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Naiste Tugi- ja Teabekeskus oli 2020.aastal väga tegus.  

 

Oleme Tartus ja selle ümbruses abivajajatele tuge pakkunud alates 2002.aastast. Alates 

pakume tuge ka Põlvamaal. Meieni jõuab naisi ja lapsi kõigist Eesti nurkadest. 

 

Viimastel aastatel on meile pöördujate arv järjest tõusnud. Kindlasti on siin seos perevägivalla 

teema laiema kõlapinnaga ühiskonnas üldiselt. Kui meie olemasolust teatakse rohkem ning 

maha on võetud valehäbi ja -hirm, on abivajajatel kergem meie juurde tulla.  

 

Mida vajab naine, kes on vägivalla all kannatanud lühemat või pikemat aega? Ennekõike 

usaldust - tunnet, et teda kuulatakse, usutakse ja toetatakse. Ja professionaalset nõustamist 

– kriisi-, juhtumipõhist ja turvanõu, lisaks abi edasise elu planeerimisel. Enamasti vajab ta 

psühholoogilist tuge, mille kestus sõltub läbi elatud trauma olemusest ja võib kesta aastaid. 

Kui abivajajal on lapsed, on kliinilise psühholoogi tehtav hindamine nende jaoks hädavajalik, 

sellele järgnev töö lapse või lastega sõltub jällegi trauma sügavusest ja olemusest. Vaja võib 

minna ka juristi abi – alates lihtsamatest juriidiliste toimingute tegemisest kuni 

kohtuprotsessides osalemiseni välja. Meil on kogemusi, kus kohtuprotsessid võtavad aega 

aastaid. Töö nendega, kes on ohvriks sattunud, on pikaajaline ja kallis.  

 

Tartus asuvas nõustamiskeskuses pakkusime nõustamist 357 erinevale naisele (2019: 335 

naisele; 2018: 282 naisele), kellest esmapöördujaid oli 213 (2019: 237; 2018: 201). 

Pöördujatest 5,7% olid vanemad kui 65 aastat (2019: 3,9%; 2018: 3,2%). 79% naistest tuli 

Tartumaalt (2019: 80%; 2018: 77%) 

 

Psühholoogilist nõustamist pakkusime 1238 tundi (2019: 1544 tundi; 2018: 1434 tundi) ning 

juriidilist nõustamist (mh. kohtus esindamist) 795 tundi (2019: 793 tundi; 2018: 597 tundi).  

 

Varjupaigas vajas öömaja 36 naist (2019: 25; 2018: 29), kelle keskmine ööbimispäevade arv 

oli 33 ööd (2019: 49 ööd; 2018: 41). Ööbimist vajavate naiste ja laste osakaal väheneb, 

jätkates viimase paari aasta trendi- varasematel aastatel vajas ööbimist ligikaudu 30% meieni 

jõudnud abivajajatest. Ööbimist vajavate naiste ja laste arv on jäänud enam-vähem samaks, 

märgatavalt on juurde tulnud peamiselt neid, kes elukoha pärast muretsema ei pea.  

 

Nõustamiskeskuse tiim on vabariigi suurim ja nad on suure südamega valdkondlikud 

eksperdid: meil on põhitöökohaga tööl 2 sotsiaalnõustajat, lisaks osalise tööajaga nõustajad 

ja öise telefonivalve inimesed. Veel on meil tööl kaks psühhoterapeuti ning kliiniline 

lapsepsühholoog, samuti kaks juristi. Terapeutide, psühholoogi ja juristide hõivatus on 

otseselt seotud rahalise ressursi olemasoluga – riik toetab nende tööd ohvritega ainult 

osaliselt, sõltuvalt abivajaja vastu suunatud kuriteo olemusest. Lisavahendite leidmiseks 

teevad juht ja projektitiim tõsiselt tööd ja oleme leidnud ka toetajaid. Näiteks on TÜ Kliinikumi 

