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NORRA FINANTSMEHHANISMI 2009-2014 PROGRAMMI 
“KODUNE JA SOOLINE VÄGIVALD” 

 
VAHEARUANNE NR 1  

I PROJEKTI ANDMED 

Projekti elluviija nimi: MTÜ Living for Tomorrow Projektilepingu number: 6.3-18/5765 

Projekti nimi: 

"Human trafficking prevention and victim support through anti-trafficking hotline services" 

Aruandeperiood: 25.03.2013 – 30.09.2013 

Projektijuht (e-post; telefon): sirle@lft.ee, +372 6607320  

Juhul kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt, siis palun selgitage aruande esitamise hilinemise põhjusi 

 

II TEGEVUSARUANNE 

Tegevused1  
vastavalt kinnitatud projekti-
kirjeldusele 

Planeeritud tulemus  
kval. ja kvant. mõõdikud 
vastavalt kinnitatud 
projektikirjeldusele 

Tegevuse tegelik tulemus aruandeperioodil 

Eesmärk 

(eesmärgid), mille 

saavutamisele tegevused 
kaasa aitavad 

Nõustamisliini teenuse 

pakkumine 

 

Saavad tuvastatud 

kuni 4 

inimkaubanduse 

ohvrit, keda 

2013. aasta septembri lõpuni LFT tuvastas ja abistas 

12 inimkaubanduse ohvrit.  

Viidi läbi 405 konsultatsiooni läbi LFT Nõustamisliini 

teenuse, mis sisaldab samuti juhtumikorraldust ja 

Tööjõu 

ekspluateerimisest 

tulenev 

inimkaubanduse 

                                                 
1 Kirjutage tabelisse ainult käesolevat aruandeperioodi puudutavad tegevused. 

mailto:sirle@lft.ee


 

konsulteeritakse ja 

kellele antakse 

juhtnöörid 

olemasolevale 

võimalusele abi saada.  

Läbi Nõustamisliini 

teenuse pakutakse 

kuni septembri lõpuni 

ligi 600 

konsultatsiooni.   

juriidilise konsultatsiooni teenuseid. 

 

ennetamine ja 

ohvrite abistamine. 

Inimkaubanduse ja 

pettusjuhtumite 

statistika kogumine 

Igakuine statistiline 

kokkuvõte ohvritest ja 

potentsiaalsetest 

ohvritest seoses 

tööalase 

ekspluateerimise 

juhtumitega. 

Nõustamisliinile saabuvad kõned registreeritakse ning 

iga kuu tehakse statistiline kokkuvõte klientide 

profiilist ja kõnede sisust.  

Aprill – 80 kõnet, Mai – 53 kõnet, Juuni – 16 kõnet, 

Juuli – 27 kõnet, August – 45 kõnet, September - 43 

kõnet. Kokku jaanuar-september 2013 saabus 

Nõsutamisliinile 405 kõnet. 

Nendest juristi konusltatsioone oli 55, 

pettusjuhtumeid kokku 5 ja tuvastatud 

inimkaubanduse juhtumeid oli kokku 12. (igakuine 

statistika lisatud arunde juurde) 

Iga-aastane Nõustamisliini statistika on kättesaadav 

meie koduleheküljel, käesoleva programmi raames 

täiendame kodulehekülge, et statistika oleks 

kättesaadav igakuiselt. 

Samuti esitame Inimkaubanduse ohvrite ankeedid 

aasta lõppedes EV Sotsiaalministeeriumile.  

Koguda aktuaalseid 

ja kasulikke andmeid 

inimkaubanduse 

tendentside kohta, 

potentsiaalsete 

ohvrite ja inimestele 

pakutavate teenuste 

kohta. 

 

Informatsiooni 

jagamine 

a) Infomaterjalide 

koostamine 

 

 

 

 

Inimkaubanduse 

ennetamisalase 

informatsiooni 

levitamine erinevates 

meediaväljaannetes, 

noortekeskustes, Eesti 

Töötukassas, 

seminaridel, 

a) Infomaterjalide koostamine – Reklaamiagentuur 

HUNT kujundas ja trükkis: Visiitkaart Nõustamisliini 

numbriga (eesti ja vene keeles) - kokku 3000 tk. 

Buklett „Tööta välismaal turvaliselt (eesti ja vene 

keeles) – kokku 1000tk. 

Plakat „Tööta välsimaal turvaliselt“ (eesti ja vene 

keeles) – kokku 100tk. 

Kõik materjalid kokku 4100 tk (näidised lisatud 

Inimkaubanduse 

veel tõhusam 

ennetamine ja  

sellega seoses 

teadlikkuse 

tõstmine, eriti 

tööalase 

ekspluateerimise, 



 

 

b) 

Reklaamikampaaniad 

meedias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konverentsidel jne. aruandlusele) 

b) reklaamikampaaniad erinevates  

 Meediaväljaannetes:  

Nõsutamisliini reklaam Meie Maa - Saaremaa, 

Referent, Pealinn – reklaam lehes tasuta, 

Linnaleht eesti ja venekeelne – Ida-Virumaa, 

Tallinn, Tartu, Pärnu, CV keskus ja CV Online 

03.04.2013 MK Estonia intervjuu seoses 

vahendusfirmade tegevusega Norras. 

