ERALDISE KASUTAMISE KOOSTÖÖLEPE NR 4-7/226 ERITINGIMUSED
Tallinn,
Eesti Vabariik, Justiitsministeeriumi kaudu, registrikood 70000898, asukoht Tõnismägi 5a,
15191 Tallinn, keda esindab seaduse ja põhimääruse alusel kantsler Norman Aas (edaspidi
nimetatud „Eraldiseandja“) ja
Sotsiaalkindlustusamet, registrikood 70001975, asukoht Lembitu 12, Tallinn 15092, keda esindab
põhimääruse alusel peadirektor Juta Saarevet (edaspidi nimetatud „Eraldisesaaja“ või „SKA“),
edaspidi koos nimetatud „Pooled“ ja eraldi „Pool“,
LÄHTUDES Eraldisesaaja poolt 8.08.2014 esitatud taotlusest ning Eraldiseandja ja Eraldisesaaja
ühisest huvist ühtlustada üle Eesti perevägivalla juhtumitega tegelemise võrgustiku- ja juhtumitöö
praktikat,
sõlmisid käesoleva eraldise kasutamise koostööleppe (edaspidi „Lepe“) alljärgnevas:
1. Leppe objekt
Leppe objektiks on riigieelarvelise toetuse summas 40 200 (nelikümmend tuhat kakssada) eurot
(edaspidi „Eraldis“) Eraldisesaajale üleandmine ja selle Eraldisesaaja poolt kasutamine
perevägivalla üle-eestilise võrgustikutöö laiendamiseks vastavalt Leppe lisas 1 kirjeldatule.
2. Eraldise kasutamise tähtaeg ja aruandeperioodid
Eraldise kasutamise lõpptähtpäev on 30.11.2016 ning aruandeperioodid on järgmised:
2.1. 1.12.2014 – 31.12.2014;
2.2. 1.01.2015 – 30.06.2015;
2.3. 1.07.2015 – 31.12.2015;
2.4. 1.01.2016 – 30.11.2016.
3. Eraldise väljamaksmise aeg
Eraldiseandja kannab Eraldisesaaja arveldusarvele Leppe punktis 1 nimetatud summa 40 200
(nelikümmend tuhat kakssada) eurot 2014. aasta jooksul.
4. Erisätted
4.1. Eraldiseandja nõudmisel tuleb Eraldisesaajal esitada finantsaruande osana raamatupidamise
kuludokumentide kinnitatud koopiad Eraldise arvelt tehtud ostude kohta.
4.2. Leppega seotud vaidlused, mida Pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada
lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.
5. Volitatud esindajad
5.1. Eraldiseandja esindajaks Leppe täitmisega seotud küsimustes on Anu Leps, tel 620 8117,
e-post anu.leps@just.ee või teda asendav isik.
5.2. Eraldisesaaja esindajaks Leppe täitmisega seotud küsimustes on Kaisa Üprus-Tali,
tel 444 0716, e-post kaisa.uprus-tali@sotsiaalkindlustusamet.ee.
6. Leppe lisad
Leppe juurde kuuluvad allkirjastamise hetkel lisadena alljärgnevad dokumendid:
6.1. Lisa 1 – Projekti kirjeldus;
6.2. Lisa 2 – Eraldise kasutamise aruande vorm.
7. Muud sätted
7.1. Leppe osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele Justiitsministeeriumi
Eraldise kasutamise lepingute üldtingimused. Üldtingimustes kasutatav mõiste „Leping“ on
sama tähendusega käesolevas koostööleppes kasutatava mõistega „Lepe“. Eraldisesaaja
kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal või elektroonselt Justiitsministeeriumi
kodulehel aadressil http://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/majandusteave. Pooled
kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi räägitud, need on mõistlikud ega
saa seetõttu olla tühised.
7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „Lepe” Leppe eritingimusi ja
üldtingimusi koos kõikide lisadega. Leppe dokumentide prioriteetsus on järgmine:
eritingimused (I), Leppe lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral Leppe dokumentide
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vahel prevaleerib prioriteetsem dokument.
7.3. Lepe allkirjastatakse digitaalselt.
Eraldiseandja
/allkirjastatud digitaalselt/