Lastefond meie lapsepsühholoogi tööd toetanud juba alates 2014.aastast, toetades 360 tunni 

jagu nõustamist aastas. Viimasel paaril aastal on annetusi tulnud ka erafirmadest, mille üle 

on meil väga hea meel. See tähendab, et kogukond on nõus meie töö olulisusega ning aitavad 

seal, kus mujalt raha ei jätku. Meil on alati olnud väike aga väga järjekindel hulk eraannetajaid, 

kelle üle on meil kõige suurem rõõm. Need on inimesed, kellele on mõne puhul juba aastaid 

meie töö olnud oluline ja nad on meid igakuiste annetussummadega toetanud.  



 

Paraku pole Tartu linn viimaste aastate jooksul terapeutide ja juristide tegevuse toetamiseks 

võimalust leidnud. Me ei ole kaotanud optimismi ja käime meie tegevuse vajadust 

linnavanematele järjepidevalt üle selgitamas. 

Vajadus teraapia ja juriidilise abi järgi on praegu märgatavalt suurem, kui selleks ressurssi 

jätkub.  

Reaalsus on, et Tartu suurune piirkond vajab juurde otseselt perevägivalla valdkonna eksperte 

– juriste ja terapeute ning lapsepsühholooge. Järjest sagedasem perevägivallast rääkimine 

toob meieni suurema hulga abivajajaid. Pelgalt öömaja pakkumise ja sotsiaaltöötaja 

nõustamisega nende elu paremaks ei muuda. 

 

Lisaks nõustamiskeskusele on meil ka projekti- ja arendustöörühm. See aitab kaasata 

täiendavaid vahendeid nõustamiskeskuse töös hoidmiseks. Vähem oluline pole ka projektitöö 

kaudu Eestisse tulev teadmus (nii ühekordne info kui jäädavalt kasutatavad materjalid) ja 

naistevastase vägivalla vähendamise eest hoolitsevate spetsialistide ja kogukonna haridus. 

Meil on hea meel, et kõigi projektide kese on Tartu ja Tartu ümbrus – see võimaldab siinseid 

inimesi esmajärjekorras aidata.  

 

NTTK tegeleb erinevate sidusrühmadega, pakkudes koolitust erinevatel soolipõhise- ja 

lähisuhtevägivallaga seotud teemadel (2020. aastal viidi läbi 12 erinevat koolitust ca 200 

osalejaga). 

 

Tugikeskus püüdis olla avalikult nähtavam ja arutleda vägivalla teemal üldiselt. Selleks 

avaldati erinevates ajalehtedes ja meediakanalites 15 erinevat artiklit/sõnavõttu. 

 

NTTK on olnud aktiivne partner mitmetes riiklikes ja rahvusvahelistes projektides. Aastal 2020 

jätkasime tööd eakate väärkohtlemise teemal ja koostasime asjakohaseid koolitusmaterjale 

asutuste vahelise koostöö kohta ning pakkus kohalikele sidusrühmadele mitmeid eakate 

vastu suunatud vägivalda käsitlevaid koolitusi ((MARVOW (Multi-Agency Response to 

Violence Against Older Women) Rahastaja: EC REC; 09.2019-04.2022) 

 

Aastal 2020 lõpetasime edukalt projekti TISOVA. Projekti käigus loodi ja testiti asjakohaseid 

koolitusmaterjale ja põhjalikku e-kursust eakate väärkohtlemise teemal nii eesti, inglise kui 

ka vene keeles (TISOVA (Training to Identify and Support Older Victims of Abuse) Rahastaja: 

EC Erasmus+ 09.2017-12.2020.) 

 

2020. aastal keskendusime KÜSK’i toel tugikeskuse annetajatele ja värskendasime visuaale – 

lõime uue kujundusega kodulehe ja toetajatele mugava annetamiskeskkonna. 

