupaika tutvustav 

ettekanne 
 
     Varjupaika tutvustav ettekanne kaassõltujate grupis 
 
25.11.02  VARJUPAIGA AVAMINE 

 
29.-30.11.02  Seminar “Naised vägivalla vastu” Rõuges, varjupaiga   
   projektitutvustus. 
 
03.12.02 Tartu Postimehes põhjalik artikkel varjupaiga projektist "Löömamehe 

kaasa leiab kaitset ja abi varjupaigast" 
 
 6.12.02  intervjuu Terevisioonis: lähisuhtevägivallast ja varjupaigaprojektist  
 
dets. 2002 Tartu Linnavolikogu eraldab Tartu Naiste Varjupaigale 2003. a. eelarves 

100 000 krooni 
 
27.12.02  intervjuu Tartu Raadiole 
 
31.12.02 Tartu Naiste Varjupaiga asutamine nimetatakse Tartu Postimehe aasta 

teoks nr 3. 
 
 
2003 
01 01.03  intervjuu Kuku Raadios 
 
12.02.03   infotund lähisuhtevägivallast Tartu Politseiprefektuuri juhtkonnale 
 
19.-21.02.03 osalemine seminaril “Naistele suunatud vägivald ja perevägivald”. 

Soome spetsialistide delegatsioon külastab varjupaika.  
 

08.03.03  SL Õhtulehes artikkel Tartu naiste varjupaigast  
 
13.03.03  infotund perearstidele Maarjamõisa Perearstikeskuses 
 
17.03.03  Hasartmängunõukogu toetab varjupaiga projekti „Alternatiivsed  
   valikud lähisuhtevägivalla all kannatavale naisele“    
   (infokampaania, koolitusreis Soome, tegevustoetus)  
  
18.03.03  infotund perearstidele Gildi polikliinikus 
 
31.03.03  infotund Tartu linna sotsiaaltöötajatele 
 
01.04.03  valmib veebilehekülg: www.naistetugi.ee 

 
11.04.03  koostööleping Ohvriabiga 
 
05.05.03 algab plakatikampaania KUI ARMASTUS TEEB HAIGET 
 
10.05.03  infotund puuetega inimestele 
 
12.-13.05.03  osalemine koolitusel “Laste väärkohtlemine ja perevägivald” 
 

http://www.naistetugi.ee/


14.05.03   leping Express Hotline’ga 
 
14.05.03-16.07.03  psühhodraama grupitöö pilootprojekt varjupaiga klientidele 
 
26.05.03  infotund perearstiresidentidele Maarjamõisa Perearstikeskuses 
 
27.05.03  venekeelne intervjuu Raadio 4-s 
29.05.03  AEF toetab varjupaiga perevägivallaalase teavituse projekti  
   “Lähisuhtevägivallast on väljapääs” 
 
02.06.03  infotund Tartu usaldustelefoni vabatahtlikele 
 
14.06.03  varjupaika külastavad Reformierakonna naised 
 
16.-19.06.03 reis Soome, külastame:  

Naistenlinja (tasuta abitelefon vägivallaohvritest naistele; soome, vene ja 
rootsi keeles; www.naistenlinja.com) 
Espoo Naiste Turvakodu, 
Espoo Lyömätön Linja (abiorganisatsioon vägivaldsetele meestele; 
www.lyomatonlinja.fi), 
Tyttöjen talo (tüdrukute maja Helsingis), 
Tukinainen (vägistamisohvrite abistamiskeskus; www.tukinainen.fi) 
 

11.07.03        varjupaigas külalised Jõhvi Linnavalitsusest 
 
11.07.03          venekeelne artikkel varjupaigast ajalehes Vesti. 
 
30.07.03                     intervjuu perevägivallast ja varjupaiga tööst Kuku Raadiole 
 
20.8.2003 Soome Saatkond toetab 2003-2004. aastal läbiviidavat projekti „Goodbye, 

violence in partnership“, mille raames soetati erialakirjandust, täiendati 
veebilehte www.naistetugi.ee, koostati õppematerjale, korraldati 
teraapiasessioone. 

