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NORRA FINANTSMEHHANISMI 2009-2014 PROGRAMMI  

“KODUNE JA SOOLINE VÄGIVALD” 
 

VAHEARUANNE NR 7 
 

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: 01.06.2015 kuni 30.09.2015 

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

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

Esitasime aruande hilinemisega seoses minu, Sirle Blumbergi, välislähetusega.  

 

mailto:sirle@lft.ee


 

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. 

01.06.15-30.09.2015 

aruandlusperioodil viisime läbi:  

 93 konsultatsiooni; 

 4 juriidilist nõustamist; 

Sealhulgas tuvastasime: 

 1 fiktiivabielu juhtum; 

 1 konsumatsioon 

 1 perevägivald  

Kokku saabus Nõustamisliinile 

ajavahemikus juuni – 

september 2015 

juuni 2015 - 14 kõnet; 

juuli 2015 – 21 kõnet; 

august 2015 – 9 kõnet; 

september 2015 – 49 kõnet. 

 

Veebilehe www.lft.ee külastatavus: 

juuni-342 (pageviews 532, juuli-

387 pagesviews 643, august-320 

pagesviews 534, september-358 

pagesviews 580 

(Aruande juurde on lisatud 

statistiline kokkuvõte) 

 

25.03.2013-30.09.2015 

perioodil on kokku toimunud: 

 1365 nõustamist. 

Tööjõu ekspluateerimisest 

tulenev inimkaubanduse 

ennetamine ja ohvrite 

abistamine. 

                                                 
1 Kirjutage tabelisse ainult käesolevat aruandeperioodi puudutavad tegevused. 

http://www.lft.ee/


 

Tuvastanud ja menetletud: 

 62 tööjõu ekspluateerimise 

juhtumit; 

 3 seksuaalse ekspluateerimise 

juhtumit; 

 6 fiktiivabielu juhtumit; 

 3 perevägivalla juhtumit 

 6 kelmuse juhtumit; 

 1 konsumatsiooni juhtumit; 

 162 juriidilist konsultatsiooni. 

Nõustamisliinil nõustavad kokku 3 

inimest  

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. 

Kokku on perioodil 25.03.2013-

30.09.2015 toimunud 

kodulehekülje www.lft.ee 

15008 külastamist. 

Koguda aktuaalseid ja 

kasulikke andmeid 

inimkaubanduse 

tendentside kohta, 

potentsiaalsete ohvrite ja 

inimestele pakutavate 

teenuste kohta. 

 

Informatsiooni jagamine. 

 

a) Infomaterjalide 

koostamine 

 

b) Reklaamikampaaniad 

meedias 

 

c) MTÜ Living for Tomorrow 

kodulehekülje 

inimkaubanduse teemalise 

rubriigi uuendamine ja 

täiendamine.  

 Inimkaubanduse 

ennetamisalase 

informatsiooni levitamine 

erinevates 

meediaväljaannetes, 

noortekeskustes, Eesti 

Töötukassas, 

seminaridel, 

konverentsidel jne. 

a) Infomaterjalid: 

Ei koostanud infomaterjale. 
 

b) Intervjuude andmine erinevatele 

meediaväljaannetele: 

 

29.07.2015 Raadio 4, Varvara 

Sergejeva. Intervjuu Nõustamisliini 

teenusest ja LFT tegevusest 

Inimkaubanduse ennetamise 

valdkonnas. Intervjuu Sirle 

Blumberg.  
 

d) Reklaami tellimine ajalehtedes. 

Tellisime Nõustamisliini reklaami 

Inimkaubanduse veel 

tõhusam ennetamine ja 

sellega seoses teadlikkuse 

tõstmine, eriti tööalase 

ekspluateerimise, aga ka 

ohvritele saadavate 

teenuste kohta. 

http://www.lft.ee/


 

ajalehtedesse: Linnaleht, Raplamaa 

Sõnumid, Sakala ja Virumaa 

Teataja (hinnapäringud lisatud 

käesoleva aruande juurde) 

 

Nõustamisliini teenust tutvustati  

18-20.09.2015 TIP Tech 

Camp/Hackathon 

 

30.09.2015 Tallinna Ehituskoolis 

ettekanne „Turvaline töötamine 

välisriigis“ (koostöös 

Tööinspektsiooniga) 

 

Lisaks: 

 Osalemine Eesti Töötukassa 

EURES võrgustikuga 17.09.2015 

„Töömess 2015“ Töötukassa 

(Tallinn) 

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. 