Eraldisesaaja
/allkirjastatud digitaalselt/

________________
Norman Aas
kantsler

_______________
Juta Saarevet
peadirektor

Tel:
620 8100
Faks:
620 8109
E-post:
info@just.ee
Arveldusarve nr:10220027689012
AS SEB Pank
Konto omanik: Rahandusministeerium
Viitenumber: 1200004180

Tel:
612 1360
Faks: 640 8155
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Arveldusarve nr: 10220027689012
AS SEB Pank
Konto omanik: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2580000638
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LISA 1 ERALDISE KASUTAMISE KOOSTÖÖLEPPELE 4-7/226
PROJEKTI KIRJELDUS
1. TAOTLEJA ANDMED
1) nimi ja juriidiline vorm: SOTSIAALKINDLUSTUSAMET (riigiasutus)
2) registrikood: 70001975
3) postiaadress: Lembitu 12, 15092 Tallinn
4) arvelduskonto number, pank: viitenumber 2580000638 (Riigikassa sisene makse)
5) telefon, e-post: 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee
2. PROJEKTIJUHI ANDMED
Nimi: Kaisa Üprus-Tali
Isikukood: 47708264218
Projektijuhi alaline ametikoht taotleja juures on ohvriabi osakonna peaspetsialist. Antud ametikohal
on projektijuht töötanud alates oktoobrist 2006 ning omab ohvrite abistamise valdkonnas põhjalikke
teadmisi nii ohvrite abistamise spetsiifikast kui ka võrgustike toimimise igapäevast ja võimalikest
kitsaskohtadest. Tema peamisteks tööülesanneteks on ohvriabialase töö organiseerimine ja
koordineerimine, juhtumite lahendamine, juhtumeid käsitleva dokumentatsiooni vormistamine,
piiratud teovõimega isiku või alaealise ülekuulamisel osalemine, psühholoogilise abi vajaduse
hindamine, kulude hüvitise taotluste vormistamine ja tehtud otsustest teavitamine, lepitusmenetluse
läbiviimine,
ennetuslike
tegevuste
ja
koolitusseminaride
korraldamine
koostöös
võrgustikupartneritega, piirkonnas osutatavate teenuste kaardistamine ja koostöö teiste asutuste ja
organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas.
Telefon, e-post: 444 0716, kaisa.uprus-tali@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Nimi: Ene Päll
Isikukood: 44901200241
Ene Pälli alaline ametikoht taotleja juures on ohvriabi osakonna juhataja. Antud ametikohal on Ene
Päll töötanud alates riikliku ohvriabisüsteemi loomisest ehk alates oktoobrist 2005. Ene Pälli
peamisteks tööülesanneteks on osakonna töö planeerimine ja juhtimine, ohvriabi- ja lepitusteenuse
osutamise juhtimine ja arendamine, osakonna teenistujatele täiendkoolituste korraldamine,
juhtumite lahendamine, juhtumeid käsitleva dokumentatsiooni vormistamine, psühholoogilise abi
vajaduse hindamine, kulude hüvitise taotluste vormistamine ja tehtud otsustest teatamine,
saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine ameti DHS-s ja nendele vastamise
korraldamine, lepitusmenetluse läbiviimine, sh osapooltega kohtumiste korraldamine,
lepituskokkulepete vormistamine ja sõlmimine ning lepituse käiku kirjeldavate aruannete
koostamine, lepituskokkulepete täitmise üle järelevalve teostamine ja lõpparuannete koostamine,
ennetuslike tegevuste ja koolitusseminaride korraldamine koostöös võrgustikupartneritega,
piirkonnas osutatavate teenuste kaardistamine ja koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega
oma pädevusvaldkonnas.
Telefon, e-post: 664 0164, ene.pall@sotsiaalkindlustusamet.ee.
3. PROJEKTI KIRJELDUS
1) projekti nimetus: Perevägivalla ohvrite abistamiseks võrgustikutöö edendamine ja