 
10.9.2003       tugigrupp lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele alustab tööd (iga 

nädal 3 tundi) 
 
20.09.2003                  koolitame naiste tugigruppide läbiviijaid 
 
23.09.2003                  oleme koolitusel “Raputatud lapse sündroom” 
 
2.-5.10.03 osaleme organisatsiooni Rape Crisis Network aastakonverentsil Sexual 

Violence: Issues and Responses Across Europe Dublinis 
 
20.-24.10.03  koolitus Soomes (politsei, prokuratuur, sotsiaalsüsteem, med. abi) 
                                    peame Tallinna politseis loengu lähisuhtevägivallast  
 
15-29.11.03  osaleme Ohvriabi juriidilisel koolitusel 
 
nov. 03  infotunnid lähisuhtevägivallast Tartu Kommertsgümnaasiumi õpilastele 
 
23.11.2003  alustab tööd teraapiagrupp naistele 
 
24.-25.11.03  koolitame Hiiumaa sotsiaaltöötajaid ja lastekaitsjaid 
 
15.12.2003  peame loengu Jõhvi sotsiaaltöötajatele ja lastekaitsjatele 
 

http://www.tukinainen.fi/
http://www.naistetugi.ee/


2003 sügis       valmib pooletunnine õppefilm lähisuhtevägivallast „Suletud uste taga“ 
(filmi tootja: OÜ Hint AC)  

 
 
 
 
2004 
30.-31.01.04  osaleme Ohvriabi avaliku esinemise koolitusel 
 
25.03.2004  koolitame Lõuna-Eesti sotsiaaltöötajaid 
 
06. apr. 04  koolitame Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajaid, lastekaitsjaid, politseinikke 
 
26.05.04  koolitame Lõuna Politseiprefektuuri töötajaid 
 
04.-05.06.04  koolitame tugigruppide läbiviijaid 
 
10.06.04  peame loengu Tartu Pimedate Ühingus 
 
19.-22.08.04  osaleme ühisel koolitusseminaril Soomes (ennetustöö) 
 
1.-5.09.04 osaleme organisatsiooni Women Against Violence koolitusseminaril 

Guidelines and Standarda for Setting up and Running a Women’s Refuge 
Viinis 

 
22.09.04  koolitame Põlvamaa sotsiaaltöötajaid, lastekaitsjaid, politseinikke 
 
01.10.04  varjupaika külastavad Harku vangla sotsiaaltöötajad 
 
01.10.04  intervjuu Raadio 7-le 
 
14.10.04  loeng perevägivallast Paikuse politseikoolis 
 
28.10.04  loeng perevägivallast Paikuse politseikoolis 
 
29.10.04  osaleme seminaril Liepajas (inimkaubandus ja prostitutsioon) 
 
okt-dets.04  osaleme koolitusel „Töö vägivaldsete meestega“, 70 tundi 
 
11.11.04  peame loengu Tartu Slaav Gümnaasiumi tütarlastele 
 
18.11.04  TÜ Pärnu Kolledži tudengid külastavad varjupaika 
   TÜ eripedagoogika tudengid külastavad varjupaika 
 
30.11.04  peame loengu Lääne Politseiprefektuuri politseinikele Pärnus 
 
08.-10.12.04  Soome Naistenlinjaga ühisseminarid Tartus 
 
14.12.04 Reformierakonna naiste korraldatud ühine jõulupidu varjupaiga elanikele 

ja töötajatele Pallase hotellis 
 
 
2005 
21.01.05  Uppsala naised külastavad varjupaika 
 
26.01.05  peame loengu Tartu ja Tartumaa sotsiaaltöötajatele 
 



03.02.05  intervjuu Kristlikule Pereraadiole 
 
18.02.05  peame loengu Tartu kriminaalhooldajatele 
 
02.03.05  „Meie“ saate võttegrupp külastab varjupaika 
 
24.03.05  peame loengu AIESEC-i noortele (programm „Klapid eest“) 
 
