I Projekti kaudsed eesmärgid:
Prostitutsioonist ning inimkaubandusest Eesti riigile tekitatud majandusliku ja ühiskondliku
kahju vähendamine läbi:








Muukeelse elanikkonna integreerimise
HIV-nakkuse ja teiste sugulisel teel levivate haiguste leviku piiramise
Konkurentsiühiskonnas endaga toimetulevate inimeste hulga suurendamise
Töötute arvu vähendamise
Avaliku arvamuse mõjutamine: tolerantsuse suurendamine
Naiste majandusliku sõltumatuse tõstmise
Soolise ebavõrdsuse vähendamise

II Projekti konkreetsed eesmärgid:







On loodud struktuurid endiste prostitutsiooni kaasatute ja inimkaubanduse ohvrite
rehabiliteerimiseks ja sotsiaalseks integreerimiseks sh on avatud psühholoogilise ja
sotsiaalse rehabilitatsiooni päevakeskus; toimub pidev oskuste andmine iseseisvaks
eluks ja ühiskonnas toimetulekuks;
On loodud eeldused majandusliku sõltumatuse saavutamiseks sh võimalused
haridustee jätkamiseks ja elukutse omandamiseks;
On korraldatud endiste prostitutsiooni kaasatute ja inimkaubanduse ohvrite tööturule
toomine olemasolevate riiklike ja kolmanda sektori organisatsioonide ning loodava
päevakeskuse baasil st toimub pidev endiste prostitutsiooni kaasatute ja
inimkaubanduse ohvrite konkurentsivõime ja oskuste arendamine kasutada tööturu
teenuseid ja leida töökohta jne;
Vähemalt 10% kõikidest Eesti elanikest on saanud objektiivse informatsiooni.

III Projekti tegevused ja oodatavad tulemused:
1. Prostitutsiooni kaasatud naiste uuring. Küsitletakse 400 prostitutsiooni kaasatut naist.
Süvaintervjuudega selgitatakse, milline on nende valmisolek tööturule tulekuks: hariduslik ja
tööalane ettevalmistus, oskused end tööjõuna müüa, suutlikkus iseseisvalt hakkama saada jne.
Oodatav tulemus: valminud aruanne eesti, vene ja inglise keeles prostituutide ja
inimkaubanduse ohvrite valmisolekust tulla legaalsele tööturule.
2. Eesti täiskasvanud elanikkonna küsitlus projekti lähteolukorra fikseerimiseks. Viiakse läbi
uuring (1000 intervjuud), et selgitada projekti alguses elanikkonna suhtumine ja hoiakud
prostitutsiooni kaasatutesse ning avalikkuse valmisolek rehabiliteerida prostitutsiooni
kaasatuid.
Oodatav tulemus: valminud aruanne eesti, vene ja inglise keeles Eesti elanikkonna
suhtumistest ja hoiakutest prostitutsiooni kaasatutesse ning
valmisolekust neid
rehabiliteerida.
3. Ühiskondliku arvamuse kujundamine:
3.1Uurimistulemuste
esitlemine
avalikkusele
ja
meediale
3.2 Laiale lugejaskonnale suunatud raamatu ”Vaikijate hääled” uue osa koostamine
prostitutsiooni kaasatud naiste elust ja probleemidest mis ühtlasi annab konkreetseid juhiseid
ja näpunäiteid endistele prostituutidele iseseisva elu alustamiseks ja tööturule jõudmiseks.
Oodatav tulemus: toimunud 2 uurimistulemuste esitlust; 3 intervjuud raadiole, 3 intervjuud
TV-le, 3 artiklit ajalehtedele ja ajakirjadele, valminud raamatu käsikiri.