võrgustikuliikmete koolitamine.
2) projekti taust – kirjeldada, miks on valitud elluviidavad tegevused, sihtgrupp, anda ülevaade
sarnaste projektide, uuringutulemuste ja kasutatavate teoreetiliste aluste kohta. Kirjeldada kuidas
valitud tegevused mõjutavad valdkonna arengut (kuni 2000 tähemärki);
Aasta aastalt on kasvanud perevägivalla ohvrite pöördumiste arv (2012. a 46 %, 2013. a 49%, 2014. a I p.a
52% pöördujatest). Toimetulekut vähendava teo ohvriks langenud isikutega puutuvad kokku
erinevate ametkondade esindajad. Samas on erinevate institutsioonide arusaam üksteise
funktsioonidest ebaühtlane ja süsteemne koostöö puudulik. Seetõttu kannatab keskendumine
oma rolli täitmisele, info liikumine ja lähisuhtevägivalla või väärkoheldud lastega seotud
juhtumite osapooltega tehtav koostöö (topeltfunktsioonid, teenuste puudumine, ressursi puudumine
jms).
Puudub selge nägemus, kuidas erinevate partneritega võimalikult efektiivselt juhtumeid lahendada.
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Iga osapool tunneb oma töölõiku, ent sageli puudub infovahetus erinevate spetsialistide ja teenuse
osutajate vahel. Sellest tingitult on oht, et ohver jääb vajalike teenusteta ning vägivallatseja tegudele ei
reageerita adekvaatselt. Ainus selgemalt reguleeritud valdkond perevägivalla puhul on
lastega seotud juhtumid. Sel juhul on politseil kohustus teavitada kohalikku lastekaitse
töötajat. Teiste Euroopa riikide praktika näitab, et järjest enam liigutakse integreeritud teenuste suunas,
eesmärgiga tagada kodanike ligipääs teenustele ning pakkuda neid võimalikult kuluefektiivselt ja
tulemuslikult. Erilist rõhku pööratakse teenuste integreerimisele piirkondades, kus teenuse osutajaid
on vähe või ligipääs teenustele piiratud, nt maapiirkondades. Ohvriabi võrgustik võimaldab koondada
nii kohaliku kogukonna kui ka kaugemal asuvad teenused, reageerida juhtumitele kiirelt ja
laiapõhjaliselt, tagades toe ohvrile ja võimalusel teenused vägivallatsejale.
Koostöö soodustamine on tingitud ka rahvusvahelistest nõuetest, sh Euroopa Nõukogu naistevastase
1
ja perevägivalla vastu võitlemise konventsioonist , mis sätestab, et eri valdkonna spetsialistid peavad
perevägivalla juhtumite lahendamisel ühiselt tegutsema, riigi poolt peavad olema välja töötatud selged
juhised (sh info liikumine). Samuti rõhutatakse konventsioonis MTÜde kaasamise olulisust, sest
tihtipeale on nemad ainsad teenusepakkujad ning sinna on koondunud suur hulk oskusteavet. Oluline
on kõigi perevägivallaga kokkupuutuvate spetsialistide koolitamine sarnastel alustel, et tagada
juhtumite lahendamisel ühtne halduspraktika. Kuigi Eestis on täna riiklikul tasandil pigem
sooneutraalne suhtumine perevägivalda, tuleb arvestada, et rahvusvahelisel tasandil räägitakse aina
enam soopõhisest vägivallast, mistõttu tuleb projekti raames arvesse võtta mõlemad perspektiivid.
Huvi, rahaline võimekus ja ametnike teadmised on aga ebaühtlased, et rakendada koheselt ametnikke
teatud mudeli järgi võrgustikke edendama. Senine isikute- ja huvipõhine lähenemine peab muutuma
regulaarseks ja ametipõhiseks võrgustikutööks.
3) projektijuhi kogemused– tutvustada projektijuhi varasemaid kogemusi projektide juhtimisel
(kuni 1500 tähemärki);
Projektijuhtideks on kaks isikut. Peamiselt tegeleb projektiga Kaisa Üprus-Tali, kes on SKA ohvriabi
