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STROM II - „Omavalitsusüksuste võimekuse ja rolli tugevdamine

inimkaubanduse teemavaldkonnas Läänemeremaade piirkonnas“ 

Projekti kestvus: Mai 2016 - September 2017

Juhtorganisatsioon: Projekti koordinaator: Läänemeremaade Ministrite Nõukogu 

Inimkaubanduse vastane rakkerühm (CBSS TF-THB)

Partnerid: MTÜ Living for Tomorrow (Eesti) koos EV Justiitsministeeriumiga, Läti Vabariigi 

Siseministeerium koos MTÜ Shelter „Safe House“, Leedu Vabariigi Siseministeerium koos 

MTÜ Caritas Leedu ja Venemaa Punase Risti St. Peterburi filiaal.

Osalevad riigid: Eesti, Läti, Leedu ja Vene Föderatsioon, lisaks on Põhjamaade IK 

eksperdid kutsutud osalema kohtumistele jagama oma kogemusi 

Toetus: Rootsi Instituut, Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti kodulehekülg: www.cbss.org/tfthb

http://www.cbss.org/tfthb


• Organiseerida üleriigiline institutsioonidevaheline ümarlaud 

„Munitsipaalasutuste roll ja võimekus inimkaubanduse ennetamisel ja ohvrite 

abistamisel kohalikul tasandil“ 14.09.2016, Tallinn (EV Justiitsministeerium)

• Moodustada kohalikul tasandil inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise 

töörühm (2 erinevat piirkonda, 1 töörühm mõlemas piirkonnas)

„Munitsipaalasutuste roll ja võimekus inimkaubanduse ennetamisel ja ohvrite 

abistamisel kohalikul tasandil“ 28.10.2016, Haapsalu (Lääne Maavalitsus)

 Arendada püsiv ja stabiilne ohvrite tagasipöördumise mehhanism, võttes 

aluseks “Juhendmaterjal omavalitsusüksustele – meetmed tõhustamaks 

inimkaubanduse vastu võitlemist kohalikult tasandil”

 Koolitus kohalikele ekspertidele 

 Inimkaubandusalase ennetustöö läbiviimine haavatavate gruppide ja 

riskirühma hulgas tõstmaks nende informeeritust ja teadlikkust

• Regionaalsete ekspertide kohtumine jagamaks kogemusi projekti tulemustest ja 

väljunditest
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STROM II 
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STROM I – Juhendmaterjalid omavalitsusüksustele.
Meetmed tõhustamaks inimkaubanduse vastu võitlemist kohalikul tasandil 



Eestikeelne juhendmaterjal

http://lft.ee/admin/upload/files/juhendmaterjal_omavalitsusuksustele_m

eetmed_tohustamaks_inimkaubanduse_vastu_voitlemist_kohalikul_ta

sandil.pdf

http://lft.ee/admin/upload/files/juhendmaterjal_omavalitsusuksustele_meetmed_tohustamaks_inimkaubanduse_vastu_voitlemist_kohalikul_tasandil.pdf


STROM II – Lääne piirkonna koostöömeeskond/töörühm



Läbi töötada olemasolev 

juhendmaterjal

Välja selgitada kohaliku 

tasandi vajadused IK 

ennetustöös ja ohvrite 

abistamisel 

Kohaliku rakkerühma 

moodustamine

Suuniste ja 

tegevusplaani 

väljatöötamine 

IK ennetustööks 

ja ohvrite 

abistamiseks

Koolitus kohalikele 

ekspertidele tutvustamaks 

väljatöötatud tegevuskava 

ja tõhustamaks koostööd



MÄRTS – AUGUST 2017

 Teadlikkuse tõstmise info- ja ennetusüritused

NOVEMBER 2016 – VEEBRUAR 2017

 Töörühmade organiseerimine koostamaks vajalikud standardid ja

metodoloogia inimkaubanduse ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks

VEEBRUAR – MAI 2017

 Koolitus kohalikele ekspertidele (15 osalejat + 3 koolitajat)



Head koostööd

soovides!