4. Koolitused spetsialistidele ja tugiisikutele:
4.1 Koolituskava koostamine ja õppematerjali väljatöötamine ning väljaandmine tulevastele
tugiisikutele ja tugigruppide juhtidele.
4.2 Koolituste korraldamine tulevastele tugiisikutele (nende seas ka tugigruppide juhid
(52päeva).
4.3 Koolituskavade koostamine, õppematerjalide väljatöötamine spetsialistidele. ( karjääri- ja
kutsenõustajad, noorsootöötajad, politseinilkud, sotsiaaltöötajad, haridustöötajad,
naisettetvõtjad) endiste prostitutsiooni kaasatute sh inimkaubanduse ohvrite nõustamiseks ja
tööturule toomiseks.
4.4 Spetsialistide koolitusel osaleja väljavalimine ja koolituste korraldamine spetsialistidele
(2+1 päeva koos iseseisva tööga).
4.5 Koolitused läbinud spetsialistide ja tugiisikute võrgustiku loomise toetamine meililisti
käivitamise teel ja regulaarne infovahetus.
Oodatav tulemus: valminud koolituskavad ja õppematerjalid tugiisikutele ja spetsialistidele,
toimunud planeeritud koolitused.
5. Prostitutsiooni kaasatutele sh inimkaubanduse ohvritele sotsiaalse ja psühholoogilise
rehabilitatsioonikeskuse ATOLL loomine Tallinnas ja erinevate teenuste rakendamine
hõlbustamaks prostitutsiooni kaasatute psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni ja naasmist
legaalsele tööturule.
5.1 Rehabilitatsioonikeskuse ATOLL avamine.
5.2 ATOLL keskuse väljatöö alustamine ja teenuste aktiivne tutvustamine prostitutsiooni
kaasatutele sh inimkaubanduse ohvritele.
5.3 ATOLL keskuses pakutavate teenuste detailiseerimine vastavalt seni tehtud uurimuse
tulemustele.
5.4 ATOLL keskuses uute teenuste jaoks teenusekirjelduste väljatöötamine ja
juhendamaterjalide koostamine ning uute teenuste rakendamine.
Oodatav tulemus: loodud on prostitutsiooni kaasatutele rehabilitatsioonikeskus ATOLL, mis
pakub projekti jooksul teenuseid 400 prostitutsioonikaasatule sh inimkaubanduse ohvritele.
6. Tugigruppide moodustamineendistele prostitutsiooni kaasatud naistelesh inimkaubanduse
ohvritele hariduse ja elukutse andmiseks, sobiva töökoha leidmiseks ning tavaellu
tagasitoomiseks.
6.1 Tugigrupikontseptsiooni, tegevuskava ja metoodika väljatöötamine. Grupisupervisiooni jt
tagasiside vormide korraldamine tugiisikutele.
6.2 Tugigruppide moodustamine ja tugigruppide liikmete testimine.Tugigrupid
luuakseTallinnas (tegutsevad rehabilitatsioonikeskusesATOLL), Tartus, Narvas, KohtlaJärvel ja Pärnus. Tugigruppide liikmetetööturule tuleku algseisundi (valmisoleku)
fikseerimine toimub küsitluse käigus, mille tulemused vormistatakse aruandena.
6.3 Tugigruppide töö. Eesmärgiks tugigruppide liikmete viimine tööturule või aitamine
haridustee jätkamiseks tugiisikute toel.Toimub tugiisikute individuaalne töö tugigrupi
liikmetega ning tugigruppide regulaarne grupitöö (koosolekud üks kord kuus) grupijuhi
eestvedamisel. Tallinnas toimub tugigruppide töö rehabilitatsioonikeskuses ATOLL.
6.4 Tugigruppide liikmete testimine töö tulemuslikkuse hindamiseks toimub küsitluse käigus,
mille tulemused vormistatakse aruandena.
Oodatav tulemus: valminud tegevuskava ja metoodika tugigruppide töö läbiviimiseks, 130-st
prostitutsioonikaasatud naisest, kes on lõpetanud tegevuse prostituudina või soovivad
lõpetada; tugigruppide moodustamine Tallinnas, Ida Virumaal, Pärnus ja Tartus.

7. Koostöövõrgustiku moodustamine erinevate riiklike asutuste ja organisatsioonide ning
erasektori vahel nende töö tõhustamiseks prostitutsioonikaasatute sotsiaalseks ja
psühholoogiliseks rehabilitatsiooniks.
7.1 Koostööpartnerite kaardistamine. Erinevate prostitutsioonikaasatutega sh inimkaubanduse
ohvritega tegelevate (ka potentsiaalsete) asutuste/organisatsioonide kaardistamine Eestis.
7.2 Koostöövõrgustiku loomine ja kureerimine. Aktiivsete koostööpartnerite leidmine ning
koostöövõrgustiku loomine ja kureerimine prostitutsioonikaasatute rehabilitatsiooniks.
Regulaarse infovahetussüsteemi rajamine erinevate koostööpartnerite vahel, kasutades
meililisti ja veebikeskkonda. Regulaarsete infoseminaride läbiviimine koostööpartneritele.
Oodatav tulemus: loodud on koostöövõrgustik erinevate asutuste ja organisatsioonide vahel
nende töö tõhustamiseks prostitutsiooni kaasatute rehabilitatsioonisüsteemis.
8. Riikliku strateegia ja selle alusel tegevusprogrammi lähtekohtade väljatöötamine
prostitutsiooni kaasatud naiste rehabiliteerimiseks ja legaalsele tööturule toomiseks.
Oodatav tulemus: välja on töötatud riikliku strateegia ja tegevuskava lähtealused.
9. Projekti tulemustest teavitamine
9.1 Raamatu “Vaikijate hääled” avaldamine. Raamatu trükkimine ja levitamine.
9.2 Eesti täiskasvanud elanikkonna küsitlus. Viiakse läbi kordusuuring täiskasvanud
elanikkonna seas tegemaks kindlaks projekti jooksul toimunud muutuseid hoiakutes ja
valmisolekus prostitutsiooni kaasatuid rehabiliteerida.
9.3 Avalikkuse jariiklike institutsioonide teavitamine. Estiletakse valminud teledokumenti
ning riikliku strateegia ja tegevusprogrammi lähtekohti.
9.4 EQUAL projekti hindamine ja tulemuste avaldamine.

