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MTÜ VAITER 2020 Tegevusaruanne  

MTÜ VAITER registreeriti 11.01.2018.  

MTÜ VAITER-i põhitegevusteks on sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumine, sealhulgas 

psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia, loovteraapia ja tugigruppide teenused, ning 

täiendkoolituste korraldamine ja tervisedenduslike ennetustegevuste läbiviimine.  

 

MTÜ VAITER 2020 aasta kokkuvõte      

Aasta 2020, programm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“  

Koostas: Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER projektijuht 
Programm on oma tegevuse pühendanud laste turvalisuse ja heaolu tagamisele, tehes selleks 
tööd koos isadega (sh bioloogilised isad või kasuisad), kes on oma perekonnas olnud 
väärkohtlevad, hoolimatud või vägivaldsed või keda peetakse sellise käitumise riskirühma 
kuuluvaks. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal. 1.04.2019 on programmi omanik 
väljastanud MTÜle VAITER vastava litsentsi, mis annab ühingule ainuõiguse programmi 

rakendamiseks eestis.  

Ajavahemikus 1.01-30.06.2020 toimus kokku kolm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ 
koolitusgruppi (kaks eestikeelset ja üks venekeelne), mille läbisid täies mahus 25 isa ja neile 
väljastati MTÜ VAITER´i poolt vastav tunnistus koos lõpparuandega. Programmi katkestas 
kolm isa, millest kaks olid põhjustatud sotsiaalmajanduslikust (sissetulek, tervis, sotsiaalsed 
suhted) olukorrast  ja ühel juhul suundus isa teisele teenusele (pereteraapiasse). 
Grupikohtumised toimusid Tallinnas ja Rakveres. Osalejad olid pärit 10 erinevast kohalikust 
omavalitsusest.  

Programmi läbinute keskmine vanus oli 39. eluaastat. Kõige noorem 18 ja kõige vanem 50. 
Kõik isad omasid programmis osalemise ajal töökohta. 25st seitse liitusid programmiga omal 
soovil, 18 osalejat olid suunatud. 44% osalejatest ei elanud oma lastega koos. Kahel osalejal 

puudus kontakt lastega programmi läbimise ajal täielikult, mida ei suudetud ka programmi 
lõpuks taastada. 25 isal on kokku 46 last. Lapsed olid vanuses 3 kuud-17-eluaastat. 

Aasta teisel poolel jäi osalejate puudumise tõttu ära programm Pärnus, alustasid eestikeelsed  
grupid Rakveres (grupis 7 isa) ja Tallinnas (grupis 9 isa). Gruppide komplekteerimine toimub 

Tallinnas (eesti- ja venekeelne) ja Valgas (eestikeelne). Grupid alustavad jaanuaris 2021 või 
gruppide täitumisel. 
2020. aastal said esimesed neli grupijuhti programmi omanikult akrediteeritud grupijuhi 

tunnistuse. 

Aasta 2020, programm „Naised vägivallata“ 

Koostas: Õnne Liv Valberg, programmi maaletooja ja arendusjuht. 
Programm „Naised vägivallata“ tugineb Soomes tegutseva Maria Akadeemia poolt välja 
arendatud tugigrupi töömudelile, mille esindusõigust omab Eestis ainsana MTÜ VAITER. 
Programmis keskendutakse naise vaimse ja füüsilise vägivalla dünaamikale. Tugigruppide töö 
toimub Maria Akatemia RY (Soome) poolt välja töötatud “Väkivalta on ehkäistävissä” 

https://vaiter.ee/hoolivad-isad/
https://vaiter.ee/naised-vagivallata/


programmi alusel. Töö aluseks on psühhodünaamiline inimkäsitlus ja meetodid on välja 
arendatud alates 2003. aastast. 

Programmi maaletoomiseks ja juurutamiseks viidi ellu projekt „Koolitusprogramm ja 
tugigrupid naiste vägivaldse käitumise ennetamiseks ja vägivalda kasutavate naiste 
toetamiseks“ („Naised vägivallata“ programm), mille rahastajad olid Sotsiaalministeerium ja 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Projekti kestvus: 01.02.2020 – 28.02.2020 ja projektijuht: 

Õnne Liv Valberg. 
Kaasatud osapooled: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Tallinna linna spetsialistid, MTÜ 
VAITER spetsialistid, Maria Akatemia (Soome), valdkonna eksperdid. 

Projektis toimunud tegevused: 

-  Maria Akatemia koolitusprogrammi „Vägivald on ennetatav“ läbimine, mis tutvustas naise 
vägivalla dünaamikat ja ennetava vägivallatöö töömudelit- koolituse läbis 25 spetsialisti 
Tallinna linnast ja MTÜ-st VAITER. Toimus 5 koolituspäeva.  
- Töötati koos ekspertidega ja Maria Akatemiaga välja sobiv koolitusprogramm Eestis 
töötavatele spetsialistele. Koolitusprogrammi testitakse 2021. aasta esimesel poolel- viiakse 

läbi kahepäevane koolitus Tallinna linna spetsialistidele. 

