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

 
VAHEARUANNE NR 6 

 

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: 01.02.2015 kuni 31.05.2015 

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

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

01.02.15-31.05.2015 

aruandlusperioodil viisime 

läbi:  

 184 konsultatsiooni; 

 22 juriidilist nõustamist; 

Sealhulgas tuvastasime: 

 1 fiktiivabielu juhtum; 

 1 pettusjuhtum 

(Aruande juurde on lisatud 

statistiline kokkuvõte veeb, 

märts, aprill, mai 2015 aasta 

Nõustamisliinile laekunud 

kõnedest). 

25.03.2013-31.05.2015 

perioodil on kokku 

toimunud: 

 1272 nõustamist. 

Tuvastanud ja menetletud: 

 58 tööjõu 

ekspluateerimise 

juhtumit; 

 3 seksuaalse 

ekspluateerimise 

juhtumit; 

 5 fiktiivabielu juhtumit; 

 2 perevägivalla juhtumit 

 6 kelmuse juhtumit; 

Tööjõu ekspluateerimisest 

tulenev inimkaubanduse 

ennetamine ja ohvrite 

abistamine. 

                                                 
1 Kirjutage tabelisse ainult käesolevat aruandeperioodi puudutavad tegevused. 



 

 158 juriidilist 

konsultatsiooni. 

Nõustamisliinil nõustavad 

kokku 3 inimest (2 

täiskohaga – üks nendest 

jurist ja üks poole kohaga 

konsultant) 

 

Käesoleva aruandlusperioodi 

jooksul viid läbi 

Inimkaubanduse ennetamise 

ja ohvrite abistamise 

Nõustamisliini töö kvaliteedi 

hindamine (raport lisatud 

aruande juurde) 

 

Nõustamisliini teenust 

tutvustati  

31.03.2015 Rahvusvaheliste 

võimaluste infomess 

Rahvusvaheldus, Tallinna 

Noorte Infokeskuses 

07.04.2015 Pärnu EURES 

Töömess 

14.04.2015 Narva EURES 

Töömess 

05.05.2015 Tartu EURES 

Töömess 

12.05.2015 Narva EURES 

Infopäev 

15.05.2015 Inimkaubandus: 

mis see on? Kuidas sõita 

välismaale turvaliselt 

Tabasalu Noortekeskuses 

Inimkaubanduse ja  Igakuine statistiline Nõustamisliinile saabuvad Koguda aktuaalseid ja kasulikke 



 

pettusjuhtumite statistika 

kogumine. 

 

 

kokkuvõte ohvritest ja 

potentsiaalsetest 

ohvritest seoses tööalase 

ekspluateerimise 

juhtumitega 

kõned registreeritakse ning 

iga kuu tehakse statistiline 

kokkuvõte klientide profiilist 

ja kõnede sisust. 

Kokku saabus 

Nõustamisliinile 

ajavahemikus veebruar – 

mai 2015 

veebruar 2015 - 28 kõnet; 

märts 2015 – 44 kõnet; 

aprill 2015 – 63 kõnet; 

mai 2015 – 49 kõnet. 

Kokku 184 kõnet - 22 

juriidilist nõustamist, 1 

fiktiivabielu juhtum, 1 

pettusjuhtum (statistika 

kuude läbilõikes on lisatud 

aruande juurde). 

Veebilehe www.lft.ee 

külastatavus: 

veebruar 2015 – 435 

(pagesviews 814); märts 

2015 – 715 (1078 

pagesviews); aprill 2015 – 

529 (pagesviews 1057); mai 

2015 – 3299 (pagesviews 

3283) 

Kokku on perioodil 

25.03.2013-31.05.2015 

toimunud kodulehekülje 

www.lft.ee 12719 

külastamist. 

andmeid inimkaubanduse 

tendentside kohta, 

potentsiaalsete ohvrite ja 

inimestele pakutavate teenuste 

kohta. 

 

Informatsiooni jagamine. 

 

a) Infomaterjalide 

 Inimkaubanduse 

ennetamisalase 

informatsiooni levitamine 

a) Infomaterjalid: 

Ei koostanud infomaterjale. 
 