29.-31.03.05  külastame Naistenlinjat Soomes 
   
01.04.05  osaleme Vabatahtlike Foorumil Tartus 
 
20.-21.04.05  kohtume Tartus koostööpartneritega Naiste Teraapilisest Nõustamis-
   keskusest Saksamaalt, Göttingenist, projekt Domestic violence and PTSD 
 
10.-12.05.05  Helsingi Ülikooli koostööpartnerid Tartus 
 
3.-4.06.05  korraldame Avatud Eesti Fondi toetusel ja koostöös Lõuna Ringkonna-
   prokuratuuriga 2-päevase perevägivalla-teemalise koolituse Lääne- ja 
   Lõuna-Eesti prokuröridele, kohtunikele, politseinikele (32 osalejat) 
 
15.-19.06.05 osaleme Daphne projekti Bridging Gaps – from good intentions to good 

co-operation esimesel töökohtumisel Viinis, partner Women Against 
Violence Europe (Wave) 

 
07.07.05  kohtumine Lõuna Ringkonnaprokuratuuris prokuröride ja   
   ohvriabitöötajatega 
 
14.07.05  Läti sotsiaaltöötajad külastavad varjupaika 
 
10.-18.09.05  8-liikmeline grupp Eesti perevägivalla spetsialiste käivad õppereisil 
   Kasahstanis, meie partneriks on Kasahstani Kriisikeskuste Liit, reisi 
   rahastab AEF Ida-Ida programm 
 
23.-24.09.05  korraldame Avatud Eesti Fondi toetusel ja koostöös Lõuna Ringkonna-
   prokuratuuriga 2-päevase perevägivalla-teemalise koolituse Põhja- ja 
   Ida-Eesti prokuröridele, kohtunikele, politseinikele (33 osalejat) 
 
02.-10.10.05  Kasahstani Kriisikeskuste Liidu 6-liikmeline delegatsioon on  
   vastukülaskäigul Eestis 
 
05.-08.10.05 osaleme Leonardo de Vinci programmi projektikohtumisel Helsingis, 

projekti “Health care against violence 2005-2006” sisuks on 
juhendmaterjali väljatöötamine tervishoiutöötajatele „Kuidas aidata 
perekonda, milles esineb vägivalda“, teine töökohtumine Helsingi 
Ülikoolis 

 
28.10.05  TÜ Pärnu Kolledži tudengid külastavad varjupaika 
 
03.-06.11.05  osaleme projekti Bridging Gaps – from good intentions to good co- 
   operation teisel töökohtumisel Viinis, WAVE 
 
10.-13.11.05  Soome Naistenlinja koostööpartnerid on külaskäigul Tartus 
 
15.11.05  kaks sotsiaaltöötajat Peterburist külastavad varjupaika 
 
17.11.05  Inner Wheeli naised külastavad varjupaika 



 
21.11.05 esineme ja aitame korraldada Eesti Sotsiaalprogrammide Keskuse 

seminari „Kui armastus teeb haiget“ Tartus 
 
25.11.05  TÜ sotsiaaltöö üliõpilased külastavad varjupaika 
 
29.11.05  esineme perevägivalla-teemalisel seminaril Jõgeva Maavalitsuses 
 
20.12.05  Reformierakonna naised korraldavad ühisjõulupeo 
 
22.12.05  kohtumine Tartu ohvriabitöötajatega 
 
 
 
2006 
03.01.06  sõlmime lepingu ameerika meesterapeudi Lundy Bancrofti raamatu „Why 
   Does He Do That?“ väljaandmisõiguse kohta 
 
22.-25.01.06  osaleme projekti Bridging Gaps – from good intentions to good co- 
   operation pidulikul lõppkonverentsil Viinis, WAVE 
 
