
VIKTOR 
Viktor (82) elab Tallinnas väikeses ühetoalises korteris. Tal on poeg (58), kes
elab lähedal. Viktor elab tagasihoidlikult, sõpru-tuttavaid tal pole. Ainus, kes
teda aeg-ajalt külastab, on ta poeg, kes toob kord kuus poest toitu. Majas on
kokku 4 korterit, ülejäänud kolm on üürikorterid ning Viktor oma naabreid ei
tea. Koridoris kohtudes tervituseks noogutus on kogu suhtlus. Ilusate ilmadega
istub ta maja ees pingil ning loeb midagi.

Üks naabritest helistas kohalikku sotsiaalabiosakonda ning teatas, et pole
Viktorit näinud enam kui nädala jooksul. Naaber käis ka ukse taga koputamas,
aga ust ei avatud. Sotsiaaltöötaja tuli koos politseiga Viktori koju ning sisenesid
korterisse. Korter oli pigem vähese mööbliga, tühjavõitu. Köögis puudusid
köögitarvikud, isegi külmkappi polnud. Kööginurgas oli veekeedukann.

Viktor oli oma toas madratsil, nõrkenud, selgelt alatoitumuses. Ta viidi
koheselt haiglasse. Sotsiaaltöötaja ning politsei ei leidnud korterist mingeid
Viktori isiklikke asju – ei dokumente, raha, pangakaarte.



Mõtleme 

• kas tegemist on vägivallajuhtumiga?

• kui jah, milliseid vägivallavorme loost välja tuleb?

• kui jah, kes on vägivaldne?

Kui jah, kes on ohver(-id)?

• olete kokku puutunud/teate sarnaseid juhtumeid? Milliseid 

lahendusi pakute?

• kuidas teie organisatsioon sarnase olukorra lahendaks? Mis on teie 

võimalused/pädevused?



Arutame 

Mis on esmased tegevused, mida teha erinevates asutustes

eakate väärkohtlemise ennetuseks, avastamiseks,

vähendamiseks, efektiivseks lahendamiseks:

1. Riik

2. KOV

3. Vabaühendused

4. Eakad 



Arutame 



Vaatamiseks

Jututaja video:

Kuidas ära tunda eakate väärkohtlemist? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=P_oa5Pvf2WY




Koolitatud spetsialistid aitavad 
vähendada perevägivalda Eestis

Koolitustsükkel LSV-teemadel Rakveres 10.-11. ja 17.-18. 
veebruar 2022

Spetsialistide võrgustiku koordineeritud tegevuse (SVKT) 
käivitamine perevägivalla vastu võitlemisel

Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan



Koostöö vägivallaohvrite abistamiseks

Kuidas te näete koostööd oma võrgustikus?

Kes sinna kuuluvad?



Mõistame

Spetsialistide võrgustiku koordineeritud tegevus (SVKT) on meetod,
mille alusel korraldatakse töö erinevate ametkondade vahel
eesmärgiga:
• seada sotsiaalse muutuse kontekstis esikohale ohvri turvalisus

ning vägivallatseja vastutus
• juhendada ametnikke selliste sekkumiste koostamisel, mis

vastaksid ohvri vajadustele lähtuvalt tema kogemusest



Kuidas?

Spetsialistide võrgustiku koordineeritud tegevuse (SVKT) meetod erinevate 
ametkondade vahel töö korraldamiseks eeldab teatud määral muudatusi igas 
ametkonnas.
• Strateegiad

• Toimingud

• Valdkondadevahelise spetsialistide töörühma kohtumised ja kogukonna 
kohtumised

• Eestvedajaks MTÜ-d

• Koolitused

• Ja veel muudki!



