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"Kombineeritud lähenemine sõltuvusravile ja LSV-le, mis on omavahel mitmeti seotud ning 

millega eesliinitöötajad peavad tegelema" 

 

Lähisuhtevägivalla ja ainete probleemse kasutamise vahel on märkimisväärne seos, kuna 

enamus tugi- ja raviprogramme toimivad eraldiseisvalt. “FASA” on strateegilise 

partnerluse projekt, kuhu kuulub seitse partnerit viiest erinevast riigist (Kreeka, 

Ühendkuningriik, Eesti, Hispaania ja Island), edendades innovatsiooni kutsehariduse ja -

koolituse valdkonnas. Tegemist on 30-kuulise projektiga, mille eesmärk on arendada 

sotsiaalhoolekande praktikute ja spetsialistide tööpõhiseid oskusi lähisuhtevägivalla 

sfääris ning ohvriabi suutlikkuse suurendamine kui LSV ellujääjaja on samaaegselt ka 

sõltuvuses. 

 

FASA uudised  
Analüütiline aruanne veebis kättesaadav! 

Partnerid koostasid üheskoos FASA projekti esimese väljundi „Analüütiline aruanne 

lähisuhtevägivalla ellujääjate kohta, kel on olnud probleeme ainete kasutamisega”. 

Aruanne valmis 2020. aasta lõpus ning avaldati jaanuaris 2021. Aruanne on vabalt 

kättesaadav projekti kodulehel https://fasaproject.eu/pdf/analytical-report.pdf. 

Aruanne pakub väärtuslikku taustainfot, mis põhineb nii määruste ja seadusanduse 

uurimisel kui ka fookusgrupi aruteludel lähisuhtevägivalla-teenuse pakkujatega kõigis 

projektiriikides. 

 

Joonis 1. Peamised tulemused esmase andmekogumise kohta LSV spetsialistidega Kreekas, Eestis, Islandil, Põhja-Iirimaal ja Hispaanias. 



 

 

    

Koolituskäsiraamat spetsialistidele 

Projekti järgmine väljund « Koolituskäsiraamat spetsialistidele toetamaks 

lähisuhtevägivalla ohvreid, kellel on probleeme ainete kasutamisega », põhineb osaliselt 

eelnevalt mainitud aruande tulemustel. Käsiraamatu eesmärgiks on parendada LSV 

spetsialistide tööalaseid teadmisi ja oskusi LSV ellujääjate, kellel on probleeme ainete 

kasutamisega, toetamisel. 

 

Selleks, et pakkuda LSV spetsialistidele ühtset ja kõikehõlmavat informatsiooni, hõlmab 

käsiraamat järgmisi teemasid: 

 

1. Nõustamisstandardid ja põhimõtted 

2. Seos LSV ja probleemse ainete kasutamise vahel 

3. Põhjalik lähenemisviis sõltuvuses LSV ellujääjate toetamiseks 

4. Mitme asutuse lähenemine ja koostöö LSV ja sõltuvuse spetsialistide vahel 

5. Tõhusa sekkumise kavandamine ja rakendamine sõltuvus-probleemidega LSV 

ellujääjatele 

6. Riskihindamise ja kriisireguleerimise oskused 

7. LSV programmide jälgimine, järelevalve ja hindamine 

 

Koolituskäsiraamat on hetkel koostamise viimases etapis ja valmib sel suvel. 

Lõpuks töötatakse välja ja rakendatakse hindamismetoodika, et Kreekas, Eestis, Islandil ja 

Suurbritannias hinnata käsiraamatu efektiivsust. 

Käsiraamatu põhjal viiakse LSV spetsialistidele mõeldud seminarid läbi 2021. aasta suvel 

Eestis, Kreekas, Põhja-Iirimaal ja Islandil. Kui olete huvitatud ja soovite lisateavet 

eelseisvate seminaride kohta Eestis, võtke palun ühendust: mari.puniste@naistetugi.ee 

(Naiste Tugi- ja Teabekeskus). 

 

Koolituskäsiraamatu koostamist koordineerib Kreeta Ülikool. 

 

Jätkame tööd keerulistel aegadel 
Covid-19 pandeemia on põhjustanud mitmeid erinevaid probleeme, sealhulgas 

väljakutseid ühisprojektidele ja perevägivalla suurenemist. FASA projektis tunneme, et 

selline projekt on sama oluline ja leiame võimalusi oma töö jätkamiseks, hoolimata sellest, 

et me ei saa isiklikult kohtuda. 
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FASA projektipartnerid 

 

UWAH - Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (Kreeka) (juhtpartner)  

 

UoC – Kreeta Ülikool (Kreeka)  

 

UT – Tartu Ülikool (Eesti)  

 

WSIC – MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti) 

 

NEXUS NI - Põhja-Iirimaa vägistamise kriisi assotsiatsioon (Ühendkuningriik) 

 

M&M - M&M Profuture Training, S.L. (Hispaania)  

 

RIKK – Islandi ülikooli soouuringute, võrdsuse ja erinevuste instituut (Island) 

 

 

Liituge meie uudiskirjaga 

Palun liituge FASA uudiskirja saamiseks, mis saadetakse iga kuue kuu tagant. Kui soovite 

saada sagedamini värskeid uudiseid selle kohta, mida partnerid teevad ja millised on 

projekti väljundid, jälgige meie sotsiaalmeedia kontosid. 

 

 

Jälgige meid : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt FASA projekti meeskond ja see ei 

kajasta Euroopa Liidu seisukohti.       
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https://www.facebook.com/FASAproject
https://www.linkedin.com/showcase/fasa-project/
http://www.fasaproject.eu

