
 

„LSV ohvrite tugiteenuste ja õiguskaitse 

kättesaadavuse parandamine traumapõhise 

lähenemise kaudu - Care4Trauma” 

 
 P r o j e k t i  p a r t n e r i d :  
 

• MondoDonna Onlus (Itaalia) 

• Itaalia traumaatilise stressi 

uuringute selts (SISST, Itaalia)  

• Iraklioni naisühenduste liit 

(UWAH, Kreeka)  

• Heaolu ja Arengu Liit (ABD, 

Hispaania)  

• Naiste Tugi- ja Teabekeskus 

(Eesti)  

• Autonoomne Naistemaja Zagreb

(AWHZ, Horvaatia) 

Projekti „LSV ohvrite tugiteenuste 

ja õiguskaitse kättesaadavuse 

parandamine traumapõhise 

lähenemise kaudu - Care4Trauma” 

kaasrahastab Euroopa Komisjon. 

 

Projekt algas 1. juunil 2022 ja kestab 

kuni 30. novembrini 2024 projekti 

kogumaksumusega 412 432,00 EUR. 

 

Projekti põhieesmärk on 

parandada soolise vägivalla all 

kannatanud naiste tugiteenuseid ja 

nende juurdepääsu õiguskaitsele 

traumapõhise lähenemise kaudu. 

#Care4Trauma 

 

@care4trauma 
 

@care4trauma 
 

@Care4Trauma 
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#Care4Trauma 

Peamised tegevused: 
 

• Uuringuaruande koostamine LSV 

ellujääjate traumapõhise lähemise 

kogemustest tugiteenuste kasutamisel 

• Teadlikkuse suurendamine traumapõhiste 

abi- ja tugisüsteemide tõhususest 

• Sotsiaaltöötajate, sotsiaalpedagoogide, 

juristide, psühholoogide ja psühhiaatrite 

koolitamine traumapõhise käsitluse kohta 

• Naiste varjupaikade töötajate võimekuse 

suurendamine 

• Koolitusprogrammide loomine ja koolituste 

läbiviimine sotsiaaltöötajatele, LSV 

ellujääjaid toetavatele juristidele ja 

psühhotraumatoloogia erialaprogrammi 

ning traumapõhise abi- ja tugisüsteemi 

loomine. 

• Käsiraamatu koostamine traumapõhise 

lähenemise rakendamiseks 

• Kommunikatsioonitegevused eesmärgiga 

suurendada sidusrühmade teadlikkust ja 

teadmisi õiguskaitse kättesaadavusest 

soolise vägivallaga seotud traumapõhise 

lähenemise kaudu. 

 

 

 

Sihtrühmad: 
 

• Sotsiaaltöötajad, sotsiaal-

pedagoogid, juristid, psühho-

loogid ja psühhiaatrid 

 

• LSV ellujääjaid toetavad 

organisatsioonid ja instit-

utsioonid 

 

• Riigiasutuste ja kohaliku oma-

valitsuse  esindajad 

 

Projekti eesmärk on muuhulgas 

suurendada sihtrühmade 

teadlikkust ning parandada nende 

teadmisi traumapõhisest 

lähenemisest, selle rakendustest 

ja probleemidest, millega LSV 

ellujääjad õigussüsteemis kokku 

puutuvad. 
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https://www.facebook.com/care4trauma/


1. juulil 2022 toimus Zoom rakenduse kaudu EL-i projekti "LSV ohvrite tugiteenuste ja 
õiguskaitsele juurdepääsu parandamine traumateadliku lähenemise kaudu – 
Care4Trauma" partnerite avakohtumine. 
 
Kohtumisel osalesid projekti partnerid: MondoDonna Onlus ja Itaalia traumaatilise 
stressi uuringute selts (SISST) Itaaliast, Iraklioni naisühenduste liit (UWAH) Kreekast, 
Heaolu ja Arengu Liit (ABD) Hispaaniast, Naiste Tugi– ja Teabekeskus (NTTK) Eestist 
ja Autonoomne Naistemaja Zagreb (AWHZ) Horvaatiast. 
 
Kohtumisel tutvustati projekti üldist juhtimisplaani ja finantsjuhiseid, tegevusi ja 
kommunikatsiooniplaani. 
 
Täpsemalt arutati läbi järgmise kuue kuu tegevused ning kuulutati välja projekti 
teaduskomitee 1. koosolek 21. juulil 2022 Bolognas. 
Projekti juhtkomitee järgmine koosolek on kavandatud 16. novembrile 2022 Zagrebis. 

#Care4Trauma 

Projekti avakohtumine 
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#Care4Trauma 

  

Esimene teaduskomitee kohtumine

 
21. juulil 2022 toimus veebi teel esimene teaduskomitee kohtumine. 
 
Partner organisatsioonid MondoDonna Onlus ja Itaalia traumaatiliste stressiuuringute 
selts (SISST) Itaaliast, Iraklioni naisteühenduste liit (UWAH) Kreekast, Heaolu ja 
arengu liit (ABD) Hispaaniast, Naiste Tugi– ja Teabekeskus (NTTK) Eestist ja 
Autonoomne Naistemaja Zagreb Horvaatiast valisid väljaspool organisatsiooni ühe 
eksperdi, kes teaduskomitee töös osaleb ja projekti kulgu toetab. 
 
Arutati naissoost vägivallaohvrite õiguskaitse kättesaadavusega seotud teenuste 
kaardistamist ja traumateadliku lähenemise hetkeseisu igas riigis. 
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