
ARUANNE 
PROJEKTINIMETUS:  
Lunest- Sidiv 

Ida - 
Virumaauimastitarvitajatelejanendepereliikmeteletasutaõigusabisüsteemiloomin
e 
 
(ProjekttasutaõigusabiteenuseosutamiseksKirde-
Eestiuimastiprobleemidegaisikutele, HIV-positiivsetelejanendepereliikmetele )  
 

Palumeesitadaprojektisisulühikokkuvõte 

2. 
Palumeväljatuuamuudatusedprojektitaotlusesesitatudjaprojektitäitmisetegelik
e üldnäitajateosas, põhjendada:  
 
Projekt LUNEST- SIDIV alustas oma tööd 2019.a.15  jaanuaris. Vahearuande 
koostamiseseisugaeiolnudprojektilühtegikardinaalsetmuudatust, 
vamõningadsihtrühmaesindajateerivajadustesttingitudnüansid.  
 
2.1. eesmärgid 

Projektipõhieesmärk on sihtrühmale (edaspidiKliendid) 
tasutaõigusabiosutaminetugiisikuabil. 
Kuidõigusabiosutamisejatugiteenuseprotsessmuutubkeerulisemaksklientidemõni
ngateeripäradetõttu.  

Õigusabiosutamiselnarkosõltlastestisikutelepuutusimekokkusellega, et 
mõningatelabijärelepöördujatelesinevadpsühholoogilisedprobleemid, mis on 
seotudraskustegakontakteerumisel, ümbritsevategasuhtlemisel. 
Selleprobleeminegatiivnekõrvalmõju on 
sellisteleisikuteleõigusabiosutamiseltekkivadraskused 
(ilmselgeltperspektiivseteskohtuasjades). 
Nõustamiselöeldudvajadusomadariigiasutussepöördumiselvajalikkedokumente, 
kliendil, arvestadesomaeripära, ei ole 
võimaliktäitaneidtingimusiningtemaprobleemiedukakslahenemiseksvajab ta 
tugiisikutepooltpidevatkontrolliningabi.  

Tihtilugupuuduvadklientidelsotsiaalsedoskusedelementaarseteeluolukordadelah
endamiseks. Seejuureslahendatakseosajuriidilisiprobleemetavalisevastusega, kas 
klient on nõusvõimitteühevõiteiseomavalitsusorgani, kohtutäituri, kohtu, 
politseivmsotsusega. Kuidjuhul, kuiklientidepoolt on 



pöördumisevõivastusteesitamisetähtajadmöödalastud, siis see viibselleni, et pole 
enammidagivõimalikparandadavõimuuta.  

Meieprojektiraamesneidprobleeme pole võimaliklahendada, 
kunaprojektieinäeettepsühholoogilisejasotsiaalabiosutamiseteenust.  

2.2. koostööpartner(d): 
 
„Me aitame sind MTÜ“ 

“MTÜ Allium“, 

SA Viljandi haigla“ 

Tervisearengu instituut“ 

MTÜ EHPV 

Ida-Viru Keskhaigla SA 

Eesti Töötukassa. 

 

2.3. projektis osalenud inimeste arv; 

Projekti elluviimises osalevad:  

2 tugiisikut 

2 juristi 

1 ekspert 

1 raamatupidaja 

1 projekti koordinaator 

 
2.4. projektitäitmisekestus: 
 

Käesolevaaruande esitamise seisuga 12 kuud (alates 15.01.2019. kuni 
15.01.2020.a) 

2.5. täiendavateressurssidetaotlemiseksesitatudtaotlused (ning kas need 
rahuldati): 
Taotlusitäiendavateressurssidetaotlemiseksei ole esitatud. 
 
