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Projekti toetab Euroopa Liidu õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse 

programm (2014-2020) 

Meetodid 

Sissejuhatavate seminaride järel luuakse asutuste-va-
helised koostööplatvormid Austrias, Eestis ja Kreekas. 
Juhtumipõhised rühmakohtumised ja asutuste-vahelise 
koostöörühma kohtumised toimuvad jaanuarist 2020 
kuni märtsini 2022. 

Sissejuhatavad 
kohtumised 
spetsialistide 
vajaduste ja 

teadmiste 
hindamiseks

Koostöörühma 
kohtumised, et 

arutada süsteemi 
väljakutseid ja pa-
randada reageeri-

mist eakate ohvrite 
juhtumitele

Juhtumipõhised 
rühma-

kohtumised, et 
arutada konkreet-

seid juhtumeid

Kohalikud 
koolitused 

spetsialistidele 
asutuste-vaheliste 
koostöömudelite 

teemal

Kolme riigi 
kuues piirkonnas 

moodustatud 
asutuste-vahelised 
koostöörühmad

Riiklikud 
ümarlauad ja 

teavitusüritused 
Eestis, Kreekas ja 

Austrias

Eesmärgid

MARVOW projekti raames töötatakse välja 
mitme asutuse koostöö mudel töötamaks
eakate naiste vastase vägivalla ohvrite-
ga ja vägivallatsejatega. Projekt koondab 
erinevaid organisatsioone ja asutusi ning 
parendab vägivalla all kannatavate eakate 
naistega tegelevate spetsialistide teadmi-
si. Pärast mudeli rakendamist ja testimist 
kuues erinevas linnas, saavad tulemused 
teistele kogukondadele üle võtmiseks kät-
tesaadavaks.

Sihtrühmad 

Eakate hooldusteenuste, päevakeskus-
te, hädaabiteenistuste, sotsiaaltöötajate, 
õdede ja arstide esindajad, ohvrite esin-
dajad, kohalikud omavalitsused, politsei, 
kohtunikud, meditsiiniliidud, naiste varju-
paigad, naiste nõustamiskeskused, mees-
te nõustamiskeskused, vägivallavastased 
keskused, poliitilised otsustajad ja paljud 
teised.

Mudeli rakendamine Eestis

Naiste Tugi- ja Teabekeskuse roll selles pro-
jektis on asutustevahelise koostöö arenda-
mine Eesti erinevates piirkondades. 

Projektipartnerid 
Austias, Kreekas, Eestis ja Saksamaal:
Austria Autonoomsete Naiste Varjupaikade Assotsiatsioon 
(AÖF), Austria; Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (UWAH), 
Kreeka; Naiste Tugi- ja Teabekeskus (WSIC), Eesti; Tartu Ülikool 
(TÜ), Eesti; Euroopa võrgustik koduvägivalla toimepanijatega 
töötamiseks (WWP EN), Saksamaa; Naised vägivalla vastu 
Euroopas (WAVE), Austria

Naiste tugi- ja teabekeskus

Vägivallast on väljapääs!



MARVOW on Euroopa liidu poolt rahastatud 
projekt, mis kestab septembrist 2019 kuni 
märtsini 2022. Projekti kuus partnerit on 
neljast Euroopa riigist: Austria, Eesti, Kree-
ka ja Saksamaa. 

MARVOW projekti koordineerib Austria 
Auto noomsete Naiste Varjupaikade Liit - 
AÖF.

Eakamad naised on enamasti 
vägivallale haavatavamad 
mitmel põhjusel – nad on 
naised, kõrges vanuses, 
tihti kogenud aastatepikkust 
vägivalda elukaaslase poolt, 

kogenud eluaeg naiste dis-
krimineerimist erineva-

tes valdkondades, nad 
on väiksema sisse-

tulekuga, majan-
duslikult sõltu-
vad ning eriti 
haavatavad kui 

nad vajavad 
hooldamist.

Taustainfo

Eakate naiste vastu suunatud vä-
givald on soospetsiifiline ja tõsine 
sotsiaalne problem, mille ulatus ja 
sagedus on laialdased. FRA 2014. aas-
ta uuringu kohaselt on 19% üle 60-aas-
tastest naistest kogenud partneri-pool-
set vägivalda 15. eluaastast, samas kui 
17% üle 60-aastastest naistest on kogenud 
vägivalda kolmandate isikute, mitte part-
neri poolt. Jahmatavalt, vaid14% kannata-
nutest teavitas julmematest intsidentidest 
politseid, seega tegelikku eakate vastase 
vägivalla ulatust võib vaid aimata. 

Soopõhise vägivalla mõõtmed jäävad sageli 
tähelepanuta, kuna eakad ohvrid langevad 
kahe vägivalla vormi vahelisse lõhesse: lä-
hisuhtevägivald ja eakate väärkohtlemine. 

Sel põhjusel pühendab MTÜ Naiste Tugi- 
ja Teabekeskus Eestis sellele probleemile 
MARVOW projekti raames rohkem 
tähelepanu.

Kontaktinfo

MTÜ Naiste Tugi- ja 
Teabekeskus 
Veski 69, 50409, Tartu
E info@naistetugi.ee
q +372 55 949 496
 
Projekti koordinaator Eestis
Pille Tsopp-Pagan
Tegevjuht
E pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee

Kui vajad abi 
Ohvriabi
H www.palunabi.ee
q Kriisitelefon 116006

H www.abiksohvrile.just.ee

NTTK
Vägivallast on 

väljapääs!


