
• Eakad inimesed puutuvad kokku 
igasuguse väärkohtlemisega, kui-
gi neid on võrreldes nooremate 
ohvritega vähem märgata 

• Selle probleemi lahendamiseks käi-
vitati 2017. aastal 3-aastane Eras-
mus+ projekt TISOVA 

• Viie partneriga konsortsium neljast 
Euroopa riigist 

• Projekti eesmärk: koolitada võt-
merühmi eakate vastase vägivalla 
teemadel

Projekti tulemused:

1. Analüütiline aruanne eakate naiste 
väärkohtlemisest, sealhulgas poliit-
ilised soovitused

2. Koolituskäsiraamat eakate väär-
kohtlemise (nais)ohvrite toetamise 
kohta

3. Koolituskäsiraamatul põhinev vee-
bikursus 

4. Juhised koolitusjuhendi ja veebikur-
suse kasutamiseks

Veebikursus
• Põhineb koolituskäsiraamatul
• Jaguneb kolmeks iseseisvaks õpira-

jaks: spetsialistidele, vabatahtlikele 
ja eakatele 

• Iga õpirada sisaldab videoloenguid 
ja interaktiivseid harjutusi

• Erinevate kuritarvitavate olukordade 
illustreerimiseks on ka rollimängud, 
mis salvestati koos näitlejatega 
LendTeatrist (Elva, Eesti).

Õpiradadel käsitletavad teemad:

Projektist

LendTeatri näitlejad

Sirkka Perttu, koolituskäsiraamatu 
autor, tervishoiutöötaja ja Naiste 

Liini asutajaliige Soomes 
Üldine teoreetiline raamistik
• eakate väärkohtlemise definitsioonid 

ja mõisted 
• eakate vastu suunatud vägivalla vor-

mid (ja tunnused)
• eakate väärkohtlemise stsenaariumid 
• riski- ja kaitsetegurid
• vägivalla tagajärjed
• inimõigused rahvusvahelisel ja Euroo-

pa tasandil

Spetsialistidele
• viisid, kuidas ohvrid väärkohtle-

misele reageerivad
• mäluhäirete ja dementsusega 

inimeste toetamine
• tuvastamise tehnikad ja meetodid, 

määratlemisvahendid
• spetsialisti rollid, vastutus
• sekkumise ja võimestamise põhimõt-

ted, ohutuse planeerimine

Vabatahtlikele
• vabatahtliku rollid ja vastutus
• vabatahtliku töö põhimõtted
• vabatahtliku õigused
• mida tohib ja mida ei tohi teha, 

kui vanem inimene avalikustab 
väärkohtlemise

Eakatele 
• vananemine tänases ühiskonnas
• eakate vastane vägivald kui 

inimõiguste rikkumine
• kuidas kaitsta end vägivalla ja 

väärkohtlemise eest

NTTK
Vägivallast on 

väljapääs!

Projekti raames viisime läbi uuringu, et 
saada rohkem teada eakate naissoost 
väärkohtlemise ohvrite kogemustest. 
Tulemuste põhjal töötasime välja koo-
lituskäsiraamatu, mis on kohandatud 
kolmele erinevale sihtrühmale:

Sotsiaal- ja 
tervis-

hoiutöötajad
Eakatega 
töötavad 

vabatahtlikud

Eakad 
inimesed

Käsiraamat on mõeldud õpetajatele ja 
koolitajatele, et viia läbi eakate vastu 
suunatud vägivalla ennetamist ja sellele 
reageerimist käsitlevaid koolitusi.

Koolituskäsiraamat, mis on 
kodulehel tasuta allalaadimiseks 

saadaval

Koolituskäsiraamat



 

Lisainformatsiooni saamiseks võtke pa-
lun ühendust Pille Tsopp-Pagan 
pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee 

TISOVA projekt on loodud Euroopa Liidu 
programmi Erasmus+ rahalisel toel. 

Lepingu nr: 2017-1-EE01-KA204-034902 
Projekti periood: 
September 2017 – Detsember 2020

Meie projekti kohta saab lisateavet 
ja tutvuda projekti materjalidega kõigis 
viies keeles (inglise, eesti, soome, sak-
sa ja kreeka keeles) kodulehel: 

https://www.wave-network.org/tisova/

SISSEJUHATUS

TISOVA 

MATERJALIDELE 
HARIDUSLIKELE

Suunise
Erinevaid viise materjalide
kasutamiseks

1 Veebipõhise 
õppeprogrammina 

• Sobib ideaalselt iseseisvalt 
õppijate jaoks

• Veebikursust saab igal ajal 
meie koduleheküljel läbida

2 Eraldiseisvate osadena

• Kasutada ainult veebikursuse 
ja/või koolituskäsiraamatu ele-
mente

• Nt laadige alla eakatele 
mõeldud video ja näidake seda 
oma organisatsiooni klientidele

3 Kui personaalse 
koolitusena

• Korraldage eakate väärkohtle-
mise alane koolitus oma organ-
isatsioonis

• Kasutage koolituskäsiraamatut 
õpetamisnõuannete ja praktil-
iste harjutuste leidmiseks

• Kasutage veebikursust teoreet-
ilise alusena, mida osalejad 
saavad kodus vaadata

Peaksime mõtlema 
vanadusele kui uuele 

eluetapile, kus omandame 
uusi oskusi ja kogemusi. 
Meie tulevik peaks olema 

vanusesõbralik ja eakatele 
inimestele julgustav, mitte 

neid ühiskonnast välja tõrjuv.

Marina Kaljurand,  
Euroopa Parlamendi saadik

“

”

https://www.wave-network.org/tisova/

