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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. 

 Kogu projekti jooksul on 

nõustatud vähemalt 2500 

klienti. 

 Tuvastatud kogu projekti 

jooksul vähemalt 15 ohvrit 

ning vajadusel on nad 

saanud varjupaiga ja 

rehabilitatsiooniteenust. 

 Inimkaubanduse ja 

pettusjuhtumite statistika 

kogumine. 

01.02-31.05.2014 

aruandlusperioodil viisime 

läbi:  

 197 konsultatsiooni; 

 16 juriidilist nõustamist; 

Sealhulgas tuvastasime: 

 1 fiktiivabielu juhtumi; 

 1 pettusjuhtumi 

(Aruande juurde on lisatud 

statistiline kokkuvõte 

Nõustamisliinile laekunud 

kõnedest). 

25.03.2013-31.05.2014 

perioodil on kokku 

toimunud: 

 788 nõustamist. 

Tuvastanud ja menetletud: 

 15 tööjõu 

ekspluateerimise juhtumit; 

 3 seksuaalse 

ekspluateerimise juhtumit; 

 2 fiktiivabielu juhtum; 

 4 kelmuse juhtum; 

 77 juriidilist 

konsultatsiooni. 

Tööjõu ekspluateerimisest 

tulenev inimkaubanduse 

ennetamine ja ohvrite 

abistamine. 

Inimkaubanduse ja 

pettusjuhtumite statistika 

 Igakuine statistiline 

kokkuvõte ohvritest ja 

Nõustamisliinile saabuvad 

kõned registreeritakse ning 

Koguda aktuaalseid ja 

kasulikke andmeid 

                                                 
1 Kirjutage tabelisse ainult käesolevat aruandeperioodi puudutavad tegevused. 



 

kogumine. 

 

 

potentsiaalsetest ohvritest 

seoses tööalase 

ekspluateerimise 

juhtumitega 

iga kuu tehakse statistiline 

kokkuvõte klientide profiilist 

ja kõnede sisust. 

Kokku saabus 

Nõustamisliinile 

ajavahemikus veebruar 

2014–mai 2014  

veebruar 2014 - 41 kõnet; 

märts 2014 – 47 kõnet; 

aprill 2014 – 52 kõnet; 

mai 2014 – 57 kõnet. 

 Kokku 197 kõnet; 

 1 kelmusjuhtum; 

 1 fiktiivabielu juhtum; 

 26 juristi konsultatsiooni; 

(statistika kuude läbilõikes on 

lisatud aruande juurde) 

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. 

inimkaubanduse tendentside 

kohta, potentsiaalsete ohvrite 

ja inimestele pakutavate 

teenuste kohta. 

 

Informatsiooni jagamine. 

 

a) Infomaterjalide koostamine 

 

b) Reklaamikampaaniad 

meedias 

 

c) MTÜ Living for Tomorrow 

 Inimkaubanduse 

ennetamisalase 

informatsiooni levitamine 

erinevates 

meediaväljaannetes, 

noortekeskustes, Eesti 

Töötukassas, seminaridel, 

konverentsidel jne. 

a) Ei koostanud infomaterjale. 

 

b) Intervjuude andmine 

erinevatele 

meediaväljaannetele: 

12.03.2014 Õhtuleht 

„Fiktiivabielude karm 

reaalsus: Eesti tüdrukud on 

Inimkaubanduse veel 

tõhusam ennetamine ja 

sellega seoses teadlikkuse 

tõstmine, eriti tööalase 

ekspluateerimise, aga ka 

ohvritele saadavate teenuste 

kohta. 



 

kodulehekülje 

inimkaubanduse teemalise 

rubriigi uuendamine ja 

täiendamine.  

valmis end 1000 euro eest 

maha müüma“ ajakirjanik 

Kristiina Tilk. Intervjuu Sirle 

Blumbergilt. 

12.03.2014 Vikerraadio saade 

„Stuudios on Sten Steppan“ 

intervjuu fiktiivabielude kohta 

Sirle Blumbergilt. 

24.03.2014 "Eestlanna sai 

pakkumise abielluda 18 000 

euro eest", Kristiina Tilk, 

Õhtuleht 

26.03.2014 Sky Radio, 

ajakirjanik Oksana Shagina. 

Intervjuu fiktiivabielude 

teemal. 