27.01.06  peame loengu Lõuna-Eesti sotsiaaltöötajatele 
 
09.02.06  peame loengu Põlvamaa sotsiaaltöötajatele, lastekaitsjatele, politseinikele 
 
26.02-03.03.06 osaleme koostööseminaril Göttingeni Teraapilises Naiste 

Nõustamiskeskuses, Saksamaal, Daphne projekt Join the net. Domestic 
violence and PTSD raames 

 
09.-10.03.06 osaleme Helsingi Ülikooli projekti “Health care against violence 2005-

2006” juhendmaterjali „Kuidas aidata perekonda, milles esineb 
vägivalda“ esitlusel ja projekti lõppkohtumisel Helsingis 

 
15.-17.03.06 juhendmaterjali „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda“ 

esitlus TÜ Naistekliinikus 
 
03.04.06 osaleme koolitusel „Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral“, MTÜ 

Laste ja Noorte Kriisiprogramm 
 
13.04.06  Maalehes arvamuslugu „Naised ja mehed“ 
 
21.04.06  osaleme raamatu „Läbimurre“ esitlusel  
  
28.04.06  osaleme prostitutsiooni-teemalisel konverentsil Tallinnas 
 
apr.-mai'06  osaleme koolitusel „Lapsed ja vägivald lähisuhetes“, ESPK   
 
09.05.06  peame ettekande ja tutvustame juhendmaterjali tervishoiutöötajatele Eesti 
   Ämmaemandate Ühingu aastakonverentsil 
 
30.05.06 kohtumine Riigikogu õiguskomisjoniga lähenemiskeelu teemalisel 

ümarlaual 
 
30.05-03.06.06 osaleme inimkaubanduse-teemalisel seminaril Moskvas 
 
05.06.06  Päevalehes artikkel lähenemiskeelust 
 



juuni'06  taotleme Tartu linnalt uusi ruume 
 
juuli'06  Tartu linn annab meile tasuta rendile uued ruumid viieks aastaks!  
2006  AEF toetusel toimub projekt „Raamat meeste vägivaldsusest ja 

raamatuesitlused-teavitusseminarid 14 Eesti linnas“ 
 
jaanuar-august'06 tõlgime-toimetame-kujundame-korrigeerime ameerika meesterapeudi 

Lundy  Bancrofti raamatut „Why Does He Do That?“ 
 
06.09.06  osaleme Lõuna Politseiprefektuuris perevägivalla-alasel ümarlaual 
 
25.09.06 Tartu Naiste Varjupaik annab välja Lundy Bancrofti raamatu „Miks ta 

seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed“ 
 
 
2007 
Veebruar 2007 Sirje Otstavel pälvis Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi 

perevägivalla ohvrite abistamise eest 
 
2007 kevad   korraldame koolitustsükli lähisuhtevägivallast varjupaiga vabatahtlikele 

töötajatele 
 
14.05.07-31.12.07   AEF toetusel toimub projekt „"Vägivallatseja lapsevanemana" – raamatu 

väljaandmine ja raamatututvustuste-seminaride tsükkel 10 Eesti linnas“ 
 
2007  anname eesti keeles välja Lundy Bancrofti ja Jay G. Silvermanni raamatu 

“Vägivallatseja lapsevanemana” 
 
2007  osaleme partnerina Daphne projektis “IMPROVE – Quality services for 

victims of domestic violence”, projekti raames toimuvad 2 koolitust (27.-
28.10.2007 ja 30.11-01.12.2007) 

  
 
2008 
2007-2009  osalesime partnerina Daphne projektis “”Survivors speak up for their 

dignity” – supporting victims and survivors of domestic violence”, mille 
raames toimus 3 projektikohtumist ja koostati käsiraamat “Muutumise 
jõud: käsiraamat lähisuhtevägivalda kogenud naistele mõeldud 
tugigruppide ja eneseabigruppide läbiviimisest” 

