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I.N.T.I.T. projekt
Esimesed riikidevahelisedkogemused:
Barnahus ja traumapõhised
lähenemisviisid

I.N.T.I.T. korraldas 17. ja 26. märtsil 2021
oma esimese riikidevahelise kogemuste
vahetamise veebipõhise Zoom-
videokonverentsi. Kahepäevane üritus tõi
kokku 12 eksperti, kes esindasid parimaid
praktikaid kõigist viiest partnerriigist.
Partnerriikidest olid esindatud Küprose,
Eesti, Saksamaa ja Hispaania Barnahusi
(lastemaja) esindajad samuti erinevad
traumateadlikud/mitut asutust hõlmavad
lähenemisviisid Itaalias, Küprosel, Eestis,
Saksamaal ja Hispaanias. 
 
Kogemustevahetuse käigus toodi esile nii
Barnahuse kui ka teiste
traumaiteadlikud/mitmeasutuse
lähenemisviiside mitmekesisust ELis. See
mitmekesisus peegeldab nii riiklike ja
kultuuride vajaduste erinevusi kui ka
individuaalselt sobivate lahenduste
väljatöötamise eripära. Seda võib näha ka
Barnahuse mudelite väljatöötamisel, mis
püüavad järgida PROMISE Barnahuse
võrgustiku poolt kehtestatud
kvaliteedistandardeid, mille liikmed on kõik
esitatud Barnahuse esindajad.

I.N.T.I.T. – Vägivalla ohvriks langenud lastele
integreeritud traumateadlik kohtlemine on 24-
kuuline projekt, mida kaasrahastab Euroopa
Komisjoni õigus- ja tarbijakaitse peadirektoraat.
I.N.T.I.T., mida koordineerib Itaalia
Sotsiaaluuringute Psühhoanalüütiline Instituut
(IPRS), hõlmab veel viit partnerit viiest ELi
liikmesriigist: Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands (Saksamaa), Azienda Unità
Sanitaria Locale Roma D (Itaalia), Tartu Ulikool
(Eesti), Küprose Ülikool (Küpros) ja Asociacion
Consensus (Hispaania).

I.N.T.I.T. töötab selle nimel, et paremini vastata
vägivalla ja väärkohtlemise ohvriks langenud
laste vajadustele koordineeritud tegevuste
kaudu, et toetada süsteemseid muutusi,
vastastikust õppimist ja integreeritud,
tõenduspõhise traumapõhise hoolduse (TIC)
laialdasemat kasutamist. 

I.N.T.I.T. näeb vajadust vaadata läbi ja
parandada teenuste ja õigussüsteemi
reageerimist, et vältida süsteemipoolset
taastraumeerimist või ohvriks langemist,
tagades samal ajal, et lapsed ja nende pered
saavad asjakohaseid teenuseid, toetusi ja
kaitset, sealhulgas lapsesõbralikku
õigusemõistmist.
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·Hoone valik, mis hõlmab nii füüsilist
struktuuri kui ka selle asukohta
kogukonnas
·Suunamismenetlused
·Vahendid, mille abil kehtestada
suuremad lapsesõbralikud meetmed, mis
võimaldavad uuenduslikke
lähenemisviise ja laste suuremat
kaasamist Barnahuse kujundamisse ja
toimimisse.
·Perekonna (õed-vennad ja vanemad)
kaasamine.

Esitatud praktikates kasutati erinevaid
lähenemisviise seoses eespool nimetatud
küsimustega, mis näitab mitmekesisuse ja
ainulaadsete kohanduste potentsiaali. Ühiste
põhimõtete hulka kuuluvad "tasa targu"
lähenemisviis, mille eesmärk on laieneda
piirkonda (nt ainult ühes või mitmes suures
linnas), ning piirangud käsitletavatele
väärkohtlemise liikidele, mis kõigis riikides,
välja arvatud Saksamaal, piirduvad
seksuaalse väärkohtlemisega. Samuti püüti
kaasata lapsesõbralikumaid ja traumast
teavitatud aspekte.

·Süsteemi arendamise põhjus ja
dokumenteeritud vajadus (nt andmed, mis
näitavad väärkohtlemise levikut).
·Asutaja(d) eraõiguslik(ud)
organisatsioon(id) ja/või avalik-õiguslik(ud)
asutus(ed) ja sellega seotud
rahastamisallikad.
·Era- või avalik-õiguslik asutus, kellele on
antud ülesanne hallata Barnahust.
·Pikaajaline jätkusuutlikkus ja
rahastamiskavad
·Mitut asutust hõlmav koostöö, sealhulgas
kõigi peamiste osalejate määratlemine ja
kaasamine sotsiaalteenuste,
õiguskaitseasutuste, prokuratuuri, kohtute
ja muude asjakohaste väliste teenuste
raames.
·Teenuse ulatus ja abikõlblike
õigusrikkumiste/kuritegude liigid ning
piirkondlik haare.
·Õigussüsteem ja nõuded seoses laste
ütluste andmise ja kohtuekspertiisi tõendite
kogumisega

Barnahus

Erinevate Barnahuse mudelite puhul ilmnesid
järgmised peamised seisukohad, mis on
olulised ka teistele riikidele või piirkondadele,
kes kaaluvad selle mudeli kasutuselevõtmist:
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Nende rakendamine on nõudnud ja nõuab
jätkuvalt mentaliteedi ja kultuuri muutust
üksikute spetsialistide, teenuste ja avalike
asutuste jaoks, kes ühiselt muudavad
mõtteviisi nii selles osas, kuidas lapsi ja
nende peresid vaadeldakse, kui ka selles
osas, kuidas nad - spetsialistidena -
saavad ja peaksid tegema koostööd
võrdsematel tingimustel, mis põhinevad
koostööl, austusel ja vastastikusel
usaldusel.