 

d) Lisaks: 

Osalemine töögruppides ja 

ümarlaudades: 

 21.02.2014 

Inimkaubanduse vastase 

projekti koosolek (Nordic 

– Baltic – North-West 

Russian Border regional 

Cooperation). Põhjamaade 

Ministrite Nõukogu; 

 12-13.03.2014 Adstringo 

Expert Meeting in Vilnius 

HEUNI, Leedu, Vilnius 

 20.03.2014 IK ennetuse ja 

ohvriabi töögrupp, JuM 

 21.03.2014 IK juhtumite 

reageerimise ja 

tuvastamise töögrupp, 



 

JuM 

 26.03.2014 IK ohvri 

tuvastamise seminari 

planeerimine, SoM 

 23.04.2014 Ümarlaud 

Euroopa Liidu 

Inimkaubanduse 

koordinaatori Dr Myria 

Vassiliadou´ga. 

 

Kohtumised ekspertidega: 

 06.03.2014 Kohtumine 

SAK esindajaga Soomest 

Arja Pohjolaga; 

 08.04.2014 kohtumine 

HEUNI (Soome) 

ADSTRINGO 

projektimeeskonna. 

 

 Koostöö Eesti Töötukassa 

EURES võrgustikuga 

 18.03.2014 Tööstusmess 

Narva Kutseõppekeskuses 

Eesti Töötukassa EURES 

Narva filiaal 

 15.04.2014 Töömess 

Tartu Ülikooli Narva 

Kolledžis.  

 06.05.2014 Tartu 

Töömess 2014. 

Töövõimalused Eestis ja 

mujal Euroopas. 

Ettekanne, osalemine 

infoboksiga. 

 28.05.2014 Work meeting 



 

Helsinki-Tallinn Cross 

Border cooperation 

Network. Eesti 

Töötukassa, EURES 

võrgustik 

 

 Seminarid, koolitused kus 

osalesime ning 

tutvustasime 

Nõustamisliini teenust: 

 12.02.2014 Kuinka 

ihmiskauppaa voidaan 

ennaltaehkäistä? – STOP 

Traffick! projektin 

kansallinen seminari, 

Monika-Naiset liitto ry, 

Soome Helsingi 

Ettekanne 

 03.04.2014 Seminaari 

„Ulkomaisen työvoiman 

hyväksikäyttö ja 

työperäisen 

Ihmiskaupan ennaltaehkäisy“ 

Ettekanne „Why Estonian 

victims of labour exploitation 

are not identified in Finland 

and other Estonian 

experiences“ ADSDRINGO 

projekt, Soome Helsingi 

 15.04.2014 ”Tööalase 

ärakasutamise 

äratundmine ja juhtumite 

menetlemine”  

Ühiskoolitus Tallinnas 

Tööinspektsioonile ja Politsei- 



 

ja Piirivalveametile. 

Ettekanne ja üks koolitajatest 

 07.04.2014 Kannatanu 

toetamine 

kriminaalmenetluses: 

inimkaubanduse vastu 

võitlemise koolitus 

kriminaalõigussüsteemi 

praktikutele“ (Läti, Leedu, 

Rootsi, Bulgaaria) JuM 

Ettekanne. 

 16.04.2014 ”Tööalase 

ärakasutamise 

äratundmine ja juhtumite 

menetlemine”  

Ühiskoolitus Pärnus 

Tööinspektsioonile ja Politsei- 

ja Piirivalveametile  

Ettekanne ja üks koolitajatest 

 21.04.2014 ”Tööalase 

ärakasutamise 

äratundmine ja juhtumite 

menetlemine”  

Ühiskoolitus Jõhvis 

Tööinspektsioonile ja Politsei- 

ja Piirivalveametile  

Ettekanne ja üks koolitajatest 

 22.04.2014 ”Tööalase 

ärakasutamise 

äratundmine ja juhtumite 

menetlemine”  

Ühiskoolitus Tartus 

Tööinspektsioonile ja Politsei- 

ja Piirivalveametile  

Ettekanne ja üks koolitajatest. 



 

 

c) jätkub LFT kodulehekülje 

inimkaubanduse teemalise 

rubriigi uuendamine ja 

täiendamine. Juurutame uue 

süsteemi kõnede online 

registreerimise, statistika 

kogumise programmi 

täiendamist. Teostame ka 

kodulehekülje statistilist 

ülevaadet.  

