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    MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (NTTK) on asutatud 8. juulil 2002. a Tartus. 
Varjupaiga tegevuse põhieesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate 
vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne jm 
vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon), vägivalla ohvrite abistamine, 
ennetustöö ning üldine soolise võrdõiguslikkuse edendamine ühiskonnas. 

Tartu naiste tugikeskus, Põlva naiste tugikeskus 
Varjupaigateenust osutatakse Tartu linnale kuuluvates salastatud aadressiga 
ruumides, mille Tartu linnavalitsus andis MTÜ-le tasuta rendile 3 aastaks (2019-
2021). Alates 2017.aastast Tartu Linnavalitsus MTÜ tegevust enam ei toeta. 

Jätkasime põhitegevusena ööpäevaringse perevägivalla ohvritest naiste ja nende 
laste nõustamisega. Klientide nõustamiste ja teraapiasessioonide arv suurenes 
eelmise aastaga võrreldes märgatavalt. Juba viis aastat oleme pakkunud täielikku 
klientide vajadusi arvesse võtvat tugiteenust: kriisi- ja sotsiaalnõustamist, teraapiat, 
juriidilist nõustamist ja kaitset ohvritele (sealhulgas ka lastele). 
 
Nõustamiskeskustes pakkusime nõustamist 426 erinevale naisele (2018: 331 
naisele), kellest esmapöördujaid oli 318 (2018: 250). 80% naistest tuli Tartu- ja 
Põlvamaalt (2018: 77%). Naistega kaasas oli 534 last (2018: 329). 

Psühholoogilist nõustamist pakkusime 1843 tundi (2018: 1584 tundi) ning juriidilist 
nõustamist 

(mh. kohtus 
esindamist) 

999 tundi 
(2018: 705 
tundi).  
 
Varjupaigas 

vajas 
öömaja 31 
naist, kelle 

keskmine 

ööbimispäevade arv oli 48,9 ööd (2018: 31 naist, keskmine ööde arv 41,4). See on 
huvitav areng üldnumbreid vaadates, sest varasematel aastatel vajas ööbimist 
ligikaudu 30% meieni jõudnud abivajajatest. Ehk ööbimist vajavate naiste ja laste 
arv on jäänud enam-vähem samaks, märgatavalt on juurde tulnud peamiselt neid, 
kes elukoha pärast muretsema ei pea.  
 
Tugikeskuste igapäevatöö suurimaks toetajaks on riik läbi Sotsiaalkindlustusameti 
Ohvriabi osakonna. Tugikeskuste kogu tegevuste kuludest moodustab see 61%.  
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Teavitustöö 
Lisaks tugikeskuse- ja varjupaigateenuse osutamisele teeb ühing aktiivset 
valdkondlikku teavitustööd. 
Olulisemate tegevustena võib välja tuua järgnevad punktid: 
Veebilehe www.naistetugi.ee järjepidev uuendamine ja nii kodulehe kui FB lehe 
teemakohaste artiklitega täiendamine. 
Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi poolt korraldatud arendustöögruppide töös 
osalemine. Kuivõrd varasemast perioodist ei olnud midagi võimalik kasutada, 
kaasati kõik soovi avaldanud naistevastase vägivalla tööga tegelevad MTÜ-d 
töögruppidesse, et koostöös saada valmis keskuste ühtsed tööpõhimõtted, et edaspidi 
oleks sõltumata pakkujate vahetusest olemas töö raamistik, mille abil kõigile 
abivajajatele on tagatud ühetaoline kvaliteetne abi. 
KÜSK Strateegilise arengu projekti raames alustasime detsembris tööd 
organisatsiooni finantsvõimekuse parandamiseks. Projekti jooksul kaasajastame 
kodulehekülje ning loome sinna annetuste kogumise keskkonna.  
 
Rahvusvaheline koostöö 
WAVE töös osalemine. NTTK tegevjuht jätkas töödi WAVE võrgustiku 
presidendina. 2019. aasta oktoobris toimus WAVE Euroopa 21.konverents 
Tallinnas, tähistades sellega WAVE Euroopa 25. ja Eesti 100 tähtpäevi. 

