
NAISTEVASTASE VÄGIVALLA TEEMALINE TÄIENDKOOLITUS 

Asukoht:  Centennial Hotel Tallinn, Endla 15, 10122 Tallinn 

Koolituse toimumise kuupäevad: 

17.08 ja 18.08.2018 

24.08 ja 25.08.2018 

14.09 ja 15.09.2018 

21.09 ja 22.09.2018 

Korraldaja Sotsiaalkindlustusamet, tegevusloa kood 203217 

1. Täienduskoolituse õppekorralduse alused: 

1.1. Täienduskoolitust korraldatakse tervise- ja tööministri 06.06.2017. a määruse nr 23 

„Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava, maht, ülesehitus ja sisu“ 

alusel. Kõik koolitusel osalemise tingimused, õppekava jm informatsioon on toodud 

määruses ja määruse lisas.  Link määrusele: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113062017009  

1.2. Täienduskoolitusele vastuvõtuks esitab õppija CV ja motivatsioonikirja põhjendusega, 

miks ta soovib koolitust läbida. Koolitusele registreerumise järel saadetakse osalemise 

kinnitus. Kohtade arvu täitumisel lisatakse õppija soovi korral järgmise aasta koolituse 

ootejärjekorda.  Osaleja arvatakse koolitusel osalejate nimekirjast välja, kui ta on 

puudunud kolmel järjestikusel korral, talle ei väljastata sellisel puhul ka tõendit.  

1.3. Koolitus on tasuta, sh kohvipausid. Lõuna kulutused kannab koolitusel osaleja ise. 

Transpordi, majutuse vm kulude eest kui neid tekib tuleb õppijal ise tasuda. Tunnistuse 

saamiseks on vajalik vähemalt 85 protsendi ulatuses auditoorses õppes osalemine ja 

õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse korraldaja 

poolt iseseisva töö ja juhtumite lahendamise kaudu. Tõend koolitusel osalemise kohta 

väljastatakse ainult õppija soovil juhul, kui ta ei saavuta õpiväljundeid ja seega ei saa 

tunnistust, või kui ta osaleb mõjuval põhjusel vähemas kui 85 protsendis õppetöös.  

 

2. Täienduskoolituse õppekava:  

Õppekava nimetus - Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava 

Õppekava rühm – Sotsiaaltöö ja nõustamine 

Sihtgrupp - Isikud, kes soovivad osutada naiste tugikeskuse teenust või on seotud naiste tugikeskuse 

teenuse korraldamisega (nt ohvriabitöötajad). 

Õpiväljundid - Kursuse läbinud isik: 

 tunneb naistevastase vägivalla ja soolise võrdõiguslikkuse mõisteid, saab aru naistevastasest 
vägivallast kui inimõiguste rikkumisest ja selle seostest soolise ebavõrdsusega, teab selle 
vägivalla eripärasid, vorme, liike ja levikut; 

 on teadlik peres toimuva vägivalla eripäradest, võimu ja kontrolli tähendusest vägivaldses 
suhtes, ohvri ja vägivallatseja käitumise motiividest, vägivalla mõjust naisele ja lapsele; 

 on teadlik seksuaalvägivalla levimusest ja olemusest; mõjust ohvrile ning abistamise 
võimalustest Eestis; 

 oskab teha esmast nõustamist naiste tugikeskuse poole pöördunud vägivalla ohvrile ning 
tunneb põhilisi kriisinõustamise viise; 

 mõistab trauma mõjusid, oskab aidata vägivalla ohvrit ja ennast ning on kursis 
konfidentsiaalsust puudutavate nõuetega; 

 tunneb tsiviilmenetluse eripärasid ning naiste tugikeskuse teenuse osutaja võimalusi ohvrit ja 
tema lapsi toetada; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113062017009


 tunneb kriminaalmenetluse eripärasid ning naiste tugikeskuse teenuse osutaja võimalusi 
ohvrit ja tema lapsi toetada; 

 tunneb juhtumikorralduse põhimõtteid ja oskab neid kasutada ohvri abistamisel naiste 
tugikeskuse teenuse osutamise käigus. 

Õpingute alustamise tingimused - Vähemalt keskharidus. 
Õppe kogumaht - 90 akadeemilist tundi, millest 64 tundi on auditoorset ja 26 tundi iseseisvat tööd.  
Koolitus koosneb kaheksast moodulist. 
Õppe sisu - Naistevastase vägivalla spetsiifika, ohvrite abistamise põhimõtted ja võimalused ning 
võrgustikutöö. 
Õppekeskkonna kirjeldus - Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on 
varustatud vajaliku õppetehnikaga ja mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 
Õppematerjalide loend - Õppematerjalide loend on iga määruse lisas mooduli juures välja toodud.  

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid – Tunnistus.  
Nõuded koolituse lõpetamiseks - Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 
85 protsendi ulatuses auditoorses õppes osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite 
saavutamist hinnatakse koolituse korraldaja poolt iseseisva töö ja juhtumite lahendamise kaudu. 
Juristidel on tunnistuse saamiseks kohustuslik osaleda 85% ulatuses moodulites I, II, VI, VII, VIII. 
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus - Koolitust läbiviivatel õppejõududel peab 
olema kõrgharidus ja töökogemus naistevastase vägivalla uurimise, ennetamise, ohvrite abistamise, 
naiste tugikeskuse teenuse osutamise või korraldamise valdkondades.  
Mooduleid IV ja V läbiviival õppejõul peab olema kõrgharidus psühholoogias või läbitud 
psühhoteraapia väljaõpe. Mooduleid VI ja VII läbiviival õppejõul peab olema kõrgharidus 
õigusteaduses. Õppejõul on õigus kaasata koolituse läbiviimisse eksperti, kellel on naistevastase 
vägivalla ennetamise, ohvrite abistamise, naiste tugikeskuse teenuse osutamise või korraldamise 
kogemus. 
 

3. Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused: 

3.1. Täienduskoolitust tehakse tervise- ja tööministri 06.06.2017. a määruse nr 23 

„Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava, maht, ülesehitus ja sisu“ 

alusel. Määruse lisas olevat õppekava täiendatakse kui selleks peaks vajadus ilmnema.  

3.2. Nõuded koolitajatele on määratletud tervise- ja tööministri 06.06.2017. a määruses nr 

23 „Naistevastase vägivalla teemalise täienduskoolituse kava, maht, ülesehitus ja sisu“. 

Koolitajatelt eeldatakse nii kõrghariduse olemasolu, teatud moodulite puhul konkreetsel 

erialal kõrghariduse olemasolu, kui töökogemust naistevastase vägivalla uurimise, 

ennetamise, ohvrite abistamise, naiste tugikeskuse teenuse osutamise või korraldamise 

valdkondades.  

3.3. Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud 

vajaliku õppetehnikaga ja mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

3.4. Täienduskoolituse kohta kogutakse tagasisidet iga koolituspäeva lõpus. Kogutud infot 

kasutatakse järgmistel aastatel läbiviidavate koolituste kvaliteedi tõstmiseks, sh 

õppejõudude valikuks.  

 

 

 