Ajavahemikus veebruar 

2014–mai 2014 oli LFT 

kodulehekülje 

külastatavus kokku 1 320: 

Veebruar 2014 - 338 

Märts 2014 - 320 

Aprill 2014 - 320 

Mai 2014 – 342. 

Ajavahemikus 25.03.2013 

kuni 31.05.2014 oli 

külastatud kokku 4 642 

korral.  

LFT Facebook kontol on 

338 jälgijat. 

Projektitegevuste ja mõju 

hindamine. 

 

a) Nõustamisliinile laekuvate 

kõnede igakuine monitooring 

 

b) 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. 

Kindlustada projekti 

monitooringu jätkusuutlikkuse 

ja tõhusa juhtimise oodatud 

tulemuste saavutamiseks 



 

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 

kvalifitseerub inimkaubanduse 

valdkonda või mitte. 

 

Projektijuhi poolt läbiviidud 

koosolekud on olulised 

hindamaks, mis suunas 

liigutakse ning kas 

Nõustamisliini tegevuses, 

teenuse pakkumises on 

toimunud muudatusi.  

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.  

Antud küsimuses me ei näe aga probleemi kuna tegelikke tulemusi see ei mõjuta ja planeeritud tegevused saavad ellu 

viidud. 



 

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?  

Käesoleva aruandlusperioodi ajal lahkus meilt konsultant, kes oli tööl poole koormusega. Taoliste riskidega tuleb arvestada 

kuna tööjõu voolavus esineb kõikjal. Meil õnnestus koheselt leida uus töötaja, kes väga põhjalikku väljaõpet ei vajanud kuna on 

teemavaldkonnaga kursis. Seega selle riski maandamine sujus ilma probleemideta ja tööhäireteta. 

Muid projekti eesmärkide saavutamist takistavaid probleeme ei esinenud, töö sujus plaanipäraselt. Jätkuvalt tegeleme 

veebipõhise online kõnede registreerimise, statistika kogumise ning alalehe koostamine süsteemi loomisega. Kuna antud 

protsess on tehniline, siis vigade ilmnemised süsteemis tulevad välja töö käigus ning nõuab pikemajalist süsteemi katsetamist 

ja vigade parandamist.  

 

Kirjeldage projekti aruandeperioodil üles kerkinud riskitegureid 

Riski kirjeldus Abinõud riski ennetamiseks või maandamiseks 

Projekti juhtimisalased riskid: 

 Koolitatud töötaja lahkumine. 

Töötaja lahkumist on keeruline ennetada kuna lahkumise põhjused ei pruugi 

olla isiklikud vaid pigem muud asjaolud. Põhjuseks võib olla kas 

palgaküsimus, teises valdkonnas töö leidmine jms Taolise probleemi 

lahendamiseks oleme pidevalt kaasanud oma töösse ka vabatahtlikke, kes 

näiteks kellegi lahkumisel suudavad ja tahavad jätkata näiteks palgatöölisena. 

See meetod on ennast hästi õigustanud ühingu töös. 

Õiguslikud riskid 

 Nõudlus juriidiliste konsultatsioonide vastu 

kasvab. 

Klientide pöördumised on muutunud rohkem õigusalasteks küsimusteks. 

Seoses sellega oleme suuremat tähelepanu hakanud pöörama koostööks 

erinevate riiklike asutustega – nt: Töötukassa, EURES võrgustik, 

Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja piirivalveamet, 

välisriikide esindused Eestis, kohalikud omavalitsused, et otsida võimalusi, 

missuguseid teenuseid pakutakse. Oleme vahendanud infot antud asutustele 

Nõustamisliini teenusest ning selgitanud välja, mis olukordades ja kuidas 

saavad vastavad asutused abivajajaid aidata. Kõigi eelpool nimetatud 

asutustega oleme teinud koostööd (infovahetus, avalduste vormistamine jt) 

Online teeninduse tehniline teostamine venib. Kõnede registreerimine online süsteemis on nõudnud planeeritust pikemat 

aega proovimiseks, et see toimiks vigadeta. Seoses sellega registreerime 

kõnesid paralleelselt ka vanas süsteemis, et informatsioon kaduma ei läheks. 

Erilisi ületamatuid takistusi ei ole süsteemi käimalükkamine teinud.  