2008 osaleme partnerina Daphne projektis “JoinTheNet IV – Dissemination of 
material for education and training on health symptoms caused by 
violence (PTSD)”, aitame kaasa võrgustiku European Trauma Network 
laiendamisele ja eestindame võrgustiku temaatilise veebilehe: 
http://www.join-the-net.eu/website/index.php?id=269 

 
2009 
Veebruar 2009 Eesti esimese lähisuhtevägivalla alla kannatavate naiste varjupaiga asutaja 

Reet Hiiemäe pälvis Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi 
 
 
2010 
2010 kevad  koostame koolitusmaterjalid ja viime läbi koolitused koolinoortele teemal 

„Lähisuhtevägivald ja soolised stereotüübid“ 
 
2010 Tartu Naiste Varjupaiga esindaja valitakse 2010. aastaks võrgustiku 

European Trauma Network koordineerivasse nõukokku, osaleme nõukogu 
töökohtumisel 17.-19. juunil Prahas. 

http://www.join-the-net.eu/website/index.php?id=269


 
märts 2010-veebr 2011osaleme partnerina Daphne projektis „Back up the children“, mille 

raames toimub 3 projektikohtumist (üks neist Tallinnas), koostatakse 
koolitusmaterjalid PTSD esinemisest lastel ja viiakse nende põhjal läbi 
testkoolitused   

 
 
 
2011 
24. september osalesime ENVL-i poolt korraldatud kõigi naiste varjupaikade 

kohtumisel. Teemaks varjupaiga teenusestandardite arutelu. 
 
November Tartu LV hanke „NAISTE JA LASTE VARJUPAIGA TEENUSE OST 

2012-2013„ nr. RH-11-128 võitmine, teenuse pakkumine toimub 
koostöös Tähtvere Avatud Naistekeskusega 

 
1. detsembrer  varjupaiga valvetelefoni töö 24/7 taaskäivitamine 
 
2. detsember osalesime Tähtvere Avatud Naistekeskuse poolt korraldatud seminaril 

”Kuidas toetada lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud lapsi“ 
 
2012 
15. jaanuar toimus Lianni stuudios käsitöökompvekkide valmistamise töötuba. 

Osalesid varjupaiga kliendid, nende lapsed ning varjupaiga töötajad. 
 
8. veebruar osalesime Elva Harrastusteatri näitetrupi lähisuhtevägivallateemalise 

dokumentaalnäidendit " Kui seinad räägiksid " ettevalmistuses 
nõuandjatena. 

 
13. veebruar osalesime Lõuna Ringkonnaprokuratuuri poolt korraldatud valdkondlikul 

ümarlaual 
 
8.märts  osalesime Riigikogus toimunud konverentsil „Rahvusvahelised 

standardid naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks” 
 
Aprill eesti keeles ilmus The Body Shop Foundation’i poolt rahastatud raamat 

„Aeg vabana lennata. Meditatsioonid neile, kes on lahkunud 
vägivaldsest suhtest“. Raamatut jagame soovijatele tasuta. Saatsime 
raamatuid ka kõigile naiste varjupaikadele üle Eesti. 

 
9. mai Neli noort Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. klassi õpilast, koosseisus 

Agnes Kuus, Karl Kirsimäe, Kristjan Toots ja Kaarel Ojakivi otsustasid 
koolitöö raames teha lühifilmi lähisuhtevägivallast. Filmi jaoks andis 9. 
mail 2012 noortele intervjuu meie varjupaiga psühhoterapeut Kait 
Sinisalu. Kokku veedeti koos aega 2 mõnusat tundi, mille jooksul lisaks 
noortele antud intervjuule saime ka meie noorte käest uurida, kui tuttavad 
on nad lähisuhtevägivalla teemaga, milline on üldine noorte arvamus jne. 

