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VÄGIVALDNE KÄITUMINE NOORTEKESKUSTES:
ENNETAMINE JA TEGUTSEMINE
VÄGIVALLASITUATSIOONIS

Noorukite vägivaldne käitumine mitmesugustes institutsioonides on viimase
paari aasta jooksul toonud kaasa

suure hulga uurimustöid ja seminare, nii

ennetamise kui ka vastuste osas.
Nende soovituste väljatöötamisel võeti arvesse spetsialistide igapäevaseid
muresid. Nende soovituste eesmärk on jagada vastuseid ja esitada struktuur,
ülevaade, mis ühendab nii vägivalla ennetamist kui menetlust.
Asjaosalised asutused on

mitmekesistanud oma ülesandeid ja eesmärke

vastavalt noorukite erivajadustele, keda nad teenindavad. Ning nendest
soovitustest peaks ilmsiks tulema ühise tegevuse ja mõttetöö kriteeriumid.
Need kriteeriumid on mõeldud kõikidele sidusrühmadele. Nende eesmärk on
arendada vägivalla ennetamise kultuuri ja aidata spetsialistidel koostada
vastused vastavalt oma reaalsusele, mis on kooskõlas kehtivate seaduste ja
määrustega.
Aidates toetada institutsioone nende arengus, peaks nende soovituste
rakendamine

põhinema

prioriteetide

kindlakstegemisel

ja

protsessi

progressiivsel assigneeringul.
Didier Charlanne
ANESM
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Ülevaade

Käesolevas töös on võetus uurimise alla soovitused heaks tööpraktikaks
seoses noorte vägivaldse käitumisega: kuidas läbi viia ennetustööd ja
reageerida

vägivallale

noortekeskustes.

Töö

teostas

Sotsiaal-

ja

tervishoiuasutuste hindamise Riiklik Nõukogu (CNESMS), koostöös rahvusliku
vaatluskeskusega “Children in Danger” (ONED). Tööd jätkas ja finantseeris
Hariduse kvaliteedi ning sotsiaalsete ja sotsiaal-meditsiiniliste teenuste
Hindamise Agentuur (ANESM).
Tänapäeval on noorte vägivald muutumas suureks sotsiaalseks probleemiks.
On raske öelda, kas vägivaldne käitumine oli varem sagedasem või tõsisem või
on vähenenud sallivus selle suhtes, aga ikkagi tundub, et see küsimus on üks
peamisi probleeme sotsiaalsetes ja meditsiinilistes asutustes viibivatele
noortele.
Vägivalla ennetamine ja sellest tulenevate probleemidega tegelemine nendes
asutustes on üks olulisi viise, kuidas tagada noorte heaolu, aga ka soodsad
võimalused nende arenguks ja turvalisuseks. See on tingimuseks, et
garanteerida õigused ja vabadused, mis on sätestatud Sotsiaalsete Meetmete
ja Perekonna Koodeksis artiklis L.311-3,

sealhulgas need, mis käsitlevad

isikute terviklikku arengut ja ohutust.
Need soovitused tulenevad täielikult või osaliselt lastekaitsest ja puudutavad
kõiki noortele

mõeldud asutusi1:

Lapsed Sotsiaalmajades (MECS), Noorte

Õiguskaitse (PJJ) poolt heaks kiidetud avaliku ja erasektori (koos assotsiatiivse
sektori investeeringutega) haridusasutusi,

Kinniseid Hariduskeskusi (CEF),

mitmeid ravi-, õppe- ja pedagoogilisi institutsioone.
Käesolev

töö

on

suunatud

kõigile

spetsialistidele,

kes

töötavad

noortekeskustes. Siiski on mõned neist soovitustest adresseeritud otseselt

1

Kooskõlas Sotsiaalsete Meetmete ja Perekonna Koodeksi artikliga L.312-1

8

selliste asutuste juhtidele. Soovitused puudutavad ka kõiki nendes asutustes
olevaid noori, eesmärk on ju tagada nende tervis ja turvalisus, ning juhtnööride
abil püütakse noori kaasata vägivalla ennetustööle ning aidata neil lahendada
vägivallaga seotud olukordi. Selles dokumendis hõlmab sõna “noor”
noorukeid, lapsi kui ka noori täiskasvanuid. Lõpetuseks,

nii

need soovitused

mõjutavad kaudselt kõigi noorteasutuste juhtorganeid.
Need soovitused tuginevad seadusandlikele ja reguleerivatele õigus-normidele,
sealhulgas erisätetele sotsiaal- ja tervishoiuasutustele, tegelemaks vägivalla
ennetamise ja tagajärgedega, olgu need üldist õiguslikku rlaadi või isiku ja
vara vastased kuriteod.