08.04.2013 ajaleht Sotlitsa. Teema „Ärge laske 

ennast petta“ – tööjõu vahendamisest. 

12.04.2013 Raadio 4, intervjuu seoses 

fiktiivabieludega, ajakirjanik Viktoria Melnik. 

23.04.2013 Raadio 4, intervjuu seoses 

töötamisega välisriigis, ajakirjanik Jekaterina 

Zonova. 

09.05.2013 TV3+ saade „Täna õhtul otse-eetris“ 

intervjuu väljarände teemal. 

10.05.2013 „Äripäev“ ja Delovõje Vedomosti“ 

intervjuu seoses inimkaubanudse ja tööalase 

skpluateerimise teemadel, ajakirjanik Viktoria 

Ladõnskaja. 

04.09.2013 Raadio 4, intervjuu seoses 

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise 

Nõustamisliini teenusega, ajakirjanik Viktoria 

Melnik. 

 Eesti Töötukassa: 

28.03.2013 Eesti Töötukassa EURES koolitus 

karjääri-nõustajatele Rakveres 

25.04.2013 „Tallinn Töötab 2013“ 

26.04.2013 Tallinna Töötukassa EURES infopäev 

Soomes töötamise kohta 

17.05.2013 EURES Tartu „Leia töö Eestis või 

Euroopas“ töömess Tartus 

27.09.2013 Töömess „Leia töö Eestis või mujal 

aga ka ohvritele 

saadavate teenuste 

kohta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) MTÜ Living for 

Tomorrow 

kodulehekülje 

inimkaubanduse 

teemalise rubriigi 

uuendamine ja 

täiendamine 

Euroopas“, 

 Seminaridel: 

26-27.08.2013 Koolitus Tööinspektsiooni 

töötajatele „Inimkaubanduse teemal“ 

20.09.2013 Inimkaubanduse teemaline 

koolituspäev kohtunikele. 

27.09.2013 Karistusseadustiku muudatused – 

Inimkaubandus koolituspäev 

 Konverentsidel: 

30.09-01.10.2013 Preparatory meeting to the 

2013 LSI NGO Platform meeting 

 

c) Täiendasime kodulehekülge informatsiooni 

lisamisega nii eesti, vene kui ka inglise versioonides 

uute raportite: 

http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/kasulikku-2-1  

ja Norra projektitaotluse eeldefineeritud projekti 

lisamisega. 

http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-  

http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/projektid-2-

1/norra-finantsmehhanism-2009-2014 

Projektitegevuste ja 

mõju hindamine 

b) Nõustamisliinile 

laekuvate kõnede 

igakuine monitooring 

 

 

c) organisatsiooni 

tegevuse 

sisehindamine 

 

Projekti meeskonna 

igakuised koosolekud 

eesmärgiga arutada 

projekti tulemusi ja 

nende saavutamise 

võimalusi. Projektijuht 

monitoorib projekti 

tegevusi projekti 

meeskonna abiga.  

Projektimeeskond töötab ühel kontoripinnal, kus 

toimub nii nõustamisliinile saabuvate kõnede 

vastuvõtmine kui ka juhtumite lahendamine. 

Kõned registreeritakse elektrooniliselt vastavasse 

vormi ning igakuiselt tehakse kõnede põhjal 

kokkuvõte ja statistika. 

Meeskonna koosolekud on regulaarsed ja toimuvad 

vähemalt kaks korda nädalas (esmaspäeval ja 

kolmapäeval), kus arutatakse klientide poolt esitatud 

küsimusi ning kuidas on esitatud küsimustele parimad 

lahendused.  

Inimkaubanduse ohvrite tuvastamise puhul otsustab 

kogu meeskond ILO (International Labour 

Organization) indikaatorite põhjal, kas juhtum 

Kindlustada projekti 

monitooringu 

jätkusuutlikkuse ja 

tõhusa juhtimise 

oodatud tulemuste 

saavutamiseks. 

 

http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/kasulikku-2-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/projektid-2-1/norra-finantsmehhanism-2009-2014
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/projektid-2-1/norra-finantsmehhanism-2009-2014


 

kvalifitseerub inimkaubanduse valdkonda või mitte. 

Kirjeldage ja lisage põhjendus, kui on: 

1. Esinenud erinevusi planeeritud ja tegelike tulemuste vahel 

2. Esinenud kõrvalekaldeid ajakavas 

 

1. Abistatud inimkaubanduse ohvrite arv on oluliselt kõrgem oodatust, samal ajal kui läbiviidud konsultatsioonide arv on 

väiksem. Praegused suundumused inimkaubanduse olukorras tulenevad ka Nõustamisliini keskmise kliendi profiili 

muutumisest, milles on selged näitajad, et üldine teadlikkuse tase on praegu kõrgem, seega praegusel ajal on kasvav 

vajadus pigem juriidilise abi ning konsultatsioonide järele seoses reaalsete pettusejuhtumite ja võimaliku tööjõu 

ekspluateerimisega, kui esmase üldise ennetamise järele.   