Inimkaubanduse veel tõhusam 

ennetamine ja sellega seoses 

teadlikkuse tõstmine, eriti 

http://www.lft.ee/
http://www.lft.ee/


 

koostamine 

 

b) Reklaamikampaaniad 

meedias 

 

c) MTÜ Living for Tomorrow 

kodulehekülje 

inimkaubanduse teemalise 

rubriigi uuendamine ja 

täiendamine.  

erinevates 

meediaväljaannetes, 

noortekeskustes, Eesti 

Töötukassas, seminaridel, 

konverentsidel jne. 

b) Intervjuude andmine 

erinevatele 

meediaväljaannetele: 

14.04.2015 Raadio 4, Aleksei 

Gorpintsenko. Intervjuu 

Nõustamisliini teenusest ja 

LFT tegevusest 

Inimkaubanduse ennetamise 
valdkonnas. 
 

d) Lisaks: 

 Kohtumised ekspertidega: 

0.03.2015 Diplomaatide, 

saatkondade administratiiv-

tehnilise personali 

puutumatuse ja immuniteedi 

ülevaade 

30.03.2015 CBSS Task Force 

Meeting Against Trafficking 

27.05.2015 Läänemeremaade 

Nõukogu 

inimkaubandusvastase 

töörühma (CBSS TF THB) 

Eesti eesistumise kolmas 

kohtumine 
 

 Koostöö Eesti Töötukassa 

EURES võrgustikuga 

07.04.2015 Pärnu EURES 

Töömess; 14.04.2015 Narva 

EURES Töömess; 05.05.2015 

Tartu EURES Töömess; 

12.05.2015 Narva EURES 

Infopäev 
 

 Seminarid, koolitused: 

tööalase ekspluateerimise, aga 

ka ohvritele saadavate teenuste 

kohta. 



 

Ei toimunud 
 

c) toimub jätkuv LFT 

kodulehekülje 

inimkaubanduse teemalise 

rubriigi täiendamine. 

(lisasime artikleid Meedia 

rubriiki, uued trükised – 

Publikatsioonidesse, 

nõustamisliini statistika – 

Nõustamisliini). 

LFT koduleheküljele 

„Projektide“ rubriigi alla on 

loodud eraldi link Norra poolt 

toetatud tegevusele.  

 Logo on paigutatud 

kodulehekülje esilehele 

 tehtud eraldi lõik 

projektide alla „Norra 

Finantsmehhanism 2009-

2014 

 Alamenüü Projektid 

aastaaruande juurde on 

samuti lisatud kes on 

toetaja 

 Alamenüü Statistika PDF 

faili avamisel on samuti 

lisatud toetaja logo. 
 

Nõustamisliini kõnede 

registreerimise online 

süsteem on valmis. Protsess 

võttis oodatust kauem aega, 

sest vajas pidevat testimist ja 

vigade likvideerimist.  



 

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. 

Tegemist on korduva teenuse 

pakkumisega elanikkonnale. 

Käesoleval aruandlusperioodil 

viidi läbi välishindamine 

(dokument lisatud). 

 

Meie töökord näeb ette 

järgmist: 

 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 

kvalifitseerub 

Käesoleva hindamisaruande 

fookuses oli Nõustamisliini 

tegevus perioodil 2013-2015. 

Hindamise eesmärgiks oli 

analüüsida projekti tegevuste 

eesmärgipärasust, 

tulemuslikkust ning mõju, ning 

anda sisend nõustamisliini 

tegevuste edasiseks 

planeerimiseks. 

Projektitegevuste ning -mõju 

hindamine teostati läbi 

dokumendi- ning 

süvaintervjuude analüüsi. Antud 

juhul pole võimalik teenuse 

kohta tagasisidet koguda 

teenuse põhiklientidelt 

(nõustamisliinile helistanud 

inimesed), kuna (1) sihtrühma 

kohta puudub kontaktibaas; 

ning (2) inimeste puhul, kes 

oma probleemide 

lahendamiseks nõustamisliinile 

helistavad ning eeldavad 

anonüümsust, pole tagasiside-

küsitluse läbiviimine sobiv. 