osakonna peaspetsialist. Enne SKA-sse tööle asumist oli Kaisa seotud kolmandas sektoris mitmete
projektide vedamisega, mis puudutasid osalusdemokraatiat, soolist võrdõiguslikkust ning
lähisuhtevägivalda. Samuti oli ta aktiivselt tegev Pärnu Naiste Ümarlaua tegemistes. Ka tänasel
päeval on Kaisa seotud kolmanda sektori kaudu projektipartnerlusega Portugali ohvriabisüsteemi
vedamisel.
Ene Päll on SKA ohvriabi osakonna juhataja selle loomisest alates, seega omab head ülevaadet
piirkondlike ohvriabikeskuste tegevustest. Ene Päll on töötanud sotsiaalvaldkonnas erinevatel
ametikohtadel alates 1992. aastast ning omab seeläbi väga suurt teadmiste- ja kogemustebaasi.
Pikaajalise töökogemuse jooksul on ta aidanud kaasa erinevatele sihtrühmadele teenuste
arendamisele (Haiba Lastekodu ja Vääna Noortekodu rajamine). Käesoleval ajal on Ene seotud
Haiba Lastekodu Sihtasutusega.
4) sihtrühm – isikud, kellele projekti tegevused on suunatud ja kelle käitumist soovitakse projektiga
mõjutada. Kui projekt on kavandatud ühe piirkonna inimestele, nimetada see piirkond ja
põhjendada valikut. Selgitada sihtrühma valiku meetodeid (kuni 3000 tähemärki);
Projektitaotluse esitamise ajaks on toimunud Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi,
Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning SKA koostöös pilootprojekti raames
koolituspäevad Pärnumaal, Tartumaal ja Ida-Harjus. Koostöös on planeeritud korraldada koolitused
veel sellel aastal Põlvamaal ja Ida-Virumaal.
Käesoleva projekti tegevusteks on planeeritud sarnaste koolituste läbiviimine kogu vabariigis ehk
ülejäänud ohvriabikeskuste teeninduspiirkondades. Juba toimunud koolituste tulemusena on
erinevate valdkondade töötajad saanud ühtseid teadmisi ohvritega töötamise spetsiifikast ning
võrgustiku toimimisest. Samuti üksteise võimalustest ohvriks langenud inimeste toimetuleku
tõstmisel ning nimetatud koolitused on heaks meeldetuletuseks, et igaühel on täita oma roll ning
üksi ei saa ega peagi lahendama kõiki kliendi probleeme. Seesugune lähenemine vähendab ka
spetsialistide ülekoormatust ning seega potentsiaalset läbipõlemist.
Käesoleva projekti sihtrühmaks on kõigi ohvriabikeskuste erinevad koostööpartnerid vastavalt
piirkondlikule eripärale. Näiteks juba Pärnus toimunud koolituspäevadel osalesid Pärnu linna ja
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Eesti poolne ühinemine on analüüsimisel SoM eestvedamisel. SiM ja JuM on andnud sisendi 2013. a
kevadel.
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maakonna sotsiaaltöötajad/lastekaitsjad, Töötukassa ametnikud, kriminaalhooldajad, Pärnu
Õppenõustamiskeskuse töötajad (sh psühholoogid), günekoloog, ämmaemand, pediaater,
piirkonnapolitseinikud, operatiivgrupi uurija, isikuvastaste kuritegude uurija, ringkonnaprokurör,
Pärnu Naiste Varjupaiga esindajad jt.
Igas piirkonnas korraldatakse võrgustikupartneritele kolm ühesugust koolitust, mille teemadeks on:
I päev
1. Lähisuhtevägivald – süstemaatiline vägivald
2. Perevägivalla mõju lastele
3. Ohvrite abistamise spetsiifika
II päev
1. Võrgustikutöö
2. Meeskonnatöö alused
3. Perevägivald ja tsiviilasjad
III päev
1. Andmekaitse juhtumitöös
2. Juhtumikorralduse aluspõhimõtted
3. Juhtumite analüüs võrgustikuna
5) projekti eesmärk – määratleda lühidalt ja konkreetselt projekti üldine eesmärk. Projekti eesmärk
