
Kombineeritud lähenemine, mis 

käsitleb samaaegselt sõltuvusravi 

ja lähisuhtevägivalda.

Väljaande sisu eest vastutab FASA projekti meeskond 

ja need ei peegelda Euroopa Komisjoni seisukohti.

Meie tegemistega kursis püsimiseks 
jälgige meid sotsiaalmeedias:

FASA Project
FASA Project

#FASAagainstIPV #endVAW #endaddiction #freefromaddictionsafefromabuse

Meeskond:
Seitse partnerit viiest erinevast Euroo-
pa riigist (Kreeka, Ühendkuningriik, 
Eesti, Hispaania, Island) ühendasid 
jõud, et tagada projekti edukas ellu-
viimine.

Juhtpartner:
UWAH - Heraklioni Prefektuuri Naisühenduste 
Liit (Kreeka)

Partnerid:
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti)

Tartu Ülikool (Eesti)

Kreeta Ülikool (Kreeka)

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

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

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

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 
Projektijuht Mari Puniste
mari.punste@naistetugi.ee

Tartu Ülikool
Projektide koordinaator Olena Solohub

olena.solohub@ut.ee

Projekti esindajad Eestis:

“Sõltuvusest  vabaks, 
vägivallast priiks”

FASA project

WSIC
There is a way 
out of violence!



Kellele see mõeldud on?
Sihtrühmad:

• Nõustajad
• Õppejõud ja koolitajad soolise/naiste 
   õiguste valdkonnas
• Poliitikakujundajad 
• Üldsus

Projekti peamised 
eesmärgid:                                   
• Parandada sotsiaalvaldkonna spetsialistide ametialaseid 
oskusi;

• Parandada lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste ja 
laste tugiteenuseid, pakkudes haridusmeetodeid 
spetsialistidele / vabatahtlikele;

• Edendada ohvriabiprogrammide ja uimastite tarvitamise 
raviga seotud uudseid ja fokusseeritud tavasid;

• Parandada sotsiaalhoolekande spetsialistide oskusi, 
et varakult tuvastada vägivaldset käitumist ja / või 
lähisuhtevägivalla riske;

• Tugevdada sõltuvusravi ja lähisuhtevägivalla 
organisatsioonide vahelist koostööd.

Millele me 
keskendume?                                                                
Projekt „FASA” (Free from Addiction, Safe from 
Abuse) on 30-kuuline projekt (2019–2021), mida 
kaasrahastab Erasmus+ programm. Projekti 
eesmärk on parandada lähisuhtevägivalla ohvrite 
tugiteenuste spetsialistide ametialaseid oskusi, 
suurendades nende suutlikkust lähisuhtevägivalla 
ohvrite, kellel on probleeme sõltuvusega, 
toetamisel. See on paljutõotav projekt, mille 
eesmärk on edendada jätkusuutlikku suhtlemist 
spetsialistide vahel sõltuvuste ja lähisuhtevägivalla 
vastu võitlemisel.

Miks on oluline selles 
valdkonnas töötada?   
Lähisuhtevägivalla ja mõnuainete probleemse 
kasutamise vahel on märkimisväärne seos, samas 
enamik tugi- ja raviprogramme toimivad erinevatel 
tasanditel. Spetsialistid ja vabatahtlikud ei saa 
sageli asjakohast koolitust, kuidas töötatada 
ohvritega, kes on samal ajal ka sõltlased. Lisaks ei 
ole ühtegi vabalt kättesaadavat koolitusmaterjali, 
mis antud teemat käsitleks. FASA projekt püüab nii 
sõltuvuse kui ohvritega tegelevate spetsialistide 
teadmiste lünki täita, pakkudes kombineeritud 
lähenemisviise läbi koostöö ja ühistegevuste.

Tulemused: 
Projekt keskendub koolitusmaterjali ja töövahendite 
loomisele, eesmärgiga edendada asutustevahelist 
uuenduslikku koostööd ja rakendada lähenemist, kus 
sõltuvuses lähisuhtevägivalla ohvreid toetakse ühe 
mitme-tahulise nähtuse raames, mitte ei käsitleta neid 
kui eraldiseisvaid aspekte. 
Loodavad materjalid on veebis tasuta kättesaadavad 
kogu Euroopas inglise, kreeka, eesti, hispaania ja islandi 
keeles

Eeldatavad väljundid on:

• Koolitusjuhend spetsialistidele;
• Spetsialistidele mõeldud koolituskursuse 
   struktuur ja moodulid;
• Veebipõhine õppeprogramm ja MOOC 
  (massive online open course);
• Suunised sotsiaalhoolekande spetsialistidele
   mõnuainete kasutamise temaatikal

Lisaks on FASA projekti eesmärk laiema üldsuse 
teadlikkuse suurendamine lähisuhtevägivalla ja 
mõnuainete probleemse kasutamise vaheliste seoste 
ning asjakohaste abistamisviiside kohta.