1. Töömeetod
Töö

meetodiks

on

"formaalne

konsensus",

mis

võimaldab

kaasata

mitmesugudeid huvigruppe protsessi erinevate etappide käigus. See meetod
seisneb heade professionaalsete tavade kogumises ja kinnitamises, tuginedes
atesteerimiskomisjoni arvamusele, mis omakorda väljendab oma nõustumise
või mittenõustumise taset astmelisel skaalal.
Teadusuuringuid on koordineerinud juhtkomitee. Esimeses etapis uuris ülikooli
meeskond läbi vastava kirjanduse; selle bibliograafia analüüs oli kokkuvõtte
teemaks. Siis koostati kirjanduse läbitöötamise tulemuste ja juhtgrupi liikmete
oma kogemuste ja ekspertiisi põhjal esialgne soovituste eelnõu.
Soovituste projekt esitati hindamiseks atesteerimiskomisjonile, mis koosnes
seitsmeteistkümnest kvalifitseeritud liikmest, kes esindavad käesoleva teemaga
seotud erinevaid sidusrühmi. Selle komitee poolt heaks kiidetud soovitused on
kajastatud käesolevas dokumendis.

2. Soovituste käsitlusala
Otsustati mitte

anda

konkreetset

vägivalla

definitsiooni,

et saavutada

dünaamilisemat lähenemisviisi igapäevategevustele, vägivalda tuleb mõista nii
kogemuste kui tunnete tasandil ning töös

tutvustatakse situatsioone, kus

vägivald võib ilmneda.
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Töös on aluseks võetud kolme tüüpi vägivalla sünergiat ja vastasmõju: noorte
omavaheline vägivald, noorte vägivald asutuse töötajate suhtes ning võimalik
asutusepoolne vägivald noore suhtes. Niisiis, need on vägivallaolukorrad, mille
on põhjustanud noorukid ja ka need, mille on põhjustanud asutused. Oluline on
mõista, mis toimub üleminekul normaalselt olukorralt vägivaldse tegevuseni,
kuid seost "mikro-vägivalla" ja selle ülemineku vahel on ka uuritud. Vabast
tahtest kahju tekitamist iseenda vastu (enesevigastamine, enesetapukatse ...)
käesolevate soovituste käsitlusalasse ei kuulu.
Olenemata vägivalla tähendusest ja selle erinevatest mõistmise viisidest
(„fundamentaalne“ vägivald, strateegia sõltuvuse vastu tähendab „tunda ennast
elavana“ … ), on vägivalda siin arutatud haridusliku toetuse kontekstis ning ellu
viidud spetsialistide poolt, kes igapäevaselt vastutavad noorte eest. Noorukite
sotsiaalsele

keskkonnale

keskendumine

ei

kuulu

nende

soovituste

käsitlusalasse.

3. Üldeesmärgid

Nende soovituste eesmärk on keskenduda olukordadele, mis kutsuvad esile
vägivalda ja eesmärk on võime taastada neid olukordi ja arutleda tekkinud
olukorra üle. Tõepoolest, on oht korrarikkumisteks, kui nooruk ei ole võimeline
rääkima oma murest või kui teda ei kuulata, või isegi kui olukord tuleneb
eelnenud traumast. Ka juhul,

kui ajutise või alalise puude tõttu ei suudeta

teatud olukordades ratsionaalselt mõelda, toimub mõtlemises mingi lühis.
Need soovitused on loodud selleks, et taastada mõtlemist ja läbi töötada
vägivallasituatsioon, et läbi mõelda, mis juhtus ja tuua välja uusi võimalikke
käitumisviise. Nad julgustavad ka looma institutsionaalse järelevalve vägivalla
küsimustes.
Need soovitused heaks professionaalseks praktikaks vägivalla ennetamiseks ja
selle tagajärgedega tegelemiseks ei ole mõeldud selleks, et

seada mõni

vägivalla kohta loodud teooriatest soodsamale positsioonile. Eesmärk on
pakkuda orientiirid asjakohastest vastustest ja praktilistest arengutest

kahel

eesmärgil:
10

*Lubada institutsioonidel luua oma tegevuskava vastavalt
soovituste põhimõtetele

ja

käesolevate

konkreetsete situatsioonide kontekstis

seda

kasutada.
*Juurutada tavad vägivallasituatsioonide ennetamiseks ja lahendamiseks
organisatsiooni kõikidel tasanditel ja kõikidele asjasse segatud sidusrühmadele.