WAVE StepUP! kampaania jätkus tegusalt 2019. aastal. StepUP! on üle-
euroopaline teavituskampaania, mida koordineerib Women's Against Violence 
Europe (WAVE) Network. Kampaania eesmärgiks on tagada vägivalda kogenud 
naiste ja nende laste ligipääs abile ning kaitsele vägivalla eest. Kampaania jätkub ka 
2020 aastal. 

Erasmus+ projekt „TISOVA – Training to Identify and Support Older Victims of 

Abuse” raames toimusid DAPHNE projekit täiendavad tegevused- kogukonna 
kaasamine ja õpetamine eakatevastase vägivalla ohvrite abistamiseks. Kuue riigi 
koostööprojekti kestus on 3 aastat. 2019 aastal valmis projekti raames eakate 
vastasele vägivallale pühendatud online kursus. 

Erasmus+ projekt „Dis.Co – Development of “at a Distance” Counselling skillsfor 

professionals in the field of Counselling Women Victims of Violence or Abuse” 
raames toimub Kreeka juhtpartneri eestvedamisel distants-kriisi- ja 
sotsiaalnõustamise meetodite väljatöötamine naistevastase vägivalla ohvrite 
abistamiseks. Kuue riigi koostööprojekti kestus on 3 aastat. 2019 aasta novembris 
toimus eduka projekti lõpukonverents Viinis.  

Euroopa Komisjoni REC[1] programmi raames rahastatud projekti “Attitudes among 

teenagers on Cyber Violence against Women and Girls CYBERSAFE” eesmärgiks 
on luua teaduspõhine hariv veebiplatvorm, mille kaudu teismelisi on võimalik 
küberkiusamise ja sellest hoidumise osas informeerida. Koolitusprogrammi 
tulemusena suurenevad noortega tegelevate spetsialistide teadmised ning 



kogemused antud valdkonnas ja neile on antud oskused viia läbi iseseisvaid 
koolitusi. Projekti tulemusena paraneb suurima kübervägivallale avatud sihtrgupi 
informeeritus sellest ning eeldatavalt tekib ka hoiakute muutus selles generatsioonis. 
CYBERSAFE koondab 9 projektipartnerit 8 riigis.  

Euroopa Komisjoni REC programmi raames algas 2019 aasta septembris projekt 
“Multi-Agency Responses to Violence Against of Older Women MARVOW”, mille 
raames töötatakse välja mitme asutuse koostöö mudel töötamaks eakate naiste 
vastase vägivalla ohvritega ja vägivallatsejatega. MARVOW ühendab kuut 
organisatsiooni neljas erinevas Euroopa riigis. 

Osalesime ka 4.naiste varjupaikade maailmakonverentsil, mis tõi kokku 1400 
osalejat 100-st erinevast riigist. Meie esindajad olid ja on jätkuvalt aktiivsed osalejad 
GNWS[2] globaalse projekti “Globaalne naiste kriisitelefonide infoveeb” 
korraldustiimis.  
 

 

 
[1] Rights Equality and Citizenship  
[2] Global Network of Women’s Shelters  
 
Mittetulundusühing on jätkuvalt tegutsev. 
Perioodiks 2019-2021 sõlmisime Sotsiaalkindlustusametiga koostöölepingu 
tugikeskuse teenuse osutamiseks Tartumaal ja Põlvamaal.  
 
Jätkuvad rahvusvahelised projektid MARVOW, CYBERSAFE ning TISOVA. 
 
2020.aastal algavad projektid: 
Euroopa Komisjoni REC programmi raames rahastatud projekt MARISSA (Multi-