Teenuse sihtrühma kohta 

ülevaate saamiseks kasutatakse 

nõustamisliini poolt kogutud 

statistilist informatsiooni; 

samuti koostati nõustamisliini 

töötajatega/koostööpartneritega 

läbiviidavate intervjuude põhjal 

nn. tüüpiliste juhtumite 

kirjeldused, mis annavad 



 

inimkaubanduse 

valdkonda või mitte. 

Projektijuhi poolt läbiviidud 

koosolekud on olulised 

hindamaks, mis suunas 

liigutakse ning kas 

Nõustamisliini tegevuses, 

teenuse pakkumises on 

toimunud muudatusi.  

Järeldusena võime välja tuua, 

et antud teenus on inimestele 

vajalik, eriti suur nõudlus on 

juriidilisele teenusele ja 

klientide abistamine 

pöördumaks ametiasutuste 

poole. Erilist tähelepanu 

pöörame tööalastele 

juhtumitele ning teemadele 

mis on seotud EV ja Euroopa 

Liidu tööalasele 

seadusandlusele.  

ülevaate põhilistest 

probleemidest, millega 

nõustamisliini poole 

pöördutakse, ning nende 

lahendustest. 

 

 

Kirjeldage ja lisage põhjendus, kui on: 

1. Esinenud erinevusi planeeritud ja tegelike tulemuste vahel 

2. Esinenud kõrvalekaldeid ajakavas 

Kõik tegevused jätkuvad ja kuigi nt andmebaasi tegemine võttis oodatust kauem aega, siis üldkokkuvõttes see tööd ja 

tegevuste elluviimist ei seganud.  

 

Kirjeldage ja lisage põhjendus:  

1. Millised on olnud peamised probleemid projekti elluviimisel? 

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

Lõpetasime aprillist 2015 töösuhte ½ ametikoha konsultandiga, kes oli võetud poole kohaga tööle. Põhjuseks nii nagu ka teiste 

nõustajate puhul on, et inimesed eelistavad siiski täiskohaga tööd. Nõustaja töö eeldab siiski täiskohaga töötajat, sest see 

eeldab, et inimene seob ennast pikemaks perspektiiviks. 

 

 



 

Kirjeldage projekti aruandeperioodil üles kerkinud riskitegureid 

Riski kirjeldus Abinõud riski ennetamiseks või maandamiseks 

Projekti juhtimisalased riskid: 

 Töötaja lahkumine  

 

 

 

Nõustamisliini üldine tegevus 

Eelnevas blokis kirjeldatud probleem seoses ½ kohaga töötaja palkamisega ei 

ole antud tegevuse raames väga mõistlik kuna inimesed otsivad siiski 

täiskohaga tööd ning nõustaja töö eeldab, et inimene seob ennast pikemaks 

perspektiiviks. 

 

Välishindamise aruande tulemusel võib kokkuvõtvalt öelda, et läbiviidud 

tegevuste sisu vastab projektitaotluses kirjeldatule. Suure tõenäosusega ei 

õnnestu projektiperioodi lõpuks saavutada eesmärgiks seatud kõnede arvu 

ning veebilehe külastuste arvu, kuid tuvastatud inimkaubanduse juhtumite arv 

ületab projektitaotluses soovitu. Projektitegevuste läbi on antud oluline panus 

inimkaubanduse-alase teabe kogumisse ja levitamisse, teadlikkuse 

tõstmisesse ning inimkaubanduse juhtumite ennetamisse ja menetlemisse. 

 