LFT lähtub projektitegevuste ja -

mõju hindamisel seatud 

pikaajalistest eesmärkidest, mis  

projektitaotluses olid sõnastatud 

järgnevalt: 

1. Turvalisem keskkond kõigi 

ühiskonnaliikmete jaoks.  

Tõhus ning operatiivne 

abi/teabejagamine jõustab 

inimkaubanduse praeguseid ning 

potentsiaalseid ohvreid tegema 

informeeritud valikuid, mille 

tulemusena inimkaubanduse 

juhtumite arv väheneb ning ohvrite 

inimõigused on paremini kaitstud. 

Käesoleval tegevusperioodil laekus 

 



 

kõnesid vähem, see on tingitud 

suveperioodist. Kuid samas 

tuvastasime 3 juhtumit ning tegime 

ajakirjandusest teavitustööd 

fiktiivabielude teemal, sest 

teadsime, et teema on aktuaalne ja 

vajab kajastamist ning inimeste 

informeerimist. Taoline ettevõtmine 

tõi ka edu, sest ajakirjanikud võtsid 

temaatika üles ning meile laekusid 

ka klientidelt vastasisulisi kõnesid. 

2. Inimkaubanduse vastaste 

poliitikate ning strateegiate 

väljatöötamine tugineb 

informeeritud otsustele.  

Inimkaubandust puudutavaid 

analüütilisi andmeid/statistikat 

kasutatakse poliitikate 

väljatöötamisel, mis võimaldab 

välja töötada tõhusaid riiklikke 

strateegiaid ning poliitikaid, eriti 

tööalase ekspluateerimise ning 

tööjõuga kaubitsemise valdkonnas.    

Suveperioodil kuni septembrini 

osalesime mitmetel seminaridel ja 

kohtumistel, nendest 

silmapaistvamad olid Garage48 

koostöö Ameerika Saatkonnaga 

Tallinnas Hackatoni planeerimine, 

mis teostus septembris 2015. LFT 

osales nii ettekande näol kui ka ühe 

töögrupi liikmena, kus töötati välja 

JobTraffik idee ja mis saavutas 

3.koha. Samuti võõrustasime Läti 

MTÜ-d Shelter „Safe House“ i, kes 



 

tuli 2-päevasele õppereisile, et 

tutvuda LFT Nõustamisliini 

tegevuse, kõnede 

registreerimissüsteemi ja ohvrite 

tuvastamisega. Seega käesoleval 

tegevusperioodil oli meie töö 

suunatud rohkem väliskülalistele nii 

koostöö süvendamisele, kogemuste 

jagamisele kui ka uute metoodikate 

õppimisele. 

3. Täiustatud süstemaatiliste 

inimkaubanduse-vastaste tegevuste 

jätkamine. 

LFT teenuste jätkamise ning 

täiustamise kaudu on riik võimeline 

pakkuma oma kodanikele paremat 

ennetus- ning ohvriabiteenust, 

täites nii rahvusvahelisi kohustusi 

ning riiklikke eesmärke, mis on 

sõnastatud rahvusvahelistes 

konventsioonides, direktiivides ning 

rahvuslikes strateegiates. 

Nõustamisliini teenuse jätkamine ei 

ole kahjuks seotud ainuüksi meie 

soovi ja vajadusega. Nõustamisliini 

teenuse eelarve on vägagi 

optimaalne ning antud teenuse 

arendamiseks kasutame erinevaid 

rahastusallikaid, mis võimaldavad 

meil teenust teha klientide 

kättesaadavamaks aga ka 

edendades üleriigilist ennetus-, 

teavitus- ja koostööd. Nt. SoM-i 

tööturu osakond kaasas meid 

üleriigilisse kampaaniasse „Kui 



 

välisriiki siis targalt“ 

http://toovahendus.ti.ee/infopaevad  

Noorteuuringu 

läbiviimine 

 Uurimuse läbiviimine 

noorte hulgas hindamaks 

teadlikkuse kasvu, 

võrreldes tulemusi 2002 

ja 2007 aastal läbiviidud 

uurimustega 

Septembris 2015 alustasime 

hinnapäringute küsimisega ning 7-le 

uuringufirmale saadetud kirjast 

saime tagasi 4 pakkumist, millest 

valisime välja TNS Emor pakkumise. 

See vastas meie poolt seatud 

tingimustele kõige paremini 

(aruande juurde on lisatud kõigi 

firmade pakkumised, lisaks ka 

põhjaliku kirjeldus valitud 

uuringufirma metoodikast). 