 

NTTK korraldas õpilaste ja õpetajatega kübervägivalla teemalisi kohtumisi ja töötubasid 

kolmes erinevas koolis (77 õpetajat ja 70 õpilast). (CYBERSAFE (Changing Attitudes among 

teenagers on Cyber Violence against Women and Girls) Funder: EC REC 12.2017-06.2021) 

 

Tööd jätkus ka lähisuhtevägivalla ja sõltuvuste valdkonnas. Koostati mitu riiklikku aruannet ja 

viidi läbi fookusgrupid koos ohvriabi ja sõltuvusravi spetsialistidega. (FASA (Free form 

Addiction, Safe from Abuse) Rahastaja: EC Erasmus+ 11.2019-05.2022); MARISSA (Multi-

agency approach to support victims of intimate partner violence with substance abuse issues) 

Rahastaja: EC REC 06.2020-05.2022) 



 

2020 aasta viimases kvartalis alustasime tööd kolme uue projektiga: varjupaiga teenusel 

olevate emade vanemlike oskuste arendamine; koolitusmaterjalide loomine õpetajatele 

kübervägivallaga võitlemiseks ning omastehooldajate toetamine tahtmatu väärkohtlemise 

ära hoidmiseks. (CYBERVAG MOOC (Building teachers competence about cyber violence 

against girls) Rahastaja: EC Erasmus+ 09.2020-08.2022), RE-ABILITY (Adult education to 

promote Relational Ability) Rahastaja: EC Erasmus+; 10.2020-09.2022); SINCALA II 

(Supporting Informal Carers: A whole-family and Lifecourse Approach II) Rahastaja Erasmus+; 

11.2020-04.2023). Kõik kolm uut projekti keskendusid esimeses faasis projekti edukaks 

elluviimiseks vajalike juhtdokumentide väljatöötamisele: töötati välja ja kiideti heaks 

juhtimiskava, hindamiskava ja levitamiskava. 

 

2021. aastal algavad projektid keskenduvad seksuaalse ahistamise ja seksismi tõkestamisele 

akadeemilistes keskkondades ning kriminaalmenetluses laste õiguste kaitsmisele ning 

taasohvristamise vältimisele. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 166 164 140 860

Nõuded ja ettemaksed 17 621 15 176

Kokku käibevarad 183 785 156 036

Kokku varad 183 785 156 036

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 23 470 22 983

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 115 257 104 933

Kokku lühiajalised kohustised 138 727 127 916

Kokku kohustised 138 727 127 916

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 28 120 39 356

Aruandeaasta tulem 16 938 -11 236

Kokku netovara 45 058 28 120

Kokku kohustised ja netovara 183 785 156 036
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Annetused ja toetused 141 254 87 213

Tulu ettevõtlusest 134 747 141 749

Muud tulud 0 768

Kokku tulud 276 001 229 730

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -49 841 -41 224

Mitmesugused tegevuskulud -13 389 -33 154

Tööjõukulud -195 845 -166 436

Muud kulud -1 -157

Kokku kulud -259 076 -240 971

Põhitegevuse tulem 16 925 -11 241

Muud finantstulud ja -kulud 13 5

Aruandeaasta tulem 16 938 -11 236
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 16 925 -11 241

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 445 6 162

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 487 1 523

Kokku rahavood põhitegevusest 14 967 -3 556

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 13 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest 13 5

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
165 476 270 116

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -155 152 -177 118

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 10 324 92 998

Kokku rahavood 25 304 89 447

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 140 860 51 413

Raha ja raha ekvivalentide muutus 25 304 89 447

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 166 164 140 860
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 39 356 39 356

Aruandeaasta tulem -11 236 -11 236

31.12.2019 28 120 28 120

Aruandeaasta tulem 16 938 16 938

31.12.2020 45 058 45 058



10

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

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)

 2020 2019

Palgakulu 146 380 124 405

Sotsiaalmaksud 49 465 42 031

Kokku tööjõukulud 195 845 166 436

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 14 12

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2021

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (registrikood: 80169368) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PILLE TSOPP-PAGAN Juhatuse liige 29.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus 87909 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55949496

E-posti aadress info@naistetugi.ee


