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Töötoad võivad hõlbustada võimalike
sekkumisviiside rakendamist vastavalt
traumateadliku hoolduse ja direktiivi
2012/29/EL standarditele ja soovitustele.

Projekti tulemuste levitamiseks korraldati ka
riiklikke seminare ning muid teavitamis- ja
levitamistegevusi.

Selleks et laiendada koostööd ka pärast
projekti lõppu ja tugevdada integreeritud
hooldussüsteemi vägivalla ohvriks langenud
laste jaoks, korraldati igas partnerriigis mitut
asutust hõlmavaid kohtumisi õigus-, sotsiaal-
ja tervishoiutöötajate ja -juhtidega,
poliitikakujundajate ja kohalike omavalitsuste
esindajatega. Näiteks Itaalias toimusid mitut
asutust hõlmavad kohtumised
sotsiaaltöötajate, psühholoogide ja
pedagoogide kutseühingute esindajatega,
samas kui Saksamaal uuriti kohtumistel,
kuidas lisada TIC- ja INTIT-
koolitusmaterjalid kohtunike
elulookirjeldusse.

Teadlikkuse tõstmine ja riiklik
teavitustegevus

Üha enam teadvustatakse kui oluline on
integreeritud hooldus vägivallaohvrite
vajaduste rahuldamiseks, kuid koostöö
osapoolte (lastekaitse, vaimne tervis,
õigusemõistmine)vahel on sageli raske.

Integreerimine on hädavajalik, kuna
killustatud sekkumine võib põhjustada
kannatajale korduvat ohvriks langemist.
Vägivalla ohvriks langenud laste
hindamise ja ravi vahelised seosed
rõhutavad vajadust traumateadliku ravi ja
teenuste järele.

INTIT-projekti raames on kõigis
partnerriikides (Itaalia, Saksamaa, Eesti,
Küpros ja Hispaania) korraldatud mitmeid
teadlikkuse tõstmise seminare, mille
eesmärk on teavitada ja tõsta teadlikkust
tõenduspõhistest integreeritud ravi- ja
hooldussüsteemidest vägivallaohvrist
lastele. Nende ürituste eesmärk oli tagada
teadmiste ja teadlikkuse laiem
omandamine kohtusüsteemi töötajate ja
teiste spetsialistide seas, kes tegelevad
kuriteoohvrite, trauma ja vägivalla all
kannatanud lastele, õigusrikkujatele ning
traumaga seotud ohvreid hõlmavate
taastava õigusemõistmise protsessidega.
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See mudel asetab seksuaalvägivalla ohvriks
langenud lapse sekkumise keskmesse, mis
eeldab kõigi hooldus- ja
õigusemõistmisprotsessis osalevate
spetsialistide ühist ja koordineeritud tööd,
mis on kohandatud lapse erivajadustele ja
mis toimub sama "katuse" all.
Kohtumenetluse seisukohast vastab
Barnahuse/Laste Maja lähenemisviis kahele
olulisele eesmärgile: see vähendab järsult
lapse uuesti ohvriks langemise allikaid ning
pakub suuremaid tagatisi tunnistuste
saamiseks turvalistes ja rahulikes
tingimustes, suurendades tõenäosust viia
edukalt lõpule selliste asjaolude uurimine,
mille tõendamine on iseenesest keeruline.

See seadus näeb ette spetsialiseeritud ja
kättesaadavate terviklike abiteenuste
loomise seksuaalse vägivalla lapsohvritele:
nende vajadustele kohandatud ja
kohandatud teenused, mis pakuvad
psühholoogilist, hariduslikku ja õiguslikku abi
ning on ohvrite jaoks tugipunktiks, kus
saavad osaleda kõik abi- ja
kohtumenetlustes osalevad spetsialistid.

Samuti on oluline mainida 2022. aasta juunis
vastu võetud laste ja noorukite tervikliku
kaitse seadust vägivalla vastu, mis muudab
alla neljateistaastaste alaealiste tunnistuste
andmise kohtuprotsessis erandlikuks,
kehtestades üldreeglina eelnevalt koostatud
tõendite kasutamise. 