2.6. 
Projektioodatavatejaprojektitäitmisetegelikemõõdetavatetulemustevõrdlus: 



TeenuseosutamineoliarvestatudKirde-Eestipiirkonnas. Kuid on olnud ka 
pöördumisiteistestpiirkondadest, eritiTallinnastja Harjumaalt.   
Esimeselpoolaastaloliplaneeritudosutadateenust 125 isikule, 
kuidtegelikultoliteenustosutatud 235 kliendile.  
Oli planeeritudsaadaotsus 55 asjas, kuidtegelikultolisaadudotsus 97 asjas.  
Prijekti raames oli läbi viidud 8 koolitusmeedet(kokku üle  48 tundi) 
 
Esialguoliväljatöötatudühtneklienditöö kava põhimõttel: klient – tugiisik – 
jurist. Kuitugiisikteebkindlaksõigusabivajavakliendiisiku, 
koostabtemasuhtesankeedi, 
aitabtalettevalmistadajuristipoolepöördumiseksvajalikuddokumendidningallesse
ejärelsuunab ta juristijuurde. Tegelikultaga – saades info sellekohta, et on 
võimaliksaadatasutaõigusabi, klienttihtilugutulebiseotsejuristi, 
agamittetugiisikujuurde. 
Seljuhultoimusniiõigusabiosutaminekuiankeedikoostaminejuristivastuvõtul. 
Seejuuresklienteivõtnudendagakaasavajalikkematerjalejadokumente. See tingis 
tihti lugukorduv pöördumise ja venitasotsuse lahendamist. 
2.7. Muu 
 

3. Elluviidudtegevused 
Aruande esitamise aja (alates 15.01.2019 kuni 15.01.2020) jooksul pöördus 
abijärele 235 klienti.  
Osutatud on 235 õigusabinõustamiseteenust.  
Nendest: 
Telefoniteelnõustamist 24 
Internetikaudunõustamist 10 
https://lunest.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b
/lunest-sidiv/ 
 
www.lunest.ee 
https://www.facebook.com/lunest2016/?ref=bookmarks 
https://lunest.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b
/lunest-sidiv/ 
 
www.lunest.ee 

https://www.facebook.com/lunest2016/?ref=bookmarks 

 

3.1. Tegevustekirjeldus 
Projektialguses on 
väljatöötatudankeedidõigusalasteprobleemidevajadustejakindlaksmääramistehin
damiseks (Lisa A). 



Välja on töötatudtagasisideküsimustikud (Lisa B).  
Töökäigusklientidegaosutatineilenõustamisteenustjavajaduselkoostatiavaldusi, 
taotlusiriiklikesseorganitesseningvastuseidhagiavaldustele. Juristid on 
mõneljuhulesindanudklientidehuveniikohtuskui ka politseis.  
Oli läbiviitud 8 koolitust juriidiliste oskuste tõstmiseks klientide jäoks ( sh 
võlaõiguse,tööõiguse,perekonnaõiguse teemal )  

Uimastiprobleemidegaisikutedeporteerimiseküsimustelahendamiseloliõiguskant
slerilesaadetudkiri, mis on registreeritud 11.07.2019, registreerimisnumbriga 
16-5/191044/1903536., ja 29.01.2020 , (Lisa C)  
Lähtudeskliendivajadustestolikoostatud 2 brošüüri:  
„Võlgnikumeelespea“ – infolehtkohtutäituritegatöötamisekohta (Lisa D).  
„Õigusalanetšekk“ – 
brošüüruimastiprobleemidegaisikuteleõiguskaitseorganitegasuhtlemisekohta 
(Lisa E).  
Projektiesitleti 26. juunilRaadio 4, "Podrobnosti" 
saatesSupportDon’tPunishkampaaniaraames. 
3.2. Ettevalmistused 
 
MTÜ LUNEST ühingutegevusejooksulolituvastatudvägatõsineprobleem - 
õigusabisaamisevõimalusepuudumineuimastiprobleemidegaisikutel, HIV-
positiivseteljanendepereliikmetel.  

Planeeritud ühiskohtumisel oli kindlaksmääratud meeskond 
projektielluviimiseks.  

On läbi viidud koosolekud projekti tegevuse programmi planeerimiseks.  

Korraldatud koolitusmeetmed, läbiviidud projektis osalejate juhendamine, 
koostatud tegevuskava, väljatöötatud ankeet.   

Oli kavandatud tegevushuvitatudisikuteinformeerimiseks 
(kavandatudreklaamikohad – sotsiaalametites, mittetulundusühingutes).  

Kõikide infoallikate - veebilehed, sotsiaalvõrgustikja FB grupid kaudu oli 
avaldatud pressiteade projektitegevusealgusekoht (Projekti esitleti 26. juunil Raadio 
4, "Podrobnosti" saates SupportDon’tPunish kampaania raames.)  
Projekt oli esitatud partnerettevõtetele erinevate ühisürituste raames. 