Andke ülevaade projekti peamistest teavitustegevusest aruandeperioodil 

Tegevus Kuupäev  
Osalejate/materjalide/artiklite/ 

pressiteadete jmt arv 

Toimumise/levitamise/avaldamise 

koht 
võimaluse korral veebilinkidena 

Rahvusvaheliste 

võimaluste infomess 

Rahvusvaheldus, Tallinna 

Noorte Infokeskuses 

31.03.2015 Üle 75 osaleja http://www.wherevent.com/detail/Kesklinn

a-noortekeskus-Rahvusvaheliste-

voimaluste-infomess-Rahvusvaheldus  

Eesti Töötukassa Pärnu 

EURES Töömess 

07.04.2015 Üle 200 osaleja http://www.toomess.ee/jargmised/parnu-

toomess-0704  

Eesti Töötukassa Narva 

EURES Töömess 

14.04.2015 Üle 150 osaleja https://www.tootukassa.ee/uudised/tana-

toimub-toomess-narvas  

Eesti Töötukassa Tartu 

EURES Töömess 

05.05.2015 Üle 200 osaleja https://www.tootukassa.ee/uudised/tartu-

toomess-keskendub-noortele-ja-

erivajadusega-inimestele  

Eesti Töötukassa Narva 

EURES Infopäev 

12.05.2015 8 osalejat http://www.eures.ee/infopaev-turvaliselt-

valismaale-toole-12052015/  

 

Kirjeldage käesolevale aruandeperioodile järgneva aruandeperioodi peamisi tegevusi  

Tegevused Planeeritud tulemus  

http://www.wherevent.com/detail/Kesklinna-noortekeskus-Rahvusvaheliste-voimaluste-infomess-Rahvusvaheldus
http://www.wherevent.com/detail/Kesklinna-noortekeskus-Rahvusvaheliste-voimaluste-infomess-Rahvusvaheldus
http://www.wherevent.com/detail/Kesklinna-noortekeskus-Rahvusvaheliste-voimaluste-infomess-Rahvusvaheldus
http://www.toomess.ee/jargmised/parnu-toomess-0704
http://www.toomess.ee/jargmised/parnu-toomess-0704
https://www.tootukassa.ee/uudised/tana-toimub-toomess-narvas
https://www.tootukassa.ee/uudised/tana-toimub-toomess-narvas
https://www.tootukassa.ee/uudised/tartu-toomess-keskendub-noortele-ja-erivajadusega-inimestele
https://www.tootukassa.ee/uudised/tartu-toomess-keskendub-noortele-ja-erivajadusega-inimestele
https://www.tootukassa.ee/uudised/tartu-toomess-keskendub-noortele-ja-erivajadusega-inimestele
http://www.eures.ee/infopaev-turvaliselt-valismaale-toole-12052015/
http://www.eures.ee/infopaev-turvaliselt-valismaale-toole-12052015/


 

vastavalt kinnitatud projektikirjeldusele 

Nõustamisliini teenuse pakkumine Jätkub planeeritud tegevuste elluviimine vastavalt projektile. 

Kuna on tulemas suveaeg, siis võib kõnede arv veidi langeda, 

mis on loomulik, sest inimesed on enamasti leidnud endale 

suveks kasvõi hooajalised tööd.  

Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statistika kogumine Jätkame planeeritud statistika kogumist ning nüüd saame seda 

teha läbi online registreerimise süsteemi, mis automaatselt 

koostab ka statistika reaalajas. (Statistika on lisatud käesoleva 

aruande juurde) 

Informatsiooni jagamine 

 

c) MTÜ Living for Tomorrow kodulehekülje inimkaubanduse 

teemalise rubriigi uuendamine ja täiendamine 

Jätkame inimkaubanduse ennetamisalase informatsiooni 

levitamist, erinevates meediaväljaannetes. Eeldatavalt on suvel 

ajakirjandus vähem koormatud ning esile saavad pääseda 

teemad mis puudutavad tööhõivet jm inimkaubandusega seotud 

teemasid. 

Projektitegevuste ja mõju hindamine 

b) Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitooring 

Jätkuvad projektimeeskonna igakuised koosolekud eesmärgiga 

arutada projekti tulemusi ja nende saavutamise võimalusi. 

Projekti juht monitoorib projekti tegevusi projekti meeskonna 

abiga. Lisaks käesolevale projektile viime läbi ka teiste 

projektide toel läbi lisategevusi, mis puudutavad koolitusi ja 

erinevaid koostööprojekte. Seega jätkusuutlikkus Nõustamisliini 

teenuse ülevalhoidmiseks kätkeb paljude lisategevuste läbivaist 

kuid mis ei ole toetatud antud projektis. 

Alustame pakkumiste küsimist uurimuse läbiviimiseks noorte 

hulgas teada saamaks inimkaubanduse teemavaldkonna 

teadlikkusest. 

 

 