peab olema saavutatav projektis kavandatud tegevuste kaudu. Kui projekti üldise eesmärgi
saavutamiseks on seatud alaeesmärgid, siis anda ülevaade ka nendest (kuni 2500 tähemärki);
Kuna üle vabariigi on teadmised ohvrite abistamise vajadusest ja võimalustest äärmiselt erinevad
ning ohvritega töötamine lähtub eelpool toodud põhjustel tihti ohvriga kokku puutuva isiku isiklikest
väärtushinnangutest, mitte professionaalsusest, siis ei saa olla kindel, et vastavalt iga juhtumi
eripärale kasutatakse ka kõiki võimalikke vahendeid ja võimalusi ohvriks sattunute abistamisel.
Samuti on ebaühtlane praktika seoses võrgustikutööga antud valdkonnas. Käesoleva projekti
eesmärgiks on ühtlustada üle Eesti ohvriabialase töö praktikaid ning teadmisi. Igas piirkonnas
korraldatakse ühetaolised koolitused kõigile võrgustikupartneritele, et anda kõigile osapooltele
ühesugused teadmised lähisuhtevägivalla erinevatest vormidest, selle avaldumisest nii
täiskasvanud kui ka lastest ohvritel ja selle tagajärgedest, samuti võrgustikutööst ning selle
toimimisest. Samuti on oluline teadvustada partnerite olemasolu ja nende võimalusi, mis sageli
igapäevatöös kipub ununema. Viimase tarbeks ongi koolituspäevadel planeeritud mitmed
rühmatööd, kus rühmad moodustatakse erinevate valdkondade esindajatest ja juhtumeid
lahendatakse erinevate partnerite koostöös. Regulaarse koostöö tagamiseks sõlmitakse
koostööpartneritega koostöökokkulepped. Selle kaudu kindlustatakse, et koostöö jääb püsima ja
toimima. Meeskonna tugevdamiseks on plaanis korraldada regulaarseid koolitus- ja infopäevi,
kovisioone ja nende organiseerimise võtab SKA enda peale.
6) projekti tegevused – kirjeldada projekti peamisi tegevusi. Kirjeldus peab andma projekti
hindajale ülevaate nendest tegevustest, millega püütakse määratletud probleeme lahendada ja
eesmärke saavutada (kuni 2500 tähemärki);
Igas Eesti piirkonnas korraldatakse kolmepäevased koolitused teadmiste ühtlustamiseks ning
ohvriabialase võrgustikutöö parendamiseks. Nimetatud piirkondadeks on Saaremaa, Hiiumaa koos
Läänemaaga, Raplamaa, Järvamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Jõgevamaa, LääneVirumaa, Lääne- Harju ning kolm koolitust Tallinna erinevates piirkondades.
Samuti kirjutatakse maakonnalehtedesse ning valla- ja linnalehtedesse laiema üldsuse
teavitamiseks projekti vajalikkuse osas artikleid.
Projekti raames kaardistatakse kõikide partnerite poolt välja toodud kitsaskohad ja ettepanekud
ning vajadusel tehakse tööpraktikas muudatusi.
Projekti efektiivsust hinnatakse võrgustikupartnerite poolt täidetud tagasisidelehtede analüüsi põhjal
ning ohvriabitöötajate seas septembris 2016 läbi viidava küsitluse tulemuste analüüsi järgselt.
7) projekti teostamise esialgne ajakava – kui projekt viiakse ellu etappidena, märkida etapid
eraldi (kuni 4000 tähemärki);
Detsember 2014 – mai 2016 13 x 3-päevase ohvriabiteemalise võrgustikukoolituse korraldamine
SKA ohvriabikeskuste piirkondades üle vabariigi.
Veebruar 2015 – mai 2015 artiklid maakonnalehtedesse ning valla-ja linnalehtedesse seoses
projektiga.
September 2016 – küsitluse läbi viimine ohvriabitöötajate seas võrgustikukoolituste tulemuslikkuse
osas igapäevatöös ning analüüsi (sh koolitustel partnerite poolt täidetud tagasisidelehtede)
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tulemuste tagasisidestamine vastavalt piirkonnale.