 
24. mail saime uuesti kokku ja vaatasime koos noorte koostatud filmi- 
meie jäime tulemusega igati rahule. Samuti olid rahule jäänud noorte 
klassikaaslased ning õpetaja- nimelt said nad hindeks 5+! 

 
Tartu Naiste Varjupaik tänab siiralt Agnest, Karli, Kristjanit ja Kaarlit 
initsiatiivi, nähtud vaeva ja väga toreda koostöö eest! 

 
Filmi saab vaadata aadressilt: 
http://www.youtube.com/watch?v=iTz0k70Quf0 

http://www.youtube.com/watch?v=iTz0k70Quf0


 
16. mai   osalesime tervisekonverentsil "Tervishoid Tartus. Tervislikud valikud" 
 
17. mai osalesime Tähtvere Avatud Naistekeskuse poolt korraldatud 

vägivallavastase võrgustiku ümarlaual. 
 
31. mai   käisime külas Lõuna Ringkonnaprokuratuuris.  
 
24. august külastas meid Pihkva oblasti Sõltumatu Naiste Sotsiaalkeskuse juht 

Natalja Vassiljeva.  
 
27. august   osalesime väärkohtlemise ennetamise ümarlaual SA TÜ Lastekliinikus 
 
7.-8. september osalesime Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu vaba-

ühenduste suvekoolis Jänedal.  
 
September kujundasime ja trükkisime varjupaiga uue infovoldiku. Levitasime neid 

Tartu perearstikeskustes, erakorralise meditsiini osakonnas, politseis, 
ohvriabis, prokuratuuris. 
 
Arendusarutelud meie logode ja värvikavandite osas. 

 
Oktoober 4. oktoobril külastas varjupaika Riigikogu liige Andres Anvelt. 

Varjupaiga töö ja elu tutvustus, arutelu, mida on võimalik paremini teha. 
 
19.-20. oktoober viisime läbi kahepäevase treening-seminari Tartu koostöövõrgustiku 

liikmetele. Osalesid esindajada järgmistest organisatsioonidest: Lõuna 
Ringkonnaprokuratuur, Politsei- ja Piirivalveamet, 
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi, TÜ Kliinikumi EMO; 
Justiitsministeerium; ringkonnakohtunikud; Advokaadibüroo Sirje Must; 
Tähtvere Avatud Naistekeskus, Tartu Laste Turvakodu; Tartu LV 
sotsiaalabiosakond, Tartu Naiste Varjupaik 

 
22. oktoober osalesime Tartu Laste Turvakodu poolt läbi viidud väärkohtlemise 

ennetamise seminaril 
 
31. oktoober osaleme Tähtvere Avatud Naistekeskuse ruumides toimunud organisat-

sioonide supervisioonil. Läbiviijaks Salli Põldvere. Osalesid 5 varjupaiga 
esindajad. 

 
7. november võõrustasime varjupaigas TÜ sotsiaaltöö tudengeid. Ülevaade organi-

satsiooni tööst ja ohvrite abistamisest. 
 
21. november  perevägivalla-teemaline loeng Tartu Waldorfgümnaasiumis. 
 
22. november osalesime Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil. Istungi teema: 

Naistevastase vägivalla ohvrite abistamisest.Samuti osalesime selle järel 
toimunud tänuüritusel „10 aastat naiste varjupaiku Eestis“. 

 
25. november Aktuaalses Kaameras oli eraldi pikem uudis-lugu lähisuhtevägivallast ja 

naiste varjupaikadest. AK-le andis intervjuu Tartu Naiste Varjupaiga 
psühhoterapeut Kait Sinisalu. 

 
27. november  loeng Viljandis koostöövõrgustiku koolitusel koos ringkonnaprokuröriga. 
 