2. Kõrvalekaldeid ei esinenud.  

 

Kirjeldage ja lisage põhjendus:  

1. Millised on olnud peamised probleemid projekti elluviimisel? 

2. Kuidas need mõjutavad/võivad mõjutada projekti edasist käekäiku ja oodatavaid tulemusi?  

Suurem osa probleemidest, mis ilmnesid projekti käigus, olid seotud inimkaubanduse ohvrite arvu kasvuga, mis olid tuvastatud 

ja abistatud LFT poolt.  

Juhtumid tihti sisaldasid keerulisi juriidilisi küsimusi ja tänapäeva suundumusi inimkaubanduses, mis kasutasid ära lünki 

kehtivates õigusaktides ja protseduurides Eestis ja teiste EL liikmesriikides.  

See muudab lõplikud tulemused nii, et vaatamata läbiviidud konsultatsioonide koguarvu vähenemisele, on näha selget kasvu 

tuvastatud inimkaubanduse ohvrite arvus, samuti klientide arvus, kes said tasuta juriidilist abi ja konsultatsiooni. Seega 

tulemuste hindamises on jälgitav liikumine kvantitatiivsest kvalitatiivse lähenemise poole.  

 

Kirjeldage projekti aruandeperioodil üles kerkinud riskitegureid 

Riski kirjeldus Abinõud riski ennetamiseks või maandamiseks 

Projekti juhtimisalased riskid Projektijuht alati ja regulaarselt konsulteerib projekti meeskonnaga. 

Õiguslikud riskid Jätkusuutlik järelvalve ja eelplaneerimine projektijuhi ja juristi poolt. 

Väliskeskkonnast tulenevad riskid Jätkusuutlik järelvalve projektijuhi poolt. 

 

Andke ülevaade projekti peamistest teavitustegevusest aruandeperioodil 

Tegevus Kuupäev  
Osalejate/materjalide/artiklite/ 

pressiteadete jmt arv 
Toimumise/levitamise/avaldamise koht 
võimaluse korral veebilinkidena 

„Kodune ja sooline 

vägivald“ infoseminar 

12.06.13 Sirle Blumberg, ettekanne http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/koduse-ja-
soopohise-vagivalla-vahendamise-programm/avatud-

http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/koduse-ja-soopohise-vagivalla-vahendamise-programm/avatud-taotlusvoorud/infoseminar.html
http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/koduse-ja-soopohise-vagivalla-vahendamise-programm/avatud-taotlusvoorud/infoseminar.html


 

taotlusvoorud/infoseminar.html  

Intervjuu seoses 

Inimkaubanduse 

ennetamise ja ohvrite 

abistamise 

Nõustamisliini 

teenusega 

04.09.13 Liliya Ivanchenko, Raadio 4, 

intervjuu, ajakirjanik Viktoria 

Melnik. 

http://r4.err.ee/helid?main_id=1561464  

Eesti Töötukassa 

töömess „Leia töö 

Eestis või mujal 

Euroopas“ 

27.09.13 Sirle Blumberg, ettekanne 

"Välisriiki turvaliselt tööle",  

15 osalejat 

http://muheleja.eenet.ee/~kalle/SPAM/tk-270913-

2.wmv  

 

Kirjeldage käesolevale aruandeperioodile järgneva aruandeperioodi peamisi tegevusi  

Tegevused 
vastavalt kinnitatud projektikirjeldusele 

Planeeritud tulemus  

Nõustamisliini teenuse pakkumine 

 

Saavad tuvastatud kuni 4 inimkaubanduse ohvrit, keda 

konsulteeritakse ja kellele antakse juhtnöörid olemasolevale 

võimalusele abi saada.  

Läbi Nõustamisliini teenuse pakutakse ligi 200 konsultatsiooni 

kuni jaanuari 2013 lõpuni.  

Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statistika kogumine Igakuine statistiline kokkuvõte ohvritest ja potentsiaalsetest 

ohvritest seoses tööalase ekspluateerimise juhtumitega. 

Informatsiooni jagamine 

c) MTÜ Living for Tomorrow kodulehekülje inimkaubanduse 

teemalise rubriigi uuendamine ja täiendamine 

Inimkaubanduse ennetamisalase informatsiooni levitamine 

erinevates meediaväljaannetes, noortekeskustes, Eesti 

Töötukassas, seminaridel, konverentsidel jne. 

Projektitegevuste ja mõju hindamine 

b) Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitooring 

c) organisatsiooni tegevuse sisehindamine 

Projekti meeskonna igakuised koosolekud eesmärgiga arutada 

projekti tulemusi ja nende saavutamise võimalusi. Projekti 

juht monitoorib projekti tegevusi projekti meeskonna abiga.  
 

 

http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/koduse-ja-soopohise-vagivalla-vahendamise-programm/avatud-taotlusvoorud/infoseminar.html
http://r4.err.ee/helid?main_id=1561464
http://muheleja.eenet.ee/~kalle/SPAM/tk-270913-2.wmv
http://muheleja.eenet.ee/~kalle/SPAM/tk-270913-2.wmv