- Töötati koos ekspertidega ja Maria Akatemiaga välja tugigrupi korralduslik mudel naistele, 
kes on vägivallariskiga või kasutanud vägivalda lähisuhetes.  
- Alustati kahe tugigrupi läbiviimisega (kontaktgrupp, mis kohtus osaliselt ka hübriidgrupi 
vormis ja distantsgrupp), mis toimuvad kuni 2021 kevadeni. 

- Toimus MTÜ VAITERi ja Tallinna linna sotsiaalvaldkonna töötajate õppevisiit Helsingisse 
tutvuma Maria Akatemia tegevustega, eesmärgiga saada ülevaade Maria Akatemia 
tööpraktikast, teenustest ja tegevustest. 

- Programmi arendamisel toimusid töörühmad, töökoosolekud, kovisioonid, mentorkohtumised 
Maria Akatemiaga, samuti sisekoolitused. 

2021. aastal jätkab MTÜ VAITER programmi ja gruppide arendustegevuste ja teenuste 
pakkumisega Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekti toel.  

 

Aasta 2020, osalemine ESF ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektis „Abiks 
hoolduskoormusega inimestele“.  Projekti periood: 01.02.2020 – 28.02.2022 

MTÜ VAITER osalus projektis: 
Õnne Liv Valberg- projekti taotluse kirjutamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiumetile, projekti 

ekspert, MTÜ VAITER koordinaatorite töö koordineerimine ja nende toetamine projektis. 
Projektis osales 2020. aastal neli MTÜ VAITER koordinaatorit, kes osalevad 
hoolduskoormusega inimestele pakutava koordinaatoriteenuse osutamisel ja testimisel. 

Eksperdi juhtimisel toimusid regulaarsed sisekoosolekud ja kovisioonid MTÜ VAITER 
koordinaatoritele. Ekspert osales teenuse arendustegevustes, korraldas ja viis läbi projekti 
sisekoolitusi. Projekt jätkub ka järgnevatel aastatel MTÜ VAITER osalusel. 
 

Loovteraapia teenuse “Töö saviväljal” osutamine 

Koostas: Keete Janter 

Saviteraapiast saavad abi päris paljud lapsed ja täiskasvanud, seda kasutatakse põhiliselt töös 
laste ja täiskasvanutega psühhiaatrias ja traumateraapias, samuti rehabilitatsioonis. Tegu on 
loovteraapia meetodiga, õige nimega “Töö saviväljal”. 

https://vaiter.ee/savitoo/


Näidustused, millega tavaliselt tullakse, on: 
traumakogemus (õnnetused, vägivaldsed suhted, lahkuminek jms);  
erivajadused, ülitundlikkus, füüsilised vaevused, nõrk motoorika; 
hüperaktiivsus ja keskendumisraskused; 
psühhosomaatilised sümptomid; 
muutused või keerulised olukorrad seoses elukorraldusega, tööeluga, kooliprobleemidega, 
suhetega. 

Saviteraapiasse võib tulla ise või suunatakse kas lastekaitse, psühhiaatri, politsei või ohvriabi 
või haridussüsteemide kaudu.  
2020. aastal on olnud palju lähisuhtevägivalla juhtumeid, kus laps on olnud vägivalla 
pealtnägijaks või ohvriks, samuti seksuaalvägivalla juhtumeid nii täisealiste kui lastega 
seonduvalt. Esil olid ka teismeliste depressiooniga seonduvad teemad ja suhtemured. Samuti 

on olnud ka palju töid (väike)lastega, kel ärevuse ja hirmudega seonduvalt muresid, mis 

väljenduvad käitumuslikult nii, et vanemad või lastekaitsetöötajad on lapsed suunanud 
saviteraapiasse abile. Ja on suur rõõm, kui asjad lähevad õige pea juba paremuse poole.  
 

Koolitused ja kogemuste vahetamine aastal 2020 

 2020. aastal hoogustus koolitustegevus. MTÜ VAITER koolitas teemadel: 
 

„Kiindumussuhe ja lapse arengu turvaline toetamine“; 

„Lapse keha, tunded, turvalisus“;  
„Lapse seksuaalne väärkohtlemine. Seksuaalselt väärkoheldud lapse abistamine“ ja  
„Sensoa lipusüsteemi metoodika ja selle rakendamine“; 
Sihtgruppideks olid KLAT ravikodu personal, Tallinna ja Pärnu lasteaedade 
haridustöötajad, samuti Vinni Perekodu töötajaid. Samade koolituste läbiviimisega 
jätkatakse ka 2021. aastal, planeeritud on Tallinna sotsiaalvaldkonna spetsialistide 

laialdasem koolitamine. 

