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MTÜ Living for Tomorrow eeldefineeritud projekt 

• Projekt: Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite   

  abistamise Nõustamisliini +372 6607 320  

  teenus 

• Periood:  25.märts 2013 - 31.detsember 2015 

 

• Eesmärk: Inimkaubanduse ennetamine tööjõu   

  ekspluateerimise eesmärgil ja ohvrite   

  abistamine 

 

• Eelarve: 189 553 € 



Planeeritud tegevused 

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliini  

+372 6607 320 teenuse pakkumine  

 

• tasuta juriidilised konsultatsioonid; 

 

• ebaseaduslike töövõimaluste võimalikud tagajärjed; 

 

• nõuanded inimestele, kes lähevad välismaale tööle või õppima; 

 

• nõustamine eesti, vene, inglise, poola, ukraina ja soome keeles. +372 

6607 320 number on avatud tööpäevadel kella 10.00-18.00 (muul ajal 

saab jätta teate) võib kirjutada ka e-posti aadressile: info@lft.ee  

mailto:info@lft.ee


Planeeritud tegevused 

Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statsitsika kogumine. 

• Nõustamiliinile laekuvate kõnede põhjal statistika koostamine ja 

inimkaubanduse trendide analüüsimine. 

 

Informatsiooni jagamine. 

• Inimkaubanudse ennetamisalase infomaterjalide koostamine ja levitamine erinevates 

sihtrühmades (noored, spetsialistid, töötud, teenusepakkujad jne). 

• Nõustamisliini teenuse tutvutsamine meedias (üleriigilistes ja kohalikes 

ajaleheväljaannetes, raadios, televisioonis). 

• MTÜ Living for Tomorrow kodulehekülje www.lft.ee  inimkaubanduse teemalise rubriigi 

uuendamine ja täiendamine. 

 

Projektitegevuste ja mõju hindamine. 

• Uurimuse läbiviimine noorte hulgas hindamaks teadlikkuse kasvu, võrreldes tulemusi 

2002 ja 2007 aastal läbiviidud uurimustega. 

• Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitoorimine. 

 

http://www.lft.ee/


Oodatavad tulemused 

• Projekti jooksul on nõustatud vähemalt 2500 klienti. 

• Vähemalt 15 ohvrit on saanud varjupaiga ja rehabilitatsiooniteenust. 

• Igaaastane analüüs ja kokkuvõte inimkaubanuduse tööalase 

ekspluateerimise trendidest ja juhtumitest.  

• Igakuine statistiline kokkuvõtte ohvritest ja potentsiaalsetest ohvritest seoses 

tööalase ekspluateerimise juhtumitega. 

• Inimkaubanduse ennetamisalase informatsiooni levitamine erinevates 

meediaväljaannetes, noortekeskustes, Eesti Töötukassas, seminaridel, 

konverentsidel jne.  

• www.lft.ee kodulehekülge on külastanud vähemalt 10 000 inimest. 

• Uurimuse läbiviimine noorte hulgas seoses inimkaubanduse ennetamise 

teemaga ning andmete võrdlemine 2002 ja 2007 aastal läbiviidud 
uurimustulemustega. 

http://www.lft.ee/


• Projekti jooksul on Nõustamisliinile on helistanud 1437 klienti 

o Kõne pikkus nõustamisel on ca 30-40 min 

o 80% kõnedest on seotud probleemiga 

o Enamus juhtumite lahendamisel tuleb kaasata ametiasutusi (Tööinspektsioon, Maksu-

ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet), välisriikides Eesti Saatkonna 

konsulaarosakonda, MTÜ-sid, erinevaid ametkondi  

 

• Tuvastatud juhtumid: 

o 62 tööalast ärakasutamisjuhtumit; 

o 6 kelmuse juhtumit; 

o 6 fiktiivabielu juhtumit 

o 3 seksuaalset ekpluateerimist; 

o 3 perevägivalla juhtumit; 

o 1 konsumatsiooni juhtum; 

o 162 juriidilist nõustamist seose ekpluateerimisjuhtumite tuvastamisega   

Iga-aastane statistika kättesaadav kodulehel 

http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1  

Saavutatud tulemused 

http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1
http://www.lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-/noustamisliini-statistika-1


• Osalenud 90 üritusel, andnud 48 intervjuud ajalehtedele, 

televisioonile ja raadiole 

• Kaasati Tööinspektsiooni ja Tööelu portaali kampaaniatesse 

Saavutatud tulemused 



Nõustamisliini andmebaas 



Eesti Töötukassa, EURES võrgustiku Tööturu infopäevad 



Eesti Töötukassa, EURES võrgustiku Tööturu infopäevad 



Oleme alati avatud tutvustama oma tööd ja jagama kogemusi 



Meie töös mängib olulist rolli ka meedia 



Uued väljakutsed,, meetodid „kastist välja“ mõtlemine. 

Sündis idee „JOBTRAFFICK“ - Garage48 



Olulised partnerid omavalitsustest – kogemused rikastavad ja lähendavad 



Esinemised ja ümarlauad erinevatel tasanditel 



Näited infomaterjalidest (plakatid) 



Näited infomaterjalidest (voldikud) 



Reklaam ajalehtedes (töökuulutuste rubriigis) 







Nõustamisliini teenuse ja inimkaubandusalane 

informatsioon www.lft.ee – külastatavus 15 008 

http://www.lft.ee/


Informatsioon Facebook´is 

https://www.facebook.com/living.for.tomorrow  

https://www.facebook.com/living.for.tomorrow


 

• KOOSTÖÖ – õigete inimestega on see võimalik 

 

• KLIENT – ahela nõrgim lüli, kelle otsuseid on lihtsam hukka mõista kui 

mõista. Empaatia, ratsionaalsus, tulemuslikkus 

 

• MEESKOND – entusiasm, ühised väärtused, vaidlused, eneseareng 

 

• KVALITEET – tahame saavutada usaldusväärse partneri staatust  

 

• PRAKTIKANDID – väärtuslik hinnang väljaspoolt 

 

• NÕUSTAMISLIIN – ühendav lüli Kliendi ja Ametiasutuse vahel  

 

 

 

Mida õppisime ja kuhu edasi... 



Täname kõiki, kes meiega 

seda teed on kulgenud ja 

tahavad seda sama 

entusiasmiga jätkata  

Sirle Blumberg 

MTÜ Living for Tomorrow juhataja 

sirle@lft.ee 

www.lft.ee  
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