


TEGUTSEME:
• Pärnumaal alates aastast 2009. Alustasime nullist.

• Saaremaal alates aastatst 2016. KOV kutsus meid 
teenust pakkuma, kui tegi piirkonnas 
ümberkorraldusi sotsiaalteenuste valdkonnas.

• Praktiliselt üle riigi ja piirist ülegi.

VISIOON
Laiapõhjalist ja parimat teenust pakkuv naiste 
tugikeskus.



Varjupaiga teenust vajanud laste ja emade statistika

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Emad 36 37 26 24 28 22 25 17

Lapsed 20 27 13 13 14 21 19 14
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HANKEGA RAHASTATUD TEGEVUSED:

• Majutus emale ja temaga kaasasolevale 
lapsele (lastele)

• Erinevad nõustamised (kriisi, sotsiaal, 
juhtumipõhine, juriidiline, 
psühholoogiline) sihtgrupile

• Võrgustikutöö abivajale parema teenuse 
pakkumiseks



MEIE TEGEVUSED:

1. Kogemusnõustamine

2. Loovteraapiad

3. Tugigruppide tegevuse juhtimine

4. Avalikud kampaaniad  teadvuse tõstmiseks, 
hoiakute muutmiseks, sihtgrupi huvikaitseks 

5. Emade ja laste laagrid suvel

6. Avalikud üritused 

7. Koolitused, esinemised, nähtaval olemine



8. Koostöö meediaga

9. Koostöö koolide ja noortekeskustega

10. Infolehe väljaandmine

11. Sport, tsirkus ja kunst

12. Emade ja laste ühisüritused
Kui meie ümber on teadlikud koostööpartnerid ning 
kaasaegsete hoiakutega kogukonna liikmed, siis on 
lihtne ja tulemuslik abivajajaid aidata ja lasta neil 
saada selleks, kes nad on võimelised olema.



LAPS VARJUPAIGAS

• Alati koos emaga

• Tasuta

??????????

• Poisslaste vanus

• Lemmikloomad



LAPSE PROFIIL

• Kõik lapsed on erinevad

• Kiired kohanejad

• Kiindumushäirega

• Distantsseerunud

• Kokkuhoidvad

• „Vastutava täiskasvanu“ rollis

• Avanemine ja abi vastuvõtmine erinev

• Ootab ausalt asjadest rääkimist

• Võtab ema kaitsva hoiaku, süütunne



LAPSEVANEMA PROFIIL

• Ei ole ühtset profiili (majanduslik, laste arv, 
toimetulek, sugulased jne).

• Erinev oskus käppadele maanduda.
• Erinevad enda ja laste esmased vajadused.
• Erinev oskus lapse vajadusi hinnata.
• Kiired kohanejad.
• Eeldavad, et säästavad lapsi, kui nendega 

probleemist ei räägi.
• Ei usu, et lapsed on kõike näinud ja kuulnud.



LAPS vägivalla (VV) ohver
• Osalejana või pealtnägijana on ta alati VV ohver.

• Lapse viha pöördub ema suunas (ei tule toime 
olukorraga, kui ei saa aru, kes võib olla ohtlikum või 
ebaturvalisem).

• Vägivaldne suhe mõjutab lapse arusaamu ja 
maailmapilti.

• Vägivald annab väga halba eeskuju. 

• Vägivaldne keskkond paneb lapse vägivaldselt käituma.

• Lapsed, kes sellises peres kasvavad, võivad kokku 
puutuda vaimsete probleemidega.

• Neil on tähelepanu ja läheduse puudus.



MEIE ÜLESANNE HINNATA

• Tervislik seisund (areng, hooldatud, puhas).

• Toimetulek ja areng (vajab lisatuge koolis, 
toetus koolitöödes, vaba aja sisustamine).

• Lapse „minapilt“ (rahulolu iseendaga, koos 
sõpradega, vanematega, suhete loomise 
oskus).

• Tundeelu ja käitumine (meeleolu, keeruliste 
olukordadega toimetulek, kellelt küsib abi).

KOOSTÖÖ EMAGA!!!



• OLUKORRA HINDAMINE

• RISKITEGURITE TUVASTAMINE

• SEKKUMISE PLANEERIMINE

• TEGEVUSKAVA KOOSTAMINE JA ELLUVIIMINE

• VAHEHINDAMINE

Lapsel on automaatsed  eneseabi oskused!

Paralleelne ema ja laste areng!

Lapse parim toetaja ja „ravim“ on tema terve ning 
end turvaliset tundev EMA!  EMA EESKUJU!



ESIMENE SUVELAAGER 2012
• Nägime, kui erinevalt 2 ema suhtusid oma 

lastesse. Kleepuvad ja eemaldunud lapsed.

• Neil peredel puudus võimalus koos lastega 
ühistegevusteks.

• 24 tundi koos olles saime ema-lapse suhtest 
adekvaatse pildi ja võimaluse abi anda. 

• Usalduse kasvatamine, iseseisvumine, ema-
lapse koostegevus.

• Sport, teater, loovus, loodus, toimetulek



ÜHISED TALVISED TEGEMISED

Päkapikumaad, veekeskused,                                 
kino- ja teatrikülastused 



LOOVTEGEVUSED

Eesmärk: laiendab võimalusi suhtluseks, kui 
sõnaline eneseväljendus on piiratud või  
takistatud. Käivitab, toetab, hinnanguvaba.

Kunsti- ja muusikateraapia, saviteraapia, 
loovliikumine ja loovkulinaaria, käelised 
tegevused, draamateraapia.



PROBLEEMID TÄNA

• Varajased traumaatilised elukogemused loovad ühelt poolt 
pinnase uuesti ohvriks langemiseks ja teiselt poolt loovad 
ohu muutuda kurjategijateks.

• Lapsed hakkavad keerulistes olukordades kasutama oma 
elus kogetut, nähtut ja õpitut st. VV lahendab kiirelt ja 
tulemuslikult olukorrad. Muster kordub. Vastuollu 
sattumine seadustega.

• Lastele puuduvad väljapool Tallinnat ja Tartut spetsiifilised 
abisaamise võimalused (psühholoogid jne.)

• Laste vastuoluline „minapildi“ kujunemine.  
Silmakirjalikkus, topeltstandardid, kartmatus seaduste ees, 
manipulatsioon.



LAAGER TEEB IMESID
• Emade ja laste ühisolemine

• Ühised väärtused, kogemused

• Kvalliteetaeg looduslikus keskkonnas

• Suhtevõrgustik laienenud

• Tervemad ja tugevamad 

• Suhted vanematega on muutunud usalduslikumaks

• Omandatud uued oskused, teadmised

• Laienenud silmaring

• Enesehinnangu ja enesekindluse tõus

• Laste soovil juba 5-s laager tulemas

• 5-7 päeva säravaid silmi ja naerusuid







naistevarjupaik@gmail.com

Tel. 5398 1620;

FB-s: Pärnu naiste tugikeskus

mailto:naistevarjupaik@gmail.com