 

 22.04 toimus veebikoolitus grupijuhtidele ja võrgustikutöötajatele “Riskide hindamine” 
isade suunamisel ja vastu võtmisel programmi “Hoolivad isad”. Koolitajad: Programmi 
mentor ja koolitajate koolitaja Dermot Brady (Inglismaa) ja Hannaliisa Uusmaa, 

Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna projektijuht. Osales 26 

inimest Eestist, Sloveeniast, Inglismaalt, Lätist ja Soomest. 
 

 5.05-30.06.2020 Miessakit Ry poolt läbiviidud täiendkoolitus ja kogemuste vahetamine 
"Töö vägivalda kasutanud meestega". Teemad:  Riskide hindamine. Ülevaade 
erinevatest programmidest. Lastekaitse, hoolekandesüsteemid ja perevägivalla 
ennetamine. Teadmiste levitamine programmide kohta erinevatel tasanditel. Meeste 

programmi suunamine ja vastuvõtmine. Teabekogumissüsteemid ja teabe hindamine. 
Rühmatöö. Osalejaid viiest riigist. 
 

 4.08 MTÜ VAITER, Tervise Arengu Instituut (Triin Vilms ja Katrin Streimann), 
Dermot Brady (grupijuhtide koolitaja ja mentor) ja programmi Caring Dads autor 

Katreena Scott.  

Arutati programmi mõju tõenduspõhisust ja mõju hindamist Eestis. 
 

https://www.kingston.ac.uk/staff/profile/dermot-brady-764/


 8.09 toimus koolitus „Vägivaldse käitumisega inimene - kas alati ka psüühikahäire 
diagnoosiga?“. Koolitaja psühhiaater Raine Pilli. Osalejaid 25. 
 

 04.12 koolitas MTÜ VAITER juhatuse liige Õnne Liv Valberg koos Heidy Heinlaga 
Tallinna linna sotsiaalvaldkonna spetsialiste. Muuhulgas tutvustati programme „Naised 
vägivallata“ ja „Hoolivad isad“ ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi teenuseid. 

 

 Saime Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUTilt 2020 Parima sooteadliku MTÜ 
tiitli, mida jagasime MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liiduga ja mis anti välja ENUTi 
kevadkonverentsil 18.06.2020 Tallinna Ülikooli aulas. Voldemar Kolga tegi VAITERi 
tegevustest ülevaate – et meil on väga hea kodulehekülg ning käimas olulised projektid 
„Hoolivad Isad“ ja „Vägivalda kasutavad naised“. Auhinna üleandmine on 
järgivaadatav videolt (4:45 minutist alates) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft5YqdyvW5o&list=PLWKX3dNTy-

ggaCZ6yvgjMoMzZ4lCMJHDM&index=9  

 

 Osalemine Changemakersi žüriis   
Rõõm oli 18. juunil osaleda Changemakers Start-Up 2020 finaali žüriis, kus noored 
otsisid turunduslahendusi MTÜ VAITERile noortele suunatud abivõimaluste parema 
kättesaadavuse tagamiseks.  

 

Film „Maailma kõige õnnelikum mees“, originaalpealkiri „Miehiä ja poikia“ / „The 
Happiest Man on Earth“. Soome, 2019. 85 minutit. Autor: Joonas Berghäll. Tootja: Oktober 
Oy.  

 

 23.07 filmi esilinastus Eestis VAITERi töötajatele. 
 15.08 linastus film Arvamusfestivali programmi raames Paide Muusika- ja Teatrimajas. 

Osalejaid 70. Aruteluringis jagasid mõtteid Meelis Kukk (programmi grupijuht), Tõnis 
Palgi (sotsiaalkindlustusamet), Anneli Väär (lastekaitsetöötaja) ja Külle Kadarik 
(pereterapeut). 

 11.09-1.10 linastus film Kinos Artis, osalejaid 120. Aruteluringis osalesid Margus 

Salumets (EELK Perekeskus), Roman Krõlov (SKA), Meelis Kukk (programmi 
grupijuht), Anneli Väär (lastekaitsetöötaja) ja Sigrid Petoffer (programmi 
koordinaator). 

 6.11 linastus film Kiisa Rahvamajas. 

 10.11 Endla Teatrikinos. 

 20.11 näidati filmi Lastekaiste Liidu konverentsi „Meheks sünnitakse. Isaks 
kasvatakse“ raames.  

 Filmi näidati koostöös Perepesadega (SA Lapse Heaolu Arengukeskus) Paides, Türil ja 
Viljandis.   