Üksi uks ei ole lukus



ÜRO globaalne ühisprogramm

Spetsialistide võrgustiku koordineeritud tegevuse 
definitsioon:

Ühine jõupingutus rakendada õigusakte, strateegiaid,
protokolle, kokkuleppeid ja mitteformaalset suhtlust ning
valdkondadevahelise spetsialistide töörühma koostööd
naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ennetamiseks
ja sellele reageerimiseks

• www.endvawnow.org

http://www.endvawnow.org/


SVKT kasulikkus

• Kasu ohvrile:
• Paranenud turvalisus
• Väiksem taasohvristamise

oht
• Tema vajadustega

tegeletakse terviklikult
• Suhtlus vägivallaringist 

väljujaga on järjepidev

• Kasu ametkonnale:

• Iga valdkond teeb 
oma tööd vastavalt 

kokkulepetele 
reageerides 
ühtmoodi

• Väheneb 
asutustevaheline 
pinge

• Infovahetus toimib

• Kattuvate 
ülesannete 
vähenemine



Koostöö



Spetsialistide võrgustiku koordineeritud 
struktuurne tegevus (SVKT)

Erinevate valdkondade asjatundjad, sh
riigiasutustest ja ühiskondlikest organisat-sioonidest
teevad koostööd, et parandada struktuurset
reageerimist, teenuseid ja koostööd eesmärgiga
suurendada ohvri turvalisust ja võtta vägivallatseja
vastutusele



Valdkondadevahelised juhtumiarutelud

Erinevate valdkondade asjatundjad, sh
riigiasutustest ja ühiskondlikest organisat-
sioonidest töötavad koos, et parandada
konkreetsetele juhtumitele reageerimist ja teevad
koostööd eesmärgiga suurendada ohvri turvalisust
ja võtta vägivallatseja vastutusele



Kuidas SVKTs või juhtumite töörühmas
probleemidele läheneda?

✓ Veenduge, et kohtumisel osalevad õiged 
inimesed

✓ Kohtumised regulaarsed ja/või vastavalt 
vajadusele

✓Ühine missioon

✓ Koosoleku protokollimine ja selle saatmine 
osalejatele 

✓Ühine arusaam perevägivallast



Tõhusa koordineerimise tulemused

• Ametkonnad
tegelevad
perevägivallaga
ühiselt

• Reageeritakse
ühtemoodi

• Integreeritud
ressursid

• Vastutus lasub
ametkondadel

• Vastutus lasub vägi-
vallatsejal

• Ennetatakse edasist vägi-
valda

• Esikohal ohvri turvalisus
ja võimestamine

• Rohkeim teateid pere-
vägivalla kohta



Duluthi mudel

• Kogukondlik kokkulepe, et vastutus liigub ohvriks sattunult kogukonnale

• Kokkuleppeline ja jagatud sekkumisstrateegia, mis põhineb abistajate ringi
ühisel filosoofial ja kokkulepetel

• Jagatud arusaam, kuidas sekkumine korraldada moel, mis võtab vastutusele
vägivallatseja ja tagab ohvri ohutuse igas kokkupuutepunktis

• Ühiselt kokku lepitud definitsioonid: ohutus, vägivald, oht, risk, vastutus

www.TheDuluthModel.org

http://www.theduluthmodel.org/


Duluthi mudel

CCR

112 PPA
MTÜ-d 
(kaitse)

vangla Proku-
ratuur

kohus taastav
õigus vägivallats

ejate
programmid



Kuidas SVKT saab aidata?

• Pühendu SVKT-le

• Koordineeri tööd sujuvaks juhtumitega 
tegelemiseks – strateegiad, toimimisviisid jne

• Määratle lüngad ja tööta nii, et „ükski uks ei oleks
lukus“

• Koostöö struktuursete ja ühiskondlike muutuste 
saavutamiseks



• "Ärge kunagi kahelge, kas väike rühm 
pühendunud inimesi suudab maailma muuta.  See 
ongi ainus viis, kuidas maailma muudetud on."

• Margaret Meade



Tänan tähelepanu eest!

Projekti “Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis” rahastatakse Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmi„Kohalik areng ja 
vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction) raames ning kestab 18 kuud: 
01.02.2021-31.07.2022
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