TNS Emor läbiviidav uurimuse 

teemaks on: 17-20 aastaste noorte 

hoiakud ja teadmised 

inimkaubandusest, prostitutsioonist 

ja välismaale tööle- või 

õppimaminekust 

Uuringu eesmärkideks on selgitada 

välja: 

 Millised on noorte 

inimkaubanduse alased hoiakud 

ja teadmised ning kust need 

pärinevad? 

 Millised on noorte hoiakud 

prostitutsiooni suhtes ja millised 

müüdid käibivad neidude ja 

noormeeste seas seksi müümise 

ja ostmise kohta? 

 Mis ajenditel ja miks soovivad 

noored välismaale minna? 

 Milline on noorte kokkupuude 

varasema ennetustegevusega ja 

kuidas hinnatakse selle 

 

http://toovahendus.ti.ee/infopaevad


 

mõjukust? 

Korraldatakse 8 fookusgrupp-

intervjuud 17-20aastaste Eesti 

kesk- ja kutsekooliõpilastega. Igas 

grupis osaleb 7-8 sihtrühma 

esindajat. Ühe grupiintervjuu 

kestvus on keskmiselt 1,5 tundi. 

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?  

Aruandlusperioodil 01.06.15-30.09.2015 oli kõnede arv suhteliselt väike. See või olla tingitud suveperioodi algusega, mil 

inimesed on juba välisriiki tööle läinud. Taolist tendentsi on märgata olnud ka eelmistel aastatel. Samas oluliselt võib kõnede 

arv kasvada jällegi sügis-talveperioodil.  

 

Kirjeldage projekti aruandeperioodil üles kerkinud riskitegureid 

Riski kirjeldus Abinõud riski ennetamiseks või maandamiseks 

Erilisi uusi riskitegureid pole ilmnenud Kuna käesolev aruandlusperiood on eelviimane, siis võime öelda, et siiani on 

siiski kõik riskid ületatud ja projektitegevused ellu viidud. Riskitegureid on 

olnud kergem maandada tänu pikaajalisele töökogemusele. Oluline on ka 

asjaolu, et lisaks käesolevale projektitoetusele otsime me pidevalt 

koostööpartnereid ja teema laiendamiseks erinevaid võimalusi/toetusi 

paralleelselt. 

 

Andke ülevaade projekti peamistest teavitustegevusest aruandeperioodil 

Tegevus Kuupäev  
Osalejate/materjalide/artiklite/ 

pressiteadete jmt arv 

Toimumise/levitamise/avaldamise 

koht 
võimaluse korral veebilinkidena 

„Töömess 2015“ 

Töötukassa  

17.09.2015 Üle 500 osaleja Tallinn 



 

Tallinna Ehituskool 30.09.2015 Ca 50 osalejat Tallinn 

 

Kirjeldage käesolevale aruandeperioodile järgneva aruandeperioodi peamisi tegevusi  

Tegevused 
vastavalt kinnitatud projektikirjeldusele 

Planeeritud tulemus  

Nõustamisliini teenuse pakkumine Jätkub planeeritud tegevuste elluviimine vastavalt projektile.  

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.  

Planeerime kõik projekti aruanded lisada Norra 

Finantsmehhanismide projektitutvustuse alla, et tegevus oleks 

läbipaistev ja informatsioon kättesaadav. 

Projektitegevuste ja mõju hindamine 

b) Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitooring 

Nõustamisliini teenuse järjepidev toetamine on võimaldanud 

meil käesoleva projekti näitel, tööd tõhustada ja teemat Eestis 

igakülgselt edendada. 3 aastane püsifinantseering annab 

eelkõige võimaluse seada plaane ja planeerida tööd. Üks peamisi 

eesmärke Nõustamisliini teenuse pakkumisel on olnud teha 

koostööd võimalikult paljude ametiasutustega. See on meil igati 

õnnestunud, head suhted on VäM-is konsulaarosakonnaga, SoM-

is tööinspektsiooniga, tööturuosakonnaga, Eesti Töötukassaga, 

IOM-iga jne kuid ka lähinaabrite MTÜ-de ja ametiasutustega, 

eriti võib esile tuua riike nagu Soome, Läti, Leedu, Rootsi; 

Iirimaa, kuid ka kaugemad Euroopa riigid. Meie Nõustamiliini 

teenust hinnatakse ja teatakse, ning suuresti väärtustatakse 

statistilist poolt, mis võimaldab meil analüüsida olemasolevaid 

suundi ja prognoosida trende. 

Noorteuuringu läbiviimine Noorte inimkaubandusalase teadlikkuse uurimuse läbiviimine. 

Planeeritud uurimuse presentatsioon 07.12.2015. 

 

 