 

Uute projektide ellukutsumine 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft5YqdyvW5o&list=PLWKX3dNTy-ggaCZ6yvgjMoMzZ4lCMJHDM&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Ft5YqdyvW5o&list=PLWKX3dNTy-ggaCZ6yvgjMoMzZ4lCMJHDM&index=9
https://www.lapseheaolu.ee/


 2020. aastal esitas MTÜ VAITERi juhatus taotlusvooru „Spetsialistide koolitamine 
perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele - 05.06.2020-

06.08.2020“ projekti taotluse "Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast", 

mis seisuga 31.12.2020 on tunnistatud vastavaks. 

Projekti tegevuste kaudu koolitatakse vähemalt 310 spetsialisti üle Eesti, kes saavad nad 
teadlikumaks perevägivallast ja soolisest vägivallast ning nende põhjustest, 
tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade 
koostöö tõhustamise võimalustest. Töötatakse välja koolitusmaterjalid ja 
koolitusprogrammid, võttes arvesse sihtrühmade vajadusi. Projekti raames töötatakse 
välja koolitusmaterjalid ja kaks koolitusprogrammi. Projekti partner on "MARTA 

Centre" Lätist. 
 

Koostööpartnerid  „Kõik, mis tuleb südamest, läheb südamesse“ 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna linnaosad, Tallinna Linnavalitsus, SA 

Archimedes, Rakvere Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Tartu 

linn, Pärnu linn, Põhja Ringkonnaprokuratuur, Viru Ringkonnaprokuratuur, 
Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Eesti 

Naisteühenduste Ümarlaua SA, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni, MTÜ 
Eesti Naiste Varjupaikade Liit, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, Eesti Lastekaitse 
Liit, Tervise Arengu Instituut, Lapse Heaolu Arengukeskus, Endla Teater, Kino Artis, 

Endla Teater, Paide Muusika- ja Teatrimaja, Arvamusfestival, Changemakers, Maria 

Akatemia RY, Riga City Council/Rica Social Service, NGO Društvo za Nenasilno 
Komunikacijo, Miessakit Ry, Caring Dads, European Network for the Work with 

Perpetrators of Domestic Violence. 

Meie eriline tänu kuulub kõikidele programmide „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ 
ja „Naised vägivallata“ grupijuhtidele ning meie mentorile Dermot Bradyle! 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 52 251 44 242

Nõuded ja ettemaksed 2 975 10 060

Kokku käibevarad 55 226 54 302

Kokku varad 55 226 54 302

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 353 1 984

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 13 906 0

Kokku lühiajalised kohustised 18 259 1 984

Pikaajalised kohustised   

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 24 615 35 327

Kokku pikaajalised kohustised 24 615 35 327

Kokku kohustised 42 874 37 311

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 991 360

Aruandeaasta tulem -4 639 16 631

Kokku netovara 12 352 16 991

Kokku kohustised ja netovara 55 226 54 302
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Annetused ja toetused 32 032 34 892

Tulu ettevõtlusest 26 960 23 931

Muud tulud 0 519

Kokku tulud 58 992 59 342

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -43 191 -28 492

Mitmesugused tegevuskulud -12 750 -11 621

Tööjõukulud -7 220 -2 574

Muud kulud -11 0

Kokku kulud -63 172 -42 687

Põhitegevuse tulem -4 180 16 655

Intressitulud 2 1

Intressikulud 0 -25

Muud finantstulud ja -kulud -461 0

Aruandeaasta tulem -4 639 16 631
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 34 047 20 841

Muud põhitegevuse tulude laekumised 0 57

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -26 240 -22 413

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -41 828 -29 944

Väljamaksed töötajatele -19 627 -12 731

Makstud intressid -11 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
61 666 73 522

Kokku rahavood põhitegevusest 8 007 29 332

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 2 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 1

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed 0 -500

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest 0 -25

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -525

Kokku rahavood 8 009 28 808

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 44 242 15 434

Raha ja raha ekvivalentide muutus 8 009 28 808

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 52 251 44 242



11

MTÜ VAITER 2020. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 360 360

Aruandeaasta tulem 16 631 16 631

31.12.2019 16 991 16 991

Aruandeaasta tulem -4 639 -4 639

31.12.2020 12 352 12 352
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskonto jääki.Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised

tingimused on täidetud. 

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena.

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt

kindel.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 16 546 6 825

Sotsiaalmaksud 5 593 2 307

Kokku tööjõukulud 22 139 9 132

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
14 919 6 558

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 0 4 225



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2021

MTÜ VAITER (registrikood: 80458405) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KEETE JANTER Juhatuse liige 31.05.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata tervishoiualad 86909 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 56358318

E-posti aadress info@vaiter.ee