Oktoober 2016 - artiklid maakonnalehtedesse ning valla-ja linnalehtedesse seoses projekti
tulemustega ning edasiste arengutega perevägivalla juhtumite lahendamisel.
Juuni 2016 – oktoober 2016 aruandluse koostamine ja analüüs.
Tellija volitatud esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul on võimalik
teha ajakavas muudatusi.
8) projekti tulemuste mõõtmine – määratleda oodatav ja mõõdetav tulemus, analüüsida nii
sihtrühma
käitumisele
avaldatavat
mõju
kui
ka
planeeritud
tegevuste
realiseerumist/mitterealiseerumist, sh tuua välja sihtgruppi iseloomustavad näitajad, mida
plaanitakse hinnata enne ja pärast projekti tegevusi. Hinnata, kas projekt on jätkusuutlik ja
kasutatav teistes piirkondades. Hinnata tuleb kogu projekti koostöö- ja rakendumisprotsessi:
millised probleemid ilmnesid projekti elluviimise käigus, kuidas neid kõigis etappides lahendati,
milliseid kompromisse tehti (kuni 3500 tähemärki);
Peale projektitegevuste lõppemist on erinevate ohvriabi võrgustikupartnerite teadmised nii
täiskasvanud kui ka lastest perevägivalla ohvrite abistamise vajalikkusest ning selle spetsiifikast
rohkem ühtlustunud. Samuti on ametnikud jt ohvritega töötavad organisatsioonid teadlikud teiste
partnerite võimalustest ohvrite abistamisel ning ka võrgustike toimimise põhimõttest ja
vajalikkusest. Seeläbi on oluliselt paranenud võrgustikutöö ning toimub info liikumine
võrgustikupartnerite vahel. Käesoleval ajal on võrgustikupartnerite mureks sageli ka andmekaitsega
seotud hirmud, milliste välistamiseks ja kindlustunde andmiseks ongi koolituspäevadel ette nähtud
loeng andmekaitsest.
Koolitustel palutakse osalejatel täita ka tagasisideleht analüüsimaks koolituste sisu ning peamisi
tõusetuvaid probleeme. Samuti on võimalik nimetatud probleemide teatavaks saamisel korrigeerida
koolituspäevade sisu mõistlikkuse printsiibist lähtuvalt. Kõikidelt koolitustelt kogutakse kokku
andmed võrgustike kaardistamise ja grupitööde tulemuste kohta ning juhtumite kirjeldused ja nende
analüüsi tulemused. Kogutud andmete põhjal selgub hetkeolukord, tulevad välja piirkondade
erinevused ja nõrkused. Piirkonnad, kus on paremini välja kujunenud võrgustikutöö, saavad jagada
oma kogemusi.
Projekt on jätkusuutlik, kui võrgustik ei vaja toimimiseks lisavahendeid.
Jätkusuutlikkuse tagamisele aitab kaasa koostööpartneritega sõlmitavad koostöökokkulepped. Iga
osapool teeb oma igapäevast tööd edasi, küll aga juba uuenenud ja ühtlustunud teadmistega nii
ohvritest kui ka võrgustikupartnerite tegevustest ja võimalustest, misläbi paraneb edaspidiselt
ohvriks langenud inimeste abistamine nende toimetulekuvõime parandamisel ja/või tõstmisel.
9) läbiviijad ja koostööpartnerid – kirjeldada läbiviijate rolli, partnerite tegevust ja nende
osatähtsust projektis ( kuni 2000 tähemärki).
Projekti peamiseks läbiviijaks on SKA ohvriabi osakond, kes koordineerib kõiki tegevusi. Politsei –
ja Piirivalveamet aitab korraldada koolitusi erinevates piirkondades koolitusteks vajalike ruumide
leidmisel ning PPA koordineerib piirkondades politseinike osalemist võrgustikutöö koolitustel.
Piirkondlikud omavalitsuste liidud kaasatakse projekti jooksvalt ning nemad aitavad info jagamisel
kindlustamaks KOV-de osalemise võrgustikukoolitustel.
4. PROJEKTI EELARVE*
Projekti üldmaksumus
Justiitsministeeriumi
toetus (JuM)
Omafinantseering (OF)