 



 

Andke ülevaade projekti peamistest teavitustegevusest aruandeperioodil 

Tegevus Kuupäev  
Osalejate/materjalide/artiklite/ 

pressiteadete jmt arv 

Toimumise/levitamise/avaldamise 

koht 
võimaluse korral veebilinkidena 

Kuinka ihmiskauppaa 

voidaan 

ennaltaehkäistä? – 

STOP Traffick! projektin 

kansallinen seminaari 

12.02.2014 Osales ca 100 inimest, korraldaja 

Monika-Naiset liitto ry, Soome Helsingi, 

ettekanne Sirle Blumbergilt. 

http://www.monikanaiset.fi/  

Adstringo Expert 

Meeting in 

VilniusHEUNI, Leedu, 

Vilnius 

12-

13.03.2014 

Ca 25 inimest, korraldaja ADSTRINGO 

projekt, Leedu, Vilnius, ettekanne Sirle 

Blumbergilt 

http://www.heuni.fi/en/index/researchareas

/humantrafficking/adstringo-

addressingtraffickinginhumanbeingsforlabou

rexploitationthroughimprovedpartnershipse

nhanceddiagnosticsandintensifiedorganisatio

nalapproaches.html  

Seminaari „Ulkomaisen 

työvoiman 

hyväksikäyttö ja 

työperäisen 

Ihmiskaupan 

ennaltaehkäisy 

03.04.2014 Ca 50 inimest. Korraldaja ADSDRINGO 

projekt, Soome Helsingi 

Ettekanne „Why Estonian victims of 

labour exploitation are not identified in 

Finland and other Estonian 

experiences“ 

http://www.heuni.fi/en/index/researchareas

/humantrafficking/adstringo-

addressingtraffickinginhumanbeingsforlabou

rexploitationthroughimprovedpartnershipse

nhanceddiagnosticsandintensifiedorganisatio

nalapproaches.html 

Kannatanu toetamine 

kriminaalmenetluses: 

inimkaubanduse vastu 

võitlemise koolitus 

kriminaalõigussüsteemi 

praktikutele“ (Läti, 

Leedu, Rootsi, 

Bulgaaria) 

07.04.2014 12 inimest. Tutvustasime nõustamisliini 

teenuse korraldamist. 

https://www.facebook.com/living.for.tomorr

ow  

 

Kirjeldage käesolevale aruandeperioodile järgneva aruandeperioodi peamisi tegevusi  

Tegevused 
vastavalt kinnitatud projektikirjeldusele 

Planeeritud tulemus  

Nõustamisliini teenuse pakkumine 

 

Jätkub planeeritud tegevuste elluviimine vastavalt projektile. 

Järgmise aruandlusperioodi jooksul planeerime hoida kõnede 

http://www.monikanaiset.fi/
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
https://www.facebook.com/living.for.tomorrow
https://www.facebook.com/living.for.tomorrow


 

arvus samal tasemel ning jätkata plaanipärast konsulteerimist 

ning juhtumite tuvastamist. Selleks kavatseme osaleda 

erinevatel üritustel, kus meil on võimalik tutvustada 

Nõustamisliini teenust, ohvrite abistamise riiklikku süsteemi ja 

korraldamist. 

Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statistika kogumine Periood veebruar-mai oli suhteliselt aktiivne konsultatsioonide 

läbiviimise aeg kuna inimesed planeerivad suveks sõita 

välisriiki hooajalistele töökohtadele. Järgnev aruandlusperiood 

satub suveaega, kus kõnede arv võib eelnevatele kogemustele 

tuginedes langeda.  

Informatsiooni jagamine 

 

c) MTÜ Living for Tomorrow kodulehekülje inimkaubanduse 

teemalise rubriigi uuendamine ja täiendamine 

Jätkame inimkaubanduse ennetamisalase informatsiooni 

levitamist, erinevates meediaväljaannetes. Tõenäoliselt 

suveperiood annab selleks rohkem võimalusi kuna meedia 

väljaanded ostivad lugusid. 

 

Jätkub kodulehekülje inimkaubanduse rubriigi uuendamine ja 

täiendamine. Saame lõpetatud online süsteemi loomisega ning 

kasutame seda igapäevatöös. 

Projektitegevuste ja mõju hindamine 

b) Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitooring 

c) organisatsiooni tegevuse sisehindamine 

 

Jätkuvad projektimeeskonna igakuised koosolekud eesmärgiga 

arutada projekti tulemusi ja nende saavutamise võimalusi. 

Projekti juht monitoorib projekti tegevusi projekti meeskonna 

abiga.  

 

 