28. november  loeng Biomeedikumis arstiteaduskonna tudengitele 
 



08. detsember  tugitelefoni töötajate koolitus 
 
 
 
 
 
2013 
 
11. jaanuar osalesime uue katusorganisatsiooni, MTÜ Naiste Varjupaikade Koostöö-

kogu loomise kohtumisel Tähtvere Avatud Naistekeskuses. 
Koostöökogusse kuuluvad, MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik, MTÜ Tallinna 
Naiste Kriisikodu, MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus, MTÜ Naiste 
Varjupaik. 

 
01.01.2013 algas Euroopa komisjoni poolt rahastatud kaheaastane Daphne 

WOMPOWER projekt – naiste toetamine perevägivallast lahkumisel 
koolituste, jõustamise ja nõustamise abil, osaleme partnerina. Projektis 
osalevad partnerid seitsmest riigist, juhtpartneriks on Rumeenia Elukestva 
Õppe Sihtasutus. 

 
15. veebruar osalesime Justiitsministeeriumis toimunud Vägivalla Vähendamise 

Arengukava 2012 täitmisaruande ning 2013-2014 rakendusplaani arutelul. 
 
12. märts osalesime Tähtvere Avatud Naistekeskuse poolt korraldatud 

valdkondlikul ümarlaual.  
 
27. märts osalesime Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud töögrupi arutelul 

teemal „Naiste varjupaikade finantseerimisskeemi väljatöötamine aastaks 
2014” 

 
Saatsime palvekirjad toetada L. Bancrofti raamatu „Miks ta seda teeb? 
Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed2“ väljaandmist kõigile 
Riigikogu liikmetele. 

 
27. mai pidasime loengu Soome kaubandustöötajate ametiühingu liikmetele. 

Teemaks Tartu naiste varjupaiga tegevus, igapäevatöö ning rahastamine. 
Diskussioon võimalike annetuste üle. AÜ liikmed saatsid meile uue 
elektripliidi. 

 
August Annetuskeskkonnas Hooandja avaldasime rahakogumiskampaania L. 

Bancrofti raamatu väljaandmise rahastamiseks. Video monteeris Gertu 
Võsu,  Balti Filmi- ja Meediakooli magistrand. 

 
28.-29. august  osalesime Viimsis ENVL-i poolt korraldatud kahepäevasel koolitusel 
 
17.09.2013 MTÜ Tartu Naiste Varjupaik vahetab nime: MTÜ Naiste Tugi- ja 

Teabekeskus 
 
Oktoober Annetuste kogumise kampaania Hooandjas oli edukas, raamatu 

kordustrüki tellimus läks trükikotta. 
 
04. november  kohtumine Inimõiguste Keskuse juhtidega 
 
07. november osalesime Pärnu Naiste Varjupaiga 5. sünnipäeva tähistaval seminaril 

Pärnus. Lundy Bancrofti raamatu värske trükk sai valmis ja esimesed 
eksemplarid jõudsid huvilisteni. 

 



19. november osalesime külalisesinejana Põlva Rotary klubiõhtul. Varjupaiga tegevuse 
tutvustamine, diskussioon perevägivalla teemal. 

 
Osalesime edukalt koos Tähtvere Avatud Naistekeskusega Tartu LV poolt 
korraldatud riigihanke pakkumiskutses „147035 Naiste ja laste 
varjupaigateenuse ost 2014-2016„ 

 
5. detsember toimus meie organisatsiooni tänu- ja tuluõhtu Saksa Kultuuri Instituudis 

Tartus 
 
10. detsember  anname intervjuu TV3 Seitsmestele Uudistele 
 
 
 
2014 
 
16. jaanuar  osalesime Justiitsministeeriumis toimunud elatisnõuete parema täitmise 

võimaluste arutelul 
 
28.01  osalesime Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt korraldatud 

lähisuhtevägivalla-teemalisel seminaril, mis toimus projekti „Ühtse 
süsteemi ülesehitamine lähisuhtevägivalla tõkestamiseks“ raames 

 
4.-5. veebruar osaleme TÜ Elukestva Õppe Keskuse täiendusõppeprogrammis Psühho-

patoloogia nõustajatele 
 
17-19. veebruar osaleme Daphne WomPower projekti kohtumisel Heraklionis, Kreetal.  
 