45 200€
40 200€
5000€

2014. aastal on
planeeritud
SKA
eelarves
1500€
projekti kuludeks,
mis liigub uue
aasta eelarvesse,
kuna tegevustega
ei jõua alustada
2014. 2015 aastal
planeeritakse
eelarvesse samuti
2500€ ning 2016
aastal 1000€
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Kaasfinantseering (KF)
Projekti eelarve
kuluartiklite kaupa

Kokku

1. Palgafond kokku

7200€

2. Programmi
läbiviimisega seotud
tegevuskulud
2.1. Transport

2900€

2.2. Koolituskulud (arve
alusel teenuse eest
tasumine)

35100€

JuM

OF

7200€

Selgitused
24kuud/300€ kuus
(sh tööandja
maksud)

2900€

33 000€

KF

2100€

Projektimeeskonna
transpordi osas on
silmas peetud
osalemine 39-l
koolituspäeval.
Lisaks
koolituspaiga
külastus koolituse
eel. Keskmiseks
kilomeetrite arvuks
on arvestatud
120km 1 suund/in
ja kulu 0,23
senti/km.
Üks
meeskonnaliige
liigub koolituskohta
Tallinnast ja teine
Pärnust.
Summa sisaldab
13 3-päevast
koolitust:
koolitajate tasusid
ning lõuna- ja
kohvipause.

* Jätta alles ainult read konkreetse projektiga seotud tegevuskulude kohta.
5. ÜLEVAADE SENISEST TEGEVUSEST
Kirjeldada taotleja varasemat tegevust, eelkõige tuua välja varasem tegevus kuriteoennetuse,
eelkõige ohvriabi valdkonnas või kovisiooni/supervisiooni/pere- ja individuaalteraapia pakkumisel
(kuni 2500 tähemärki).
SKA on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis moodustati 1.02.1993.
SKA täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning esindab oma
ülesannete täitmisel riiki. SKA üheks tegevusvaldkonnaks on ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine.
Ohvriabiteenuse kui sotsiaalteenuse osutamise riiklik süsteem rakendus 1.01.2005, mil jõustus
ohvriabi seaduse vastav peatükk. SKA-sse moodustatud ohvriabi osakonnas ja 15
ohvriabikeskuses üle Eesti töötab täna 28 ohvriabitöötajat. Ohvriabikeskused paiknevad igas
maakonnas.
Ohvriabitöötaja puutub peamiselt kokku juhtumitega, kus on tegemist seksuaalse, füüsilise või
vaimse vägivallaga (sh perevägivald, lastevastane vägivald), halva kohtlemise või hooletusse
jätmisega. Erinevaid meetodeid kasutades ja teisi spetsialiste kaasates püüavad ohvriabitöötajad
säilitada või parandada vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõimet. Ohvri ärakuulamine,
emotsionaalse toe pakkumine, informatsiooni jagamine edasise abi saamise võimaluste kohta ning
abistamine asjaajamisel ja suhtlemisel teiste asutustega on ohvriabitöötaja peamisteks
tööülesanneteks. Osutatakse ka kriisiabi - nii üksikisikutele kui ka töö- ja koolikollektiividele. Samuti
edastavad erandjuhtudel ohvriabitöötajad surmateateid.
Ohvriabitöötajad tegelevad ka teavitustööga, mille tulemusena on iga aastaga kasvanud pöördujate
arv. Näiteks, kui 2005. aastal oli 3005 pöördumist, siis 2013. aastal 5380. Kasvanud on pöördujate
arv, kus otseseks pöördumise põhjuseks on olnud pere- või lastevastane vägivald (ca ½
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pöördujatest).
Alates 2007. aastast hüvitab riik ohvriabiteenuse raames süüteo ohvritele psühholoogilise abi
kulud juhul, kui süüteo kohta on algatatud väärteo- või kriminaalmenetlus.
2007. aasta veebruaris jõustus seadusemuudatus, mis käsitleb kriminaalasjades lepitusmenetluse
rakendamist ning millega samuti tegeleb SKA ohvriabi osakond.
Alates 2013. aastast tegeleb riiklik ohvriabi lisaks muule ka inimkaubanduse ohvrite ja seksuaalse
väärkohtlemise ohvriks sattunud või välisriigist saabunud saatjata alaealistega.