Fookusriik Hispaania

Hispaanias on traumateadliku kohtlelmis
mõiste mõnele spetsialistile ja
organisatsioonile tuttav, kuid laialdased
teadmised puuduvad. Barnahuse mudel
on Hispaanias alles tekkimas. Kataloonias
käivitati esimene Barnahus 2020. aastal
Tarragonas. Ka teised autonoomsed
piirkonnad valmistavad mudeli
rakendamist ette. 
On ka teisi multidistsiplinaarseid
mudeleid, näiteks Las Palmas de Gran
Canarias läbiviidud pilootprojekt
Hispaania esimeses laste ja noorukite
vastu suunatud vägivallale
spetsialiseerunud kohtus. See kava
hõlmab lastele mõeldud heade tavade
juhendit, vastuvõtuprotokolli ja alaealiste
ohvrite saatmist, spetsiaalseid ooteruume
ja Gesell'i ruumi. Nad on saanud riikliku
tunnustust õigusemõistmise kvaliteedi
tõstmise ja paranduste eest lastekaitse
valdkonnas.

Õiguslikud muudatused:
Hiljuti on Hispaanias toimunud oluline
edasiminek seoses vägivalla ohvriks
langenud alaealiste integreeritud
hooldusmudelitega, sest äsja septembris
2022 vastu võetud seksuaalse vabaduse
tervikliku tagamise seadus loob aluse
anglosaksi lastemaja või skandinaavia
Barnahuse rakendamiseks Hispaanias,
mis on viimase kümne aasta jooksul
levinud ka teistess Euroopa riikides. 
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The National Seminar, which was held on July
13, 2022, was presented by María Rosa
Álvarez Prada, Dean of the Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia, a collaborating entity of
the INTIT Project. This seminar presented the
interventions carried out in Galicia and in the
Autonomous Communities of Catalonia,
Cantabria and Valencia to improve the care of
minors who are victims of violence in order to
prevent their involvement with the protection
and justice systems from causing
retraumatization and secondary victimization.

Riikliku seminari, mis toimus 13. juulil 2022,
viis läbi María Rosa Álvarez Prada, Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia dekaan,
kellega õnnestus INTIT-projekti jooksul head
koostööd saavutanud. Sellel seminaril
tutvustati Galiitsias ning Kataloonia,
Kantaabria ja Valencia autonoomsetes
piirkondades läbiviidud sekkumisi, et
parandada vägivalla ohvriks langenud
alaealiste hooldust, et vältida nende sattumist
kaitse- ja õigussüsteemi, mis põhjustab
retraumatiseerimist ja sekundaarset
viktimisatsiooni.
Lõpuks korraldati mitut asutust hõlmavaid
kohtumisi erinevate sekkumisvaldkondade
(kutseühingud, politsei, õiguskaitse,
lastekaitse ja valitsusvälised organisatsioonid)
vägivallaohvrite lastega tegelevate avalike
teenuste ja eraorganisatsioonidega, et
laiendada koostööd ka pärast projekti lõppu,
tehes ettepaneku allkirjastada
koostöödokument.

Follow Us
www.intitproject.eu 

Edendada laste ja noorukite vastu
suunatud vägivalla varajast avastamist
valdkondadevahelise, esmase ja
jätkuva koolituse kaudu spetsialistidele,
kes puutuvad regulaarselt kokku laste ja
noorukitega.
Edendada laste ja noorukite õigust olla
ära kuulatud, kuulata ja nende arvamust
nõuetekohaselt arvesse võtta, kui nad
on vägivalla ohvrid, tagades nende
kaitse ja vältides teisese ohvriks
langemist. 
Tagada kooskõlastatud tegevus ja pidev
koostöö erinevate riigiasutuste ja eri
sektorite spetsialistide vahel, kes on
seotud teadlikkuse tõstmise,
ennetamise, varajase avastamise,
kaitse ja heastamise tegevuste ja
sekkumistega.

Selle seaduse eesmärk on muu hulgas:

Teadlikkuse tõstmise ja riiklik seminar
Hispaanias

Aprillis 2022 INTIT-projekti raames
korraldatud traumaiteadlik lähenemisviisi
käsitlev koolitus äratas spetsialistide seas
suurt huvi, saavutades Hispaanias 162
registreerumist. Kuna see oli kavandatud
interaktiivse kursusena, oli sissepääs
piiratud 33 osalejaga. COVID 19 tõttu
toimus kursus veebipõhiselt.
Riiklik seminar ja teadlikkuse tõstmise
koosolekud korraldati samuti veebipõhiselt,
milles osalesid spetsialistid üle kogu riigi.
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