Agency approach to support victims of intimate partner violence with substance 

abuse issues) käivitub 2020 aasta suvel. MARISSA projekti viivad kahe aasta vältel 
ellu Kreeka, Eesti ja Islandi ülikoolid ja MTÜd.  
MARISSA tegeleb aineid kuritarvitavate lähisuhtevägivalla ohvrite probleemidele 
lahenduste leidmisega - töötatakse välja praktilised mitme-asutuse tööriistad ja 
suutlikkuse suurendamise materjalid, et abistada spetsialiste ja parandada teenuseid, 
mida pakutakse naistele, kes kannatavad samaaegselt lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse 
all. 
Erasmus+ projekt FASA “Fee form Addiction, Safe from Abuse” on strateegilise 
partnerluse projekt, mida on rahastanud Kreeka Riiklike Stipendiumite Sihtasutus. 
FASA eesmärk on tugevdada üle Euroopa sotsiaalhoolekande praktikute ja 
spetsialistide tööpõhiseid oskusi lähisuhtevägivalla ohvrite toetamisel, et töötada 
efektiivselt lähisuhtevägivalla ohvritega, kellel on sõltuvust tekitavate ainete 
(kuri)tarvitamise probleeme. 
Tegemist on koostööprojektiga, mis toob kokku partnerid viiest Euroopa riigist, nii 
akadeemilisest ringkonnast, vabaühendustest kui ka erasektorist. 



 
Töötasusid maksti 2019. a. välja 124 405 eurot (2018: 118 090 eurot). Aasta lõpu 
seisuga oli töötajate arv 26. Juhatuse liikmetele on tasusid makstud käimasolevate 
projektide raames. Juhtimistasusid makstud ei ole. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 140 860 51 413

Nõuded ja ettemaksed 15 176 33 699

Kokku käibevarad 156 036 85 112

Kokku varad 156 036 85 112

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 22 983 24 645

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 104 933 21 111

Kokku lühiajalised kohustised 127 916 45 756

Kokku kohustised 127 916 45 756

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 39 356 7 166

Aruandeaasta tulem -11 236 32 190

Kokku netovara 28 120 39 356

Kokku kohustised ja netovara 156 036 85 112
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Annetused ja toetused 87 213 88 101

Tulu ettevõtlusest 141 749 147 884

Muud tulud 768 2 816

Kokku tulud 229 730 238 801

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -41 224 -21 533

Mitmesugused tegevuskulud -33 154 -33 654

Tööjõukulud -166 436 -151 179

Muud kulud -157 -250

Kokku kulud -240 971 -206 616

Põhitegevuse tulem -11 241 32 185

Muud finantstulud ja -kulud 5 5

Aruandeaasta tulem -11 236 32 190
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -11 241 32 185

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 6 162 -7 801

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 523 10 880

Kokku rahavood põhitegevusest -3 556 35 264

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 5 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest 5 5

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
270 116 122 857

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -177 118 -204 624

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 92 998 -81 767

Kokku rahavood 89 447 -46 498

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 51 413 97 911

Raha ja raha ekvivalentide muutus 89 447 -46 498

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 140 860 51 413
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 7 166 7 166

Aruandeaasta tulem 32 190 32 190

31.12.2018 39 356 39 356

Aruandeaasta tulem -11 236 -11 236

31.12.2019 28 120 28 120
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Majandustehingud

kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse

tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Arvestust peetakse projektipõhiselt.  Iga projektiga seotud tulud ja kulud on iseseisvalt registreeritud raamatupidamise

arvestusregistrites. Üldkulude arvestus ei ole projektipõhine.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus kasutab kasumiaruande skeemi nr.1, mille kirjeid on täiendatud või muudetud MTÜ erisusi arvestades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne

nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on

teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kulud

Aruande perioodi kuludes on kajastatud kõik projektide finantseerimisega seotud tegevuskulud, millega seotud tegevused leidsid

aset aruandeaastal. Projektidega seotud sihtfinantseerimise tulud on kajastatud tuluna proportsionaalselt projekti valmidusastmele.

Projektidega seotud veel finantseerimata, kuid teostatud kulud kajastatakse nõudena bilansi nõuete koosseisus. Projektide üldkulude

finantseerimise tulusid on kajastatud tuludena proportsionaalselt laekunud sihtfinantseeringuga.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 124 405 113 090

Sotsiaalmaksud 42 031 38 089

Kokku tööjõukulud 166 436 151 179

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 12 12

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2020

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (registrikood: 80169368) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PILLE TSOPP-PAGAN Juhatuse liige 30.06.2020

KAIDO SOOM Juhatuse liige 30.06.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus 87909 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55949496

E-posti aadress info@naistetugi.ee


