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Kas IK on kohalikul tasandil probleem?

Kelle probleem?

Kelle ülesanne ennetada, aidata?

Millised on takistused?

Millised on vajadused?



Omavalitsusüksuste roll…

Parem ülevaade probleemist kohalikul tasandil
Analüüs teemadest ja sekkumiskava
Ohustatud elanikerühmad, võimalikud lähenemisviisid

Keskne roll ohvrite vahetute ja pikaajaliste vajaduste 
kindlakstegemisel
Tuvastamine, aitamine

Koostöö teiste partneritega
Ühine mõistmine probleemi olemusest, sekkumiskava, 
rollid

Teadlikkuse tõstmine läbi ennetustöö ja koolituste

Koostöö ja partnerlussuhete loomine ja tugevdamine
Hõlmata IK vastased meetmed kuritegevuse ennetamise 
strateegiatesse ja struktuuridesse



Miks on keeruline tuvastada ohvrit…

Isik ei soovi kasutada ohvri silti
Isik ei ole teadlik oma õigustest ja teadlik mis temaga on 
toimunud
Isik ei ole teadlik ohvritele pakutavast abist
Isikul on enda ärakasutamisolukorra tõttu süü- või häbitunne
Isik kardab kättemaksu oma perekonnale või endale
Isik kardab vangistust, väljasaatmist või rahatrahvi
Isik on ärakasutajast sõltuv (Stockholmi sündroom)
Isik peab oma olukorda paremaks kui varasemat olukorda 
(töötus, äärmine vaesus, vägivald, konfliktid…



Ohvrile viitavad tegurid…HAAVATAVUS
 Noor iga

 Raske haigus

 Ainesõltuvus

 Lähedase isiku raske haigus või 
ainesõltuvus

 Keeruline majanduslik olukord

 Kodutus

 Psühholoogiline seisund

 Füüsiline või vaimne puue

 Varasem traumakogemus

 Välismaalase/varjupaigataotleja/põgenik
u staatus

 Sooline identiteet või vähemusse 
kuulumine



 Mis takistab ohvrit tema olukorrast väljumast?

Kuidas tuvastada... INDIKAATORID

 Millega hoitakse ohvrit kontrolli all?

See, mida alguses võidakse  
käsitleda või tuvastada 

ärakasutamise piirimail oleva 
olukorrana võib hiljem 

kujuneda hoopis tõsisemaks 
juhtumiks ning muutuda 

lõpuks inimkaubanduseks



Kes saab tuvastada?
 Munitsipaalpolitsei

 Järelvalveametnikud

 Tervishoiuinspektorid

 Sotsiaaltalituste töötajad

 Koolide ja lasteaedade töötajad

 Töötukassa

 Muude kutsealade töötajad

 Vabaühendused

 Ametiühingud

 Kirik

 Tugirühmad

 Eraettevõtjad

 Ühistud

 Taksojuhid, hotellitöötajad, turvamehed

 Eraisikud 



Vajavad spetsialisti abi ja 

kaitset

Vajavad kiiret ja 

akuutset füüsilist ja 

psühholoogilist arstiabi
On kannatanud raskete 

kuritegude tõttu ja võivad 

olla endiselt ohus

Võivad olla sunnitud 

panema toime kuritegusid

Kas kõikide protseduuride keskel 

MÄRKAME … MÕISTAME ohvrit? 

Kas mõistame täpse ja varajase tuvastamise tähtsust?



Ohvri jaoks on OLULINE...

Turvalisus – enda ja 
pereliikmete
Staatus – ohver?
Konfidentsiaalsus – üldsuse ja 
meedia poolt häbimärgistamine
Hirm – kättemaksu, 
kohtumenetluse vm ees
Uus traumeerimine – kogetu 
taas läbielamine
Elujärg – kuidas edasi toime 
tulla



Tuvastamine... Kes? Kuidas?
Vastuvõtmine... Kes? Kus? 
Turvaline majutamine... Kes? Kus?
Kriisisekkumine/hädaabi...Kes?
Pikaajaline toetus ja abi...Kes? 
Kuidas?
Sotsiaalne ja tööturule kaasamine 
...Kes? Kuidas?
Tagasipöördumine (vajadusel)...Kes? 
Kuidas?

KUIDAS kohalikul tasandil ABISTADA?



Alustame PLAANI koostamisega...



AINULT koos 

jõuab sihile!