3.3. Praktiline korraldus 
Osutatavateteenustekvaliteeditõstmiseksolivajaduselkasutatudisiklikkutransport.  
Sagedaminitekkissellinevajadusjuhul, 
kuikliendilolitöövõimekaotusvõitaleiolnudvahendeidühistranspordikasutamiseks
ningvajasseejuuressotsiaalabikorrassaatjat.  



Nõustamisedtelefonijainternetiteel, 
samutisuhtlemineprojektitegevuseajalolitagatudprojektikorraldajateisiklikevahe
nditearvelt.  

Koolitusmeetmetekorraldamine, 
läbiviiminejasisustamineolisamutitagatudprojektikaasatudettevõtetekulul.  

Samutioli MTÜ LUNEST 
ressurssidearveltteostatudpsühholoogilineabijatöökoguprojektimeeskonnaga. 

3.4.  Saavutused 
Poolaastatulemustejärgileiame, et projekt on saavutanudomaeesmärgi. Oli 
osutatudabi 235 isikule (125 planeeritud isiku asemel).  

Projekti töökäigus oli lõpetatud kaks kriminaalasi. 

Kahes kriminaalasjas olid vastuvõetud meie klientide karistust kergendavad 
otsused. 

Kolmel kriminaalasja on menetluses (sh kaks klienti on kannatanu, 
seksuaalsejafüüsilisevägivallaohver).  

Ühes kohtuasjas (karistusetäideviimises) oli rahatrahv asendatud 
arestiasemelühiskondlikukasulikutööga (mis olikliendisooviks).  

On koostatud 75 avaldust kohtutäituritele eesmärgiga vähendada täitelehted 
ejärgikinnipeetavatsummatvõilõpetadamenetlusseosesaegumistähtajamöödumis
ega.  

5 kliendile on koostatud hagiavaldused ja algatatud tsiviilkohtumenetlus:  

• Pankrotiasjas, Pärimisasjas, milles võivad olla kahjustatudalaealise lapse huvid 

 Elatis,   

6 hagiavaldustele on esitatud  vastust  

On koostatud 4 avaldust ja lõpetatud kaks menetlus kliendi kasuks 
töövaidluskomisjonis. 

3.5. Jätkutegevused 
 
Projekti  tööpõhjal võib järeldada, et projekt on edukas. On selgunud, et 
abivajavad siht rühmastoluliseltrohkeminimesi, sh ka teistest regioonides, 
eritiTallinnas. 2019.a. 
juunistoimunudprojektijuhtidejatugiisikutenõuspidamiseljõutiühehäälseltarvamu
sele, et 2020.a. on 



vajalikuuestitaotledaprojektipikendamistninghõlmatavateregioonidejateenustelai
endamist. 
 
3.6. Majanduslikkülg 
 
äiendavaidressursseeiotsinud. 
 
3.7.Järeldused, ettepanekud 
Töödekäigusselgus, et projektipõhiprobleemiks on sellelühiajalisus. See 
fakttakistabõigusabiosutamistnendesasjades, milleprognoositavkestvus on 
enamkuiaasta, so tähtaeg, mis ületabkäesolevaprojektitööd.  

Projektijärgmineprobleem on see, et ei ole võimalikosutadaabiisikutele, 
kespöörduvadabijärelenendestregioonidest, midakäesolevaprojekteihõlma (nt 
Tallinn).  

Projekt on olnudunikaalnejatõhus. 
Projektiideevastabsihtrühmaesindajatevajadusteleningjärelikult on 
kasulikriigilejaühiskonnale. Projektvastabtäielikult MTÜ LUNEST 
eesmärkidelejaülesannetelening on 
täielikultkooskõlasteisteselleettevõtteelluviivateprojektideeesmärkidejaülesanne
tega. Kogu see tandem 
tervikunaannabheavõimaluseühiskonnajõududegasihtrühmaesindajate, 
vajadustegaisikutemonitooringuksjahindamiseksningselletulemusenanendeleisik
uteletõhusaabiosutamiseks.  

Arvestadeskõikineidfaktoreidkogumissoovime me taotledaprojektipikendamist, 
hõlmatesprojektimitteainulttugiisikupooltteenuseosutamise, vaid ka 
psühholoogilisejasotsiaalseabiteenuse. 
 

 