Eraldiseandja

Eraldisesaaja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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LISA 2 ERALDISE KASUTAMISE KOOSTÖÖLEPPELE NR 4-7/226
ERALDISE KASUTAMISE ARUANDE VORM
Eraldisesaaja on kohustatud aruandeperioodi kohta esitama Eraldiseandjale eraldise kasutamise
aruande, mis koosneb kahest osast: tegevusaruandest ja finantsaruandest. Eraldise kasutamise
aruanne peab olema Eraldisesaaja volitatud esindaja poolt allkirjastatud ning sisaldama järgmist
kinnitust: „Kinnitan enda allkirjaga, et aruandes toodud andmed on õiged ja vastavad
tegelikkusele.“.
I osa: Eraldisesaaja ja projekti andmed
Eraldisesaaja
Projekti nimi
Leppe nr
Projekti eelarve
Omafinantseering
Eraldise suurus
Tehtud kulude summa
Tehtud kulude osakaal (%)
Aruandlus
Aruandlusperiood
Aruande täitja nimi
Telefoni number
E-post

Vahearuanne / Lõpparuanne

II osa: Tegevusaruanne
Võrrelda projekti ellu viidud tegevusi plaanitutega, lähtudes projektis nimetatud tegevustest.
1) planeeritud tegevuste tulemuste analüüs koos statistiliste näitajatega, mis kinnitavad
projekti õnnestumist/ebaõnnestumist;
2) projekti jätkusuutlikkust kajastav hinnang;
3) väljastpoolt projekti meeskonda antav hinnang projekti tulemuslikkuse ja mõjususe
kohta.
Anda hinnang projekti eesmärgi saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise kohta.

Ülevaade planeeritud ning toimunud tegevustest
Palun anda ülevaade kõigist projekti tegevustest, ka nendest, mis ei ole planeeritud.
Tegevus
Tegevus 1:

Staatus

Märkused:

Planeeritud/
Alustatud/
Lõpetatud

Selgitus:
Tegevus 2:

Planeeritud/
Alustatud/
Lõpetatud
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Selgitus:
Tegevus 3:

Planeeritud/
Alustatud/
Lõpetatud

Selgitus:
Projektis tehtud muudatused
Kui projektis on tehtud muudatusi, siis palun neid selgitada.

Kaasatud sihtrühma suurus
Sihtrühmale avaldatava mõju analüüs
Kas ja milliseid tähelepanekuid saab teha võrgustikutöösse kaasatud osalejate kohta?
Planeeritud tegevuste tulemuste analüüs koos statistiliste näitajatega, mis kinnitavad projekti
õnnestumist/ebaõnnestumist
Kuivõrd on näha, et tegevus on tulemuslik? Mis sellele viitab?

Hinnang projekti jätkusuutlikkusele
Tuua välja tegevuse käigus ilmnenud võimalused ja takistused.
Väljastpoolt projekti meeskonda antav hinnang projekti tulemuslikkuse ja mõjususe kohta
Milline on programmis osalenute hinnang tegevusele? Mida tuleks teha teisiti? Millest tuntakse
puudust? Võimalikud kommentaarid projektiga mitteseotud praktikutelt/spetsialistidelt? Jms.

III osa: Finantsaruanne
1.

Finantsaruande koond

Projekti üldmaksumus

45 200€

Justiitsministeeriumi
toetus (JuM)
Omafinantseering (OF)
Projekti eelarve
kuluartiklite kaupa

40 200€

1. Palgafond kokku

JuM toetus
planeeritud

JuM
toetus
tegelik

OF
planeeritud

OF tegelik

7200€

2. Programmi
läbiviimisega seotud
tegevuskulud
2.1. Transport
2.2. Koolituskulud (arve
alusel teenuse eest
tasumine)
Kokku

5000€
JuM
toetuse
jääk

2900€
33 000€
40 200€

2100€
5000€
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2.
Jrk.
nr.

Kuludokumentide koond
Makse saaja

Kuludokumendi
nr, kuupäev

Maksedokumendi
nr, kuupäev

Summa
käibemaksuga

Tehingu sisu

Summa kokku:
Eraldiseandja

Eraldisesaaja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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