17. märts  osalesime Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi väikeprojektide 

infoseminaril (projekt: Tartu Naiste Varjupaiga võimekuse arendamine 
venekeelsete klientidega töötamisel ja vene noorte perevägivalla-alase 
teadlikkuse tõstmine)  

 
20. märts osalesime Vägivalla Vähendamise Arengukava 2015-2020 eel-arutelul 

Justiitsministeeriumis 
 
27. märts korraldasime ümarlaua Tartu piirkonna lähisuhtevägivalla ohvritega 

kokkupuutuvatele spetsialistidele 
 
02. aprill esinesime ettekandega Siseministeeriumi poolt korraldatud perevägivalla-

teemalisel võrgustikukoolitusel Tartus 
 
08. aprill perevägivalla-teemaline ja Tartu naiste varjupaika tutvustav loeng 

Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni Tartu klubi ja Äksi Motoklubi 
liikmetele.  

 
17. aprill osalesime Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Arenguhüppe projekti info-

seminaril (projekt: Seksuaalvägivalla ohvritele suunatud tugiteenuste 
väljaarendamine)  

 
21. aprill osalesime Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt korraldatud sotsiaaltöö 

ekspertide ümarlaual „Sotsiaaltöötajate roll ja võimalused 
lähisuhtevägivalla juhtumite käsitlemisel“ 

 
23. aprill tutvustasime varjupaika ja selle tegevust OÜ Katriito traumaringi 

liikmetele. 
 



2. mai külastas meie organisatsiooni CIF International praktikant, Austria 
sotsiaaltöötaja Andrea. 

 
7. ma   kohtusime Tartu Ärinõuandla MTÜ-de konsultandi Kadri Pau’ga 
 
23.-24/27.-28. mai korraldasime projekti „Seksuaalvägivalla ohvritele suunatud tugiteenuste 

väljaarendamine“ raames 21-tunnilise baaskoolituse seksuaalvägivalla 
ohvrite tugiisikutele, rahastaja KÜSK 

 
06. juuni osalesime Inimõiguste Keskuse konverentsil „Võrdne kohtlemine ja 

vabaühenduste roll“ Tallinnas 
 
06. juuni alustas tööd tugitelefon seksuaalvägivalda kogenud inimestele, 

kellaajad: R 13-17, L 15-19, P 11-14, E 10-13. 
 
9. juuli osalesime intervjuul Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku MTÜ-de arengu-

programmi kandideerimiseks Tallinnas. 
 
10. juulil osalesime Justiitsministeeriumis Vägivalla Vähendamise Arengukava 

2015-2020 arutelul. 
 
7.-8. august osalesime Tallinnas Karmel Tall’i koolitusel Kriis ja kriisinõustamine, 

korraldaja ENVL. 
 
19. august osalesime Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku MTÜ-de arenguprogrammi 

2. intervjuul, alustame programmi läbimist. 
 
26. august  kohtusime Tartu piirkonna ohvriabispetsialisti Katti Kasega. 
 
27. august   osalesime Riigikogu õiguskomisjoni arvamusseminaril 
 
28. august osalesime SEV-i arenguprogrammi 1. koolitusel vabatahtlike kaasamisest 

ja juhtimisest, koolitaja Kristina Mänd 
 
6. september  koolitasime perevägivalla teemal Lahendus.net liikmeid ja vabatahtlikke 
 
10. september osalesime SEV-i arenguprogrammi 2. koolitusel vabatahtlike äriorgani-

satsioonide kaasamise teemal, koolitajaks Maris Ojamuru 
 
11. september viisime läbi infotunni seksuaalvägivalla ohvrite abistamise projekti kohta 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiosakonna sügiskoolitusel Järvamaal 
 
November  Tulu- ja tänuõhtu meie toetajatele 
 
 
 
 