Sisuliselt näitasid kõik eksperdid, et
spetsialistid, kes töötavad laste
väärkohtlemise ja vägivallaga kokku
puutunud lastega, peavad arendama
spetsiifilisi traumateadlikke pädevusi,
keskendudes sellele, kuidas kõik
asjakohased spetsialistid peavad looma
uusi sidemeid kolleegidega üle sektorite ja
teenuste. Asutustevahelised
koostöökokkulepped peavad jõudma
paberilt praktikasse, et saavutada
tulemusi, ning see sõltub nii üksikutest
kaasatud spetsialistidest kui ka sellest,
kuidas teenuseid hallatakse. Lisaks
spetsiifilistele traumateadlikule oskustele
oli läbivaks teemaks kõigi asjaosaliste
professionaalsus.

Muud traumateadlikud ja mitut asutust
hõlmavad lähenemisviisid

Mitmed teised teenused pakuvad alternatiive
Barnahuse mudelile, kas keskendudes
konkreetsetele väärkohtlemise vormidele
(näiteks traumateadlik ravi laste seksuaalse
väärkohtlemise ohvritele, mida pakub
Foundation Meninos Hispaanias) või erinevat
tüüpi vägivalla ohvritele, pakkudes
spetsiaalset diagnoosi ja ravi lastele, kes
jäävad süsteemi lünkadest läbi (Kind in
Diagnostik Berliinis, Saksamaa),
ümarlaudade kasutamine mitut asutust
hõlmava koostöö tagamiseks, nagu seda
kasutavad sotsiaalteenistused Tallinna
Nõmme linnaosas, ulatusliku mitut asutust
hõlmava koostöö tagamine väljaspool kindlat
Barnahusi, nagu seda tehakse GIADA
projekti kaudu Itaalias Apuulia piirkonnas, või
varajase ennetamise poliitika, nagu Itaalia
"1000 esimese päeva" poliitika. 

Koos näitavad need praktikad, et
traumateadliku hoolduse ja teenuste vajadus
ning mitut asutust hõlmava töö tähtsus laste
väärkohtlemise ja vägivalla vastu võitlemisel
on üha enam teadvustatud. 
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Riiklik laste ja noorukite järelevalvekeskus
töötab välja meetmeid, et töötada välja riiklik
kava ja suunised laste vägivalla ja
väärkohtlemise raviks. 

Kuigi mõnes valdkonnas on tehtud
märkimisväärseid edusamme, on Itaalias
üldiselt puudulikult määratletud raamistik
vägivalla ohvriks langenud laste vajaduste
rahuldamiseks, mis puudutab poliitikat,
seadusi ja kasutatavaid lähenemisviise.
Itaalias puudub süsteem, mis jagaks
vastutust kõigi asjaosaliste vahel, mis
asetaks lapse kesksele kohale, vähendades
ja ennetades samal ajal teisese ja korduva
ohvriks langemise ohtu. 

Itaalia ei ole veel välja töötanud kehtivat
riiklikku vahendit laste väärkohtlemise ja
väärkohtlemise andmete kogumiseks ja
analüüsimiseks. Lisaks sellele, et andmete
kogumise ja analüüsimise puudumine on
märkimisväärne kitsaskoht võrreldes teiste
riikidega, ohustab ja aeglustab õigusaktide
väljatöötamist ja rakendamist ning tõhusate
poliitikameetmete vastuvõtmist. 

Follow Us
www.intitproject.eu 

Riigifookus – Itaalia

Itaalias on teenuste osutamisel kasutatud
regionaalset lähenemisviisi, mis toob kaasa
märkimisväärseid erinevusi vägivalla ohvriks
langenud lastele pakutavate teenuste arendamisel
ja osutamisel riigisiseselt. Kuigi traumateadlik
kontseptsioon on suhteliselt uus, on välja töötatud
uuenduslikke meetmeid, alustades projekti GIADA
(www.giadainfanzia.it) loomisest Apuulia
lõunapiirkonnas. Projekt algatati 2004. aastal
vastuseks seni tuvastamata laste väärkohtlemise ja
traumade ilmnemisele haiglates ning sellest on
kujunenud kogu piirkonda hõlmav süsteem laste
väärkohtlemise ja traumade tuvastamiseks,
traumast teavitatud ja traumaspetsiifilise ravi
pakkumiseks ning asjakohaste meetmete
võtmiseks, et tagada koostöös õiguskaitseasutuste
ja prokuratuuriga lapsesõbralik õigusemõistmine.

Riiklikul tasandil kehtestati 2018. aastal ennetav
poliitika, mis keskendub esimesele 1000 elupäevale,
alates rasestumisest. Mitut asutust hõlmava teenuse
"Esimesed 1000 päeva" eesmärk on vähendada
lapsevastast vägivalda ja väärkohtlemist ning
muude probleemide riski (nt ebatervislike eluviiside,
nagu suitsetamine, õige toitumise soodustamine)
varajase sekkumise kaudu tulevastele vanematele
ja jätkuva jälgimise kaudu pärast sündi.
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