4. Juhtpõhimõtted

Loodud soovituste mõtte aluseks on kaks printsiipi:
*vägivalda ei vaadelda siin kui individuaalset ja isoleeritud tegu;
*ja sellest tulenevalt, ennetustöö peab olema fokusseeritud vägivallateole tema
kontekstis.
Menetluse eesmärk ei ole vältida vägivalda, vaid püüda vältida tingimuste
kordumist, mis viisid vägivaldse olukorrani. Selles mõttes on menetlus osa
ennetustööst, kuna võimaldab analüüsida ja mõista tekkinud olukorda, et leida
optimaalsemaid võimalusi tegutsemiseks.
Peamised põhimõtted ja eesmärgid, mis nende soovituste näol välja töötati,
leiavad käsitlemist käesoleva dokumendi neljas osas. Esimene osa keskendub
probleemikäsitlusele just asutuse seisukohast, teine osa sisaldab ennetavate
tegurite kogumit ning järgmised osad on pühendatud vägivalla ennetamisele ja
vägivallaolukordade menetlemisele.

5. Soovituste rakendamisest

Need soovitused on tugipunktideks ja kriteeriumiteks ning on mõeldud
rakendamiseks igas asutuses, kus neid saab

kohandada vastavalt asutuse

kontekstile ja vajadustele, eelkõige hariduslike meetmete rakendamisel ja
juriidiliste otsuste tegemisel, kui vaja. Soovitused ei ole ammendav loetelu, vaid
vahend läbirääkimisteks ja vastutuse võtmisel vägivallajuhtumite

arutelul,

meetmete rakendamisel ja hindamisel.
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Nende rakendamine põhineb prioriteetide määratlemisel, mis on seotud
institutsiooni reaalse olukorraga. Selleks, et tagada täiendavad meetmed ja
rakendada neid soovitusi, on oluline läbi töötada kõik neli osa, mis on toodud
allpool.
See annab võimaluse kindlaks määrata vahendid järelevalveks ja edusammude
hindamiseks aastast aastasse seoses nende soovitustega.
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I osa

Esimene osa on suunatud just asutuste juhtidele ja soovitab asutuse personali
hulgas läbi viia arutelu vägivalla küsimustes.
Vägivallaakti tuvastamine on protsessi eeltingimus. On vaja võrrelda esitatud
fakte või olukordi, mis on määratletud vägivallana ja luua kompetents selle
käsitlemiseks.

Niisuguse

lähenemise

eesmärk

on

süvendada

usaldust

vägivallast rääkimisel ja luua ühine tegutsemisjuhis, kuhu on kaasatud ka
preventiivsed organisatsioonid.
See esmane samm on vajalik, kuna see loob tingimused vägivallateo
jälgimiseks ja analüüsiks,

samuti annab

see juhised selleks, kuidas teha

ennetustööd, menetleda juhtumeid ja jagada teavet.

1. Vägivalla tuvastamine
Vägivallaga tegelemine ja edukas ennetustöö eeldab seda, et

eelnevalt

tehakse kindlaks, mida üldse käsitleda vägivallana. Soovitav on läbi mõelda
vägivalla mõiste ja kindlaks määrata kaasatavad vägivalla liigid.
Sellel eesmärgil on soovitatav järgmine tegevuskäik:
1.1 Korraldada asutuses kogu personaliga koosolekud eesmärgiga kajastada ja
selgitada, mida võib käsitleda vägivallana

Need koosolekud peaks hõlmama kõiki keskuses töötavaid spetsialiste, et
ühiselt

kindlaks

ettekujutusele,

määrata,
oma

mida

kogemustele

pidada
ning

vägivallaks,
teoreetilistele

tuginedes
ja

oma

juriidilistele

määratlustele. See töö aitab kujundada ühest arusaamist vägivalla mõistest
asutuse sees, hoidudes halvustavatest hinnangutest sel teemal ja toetuda
menetluses seadusele.
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1.2 Luua vestlusringid noorukitega, mille eesmärk on mõtteid vahetada ja kindlaks
teha, mida noored vägivallaks peavad

Oluline on noorterühmades läbi viia vestlusringid, mille eesmärk on aidata noori
arutleda ja ühiselt kindlaks määrata, mida käsitleda vägivaldse asjaoluna.
Noored saavad väljendada oma tundeid ning analüüsida vägivallaolukordi ja
vägivallale eelnenud sündmusi. See võimaldab mobiliseerida teismelisi sel
teemal rääkima ja aitab neil mõista oma muresid ning näha erinevusi noorukite
ja nende kasvatajate seisukohtade vahel.

1.3 Viia läbi sellised arutelud ka teiste sarnaste noortekeskuste meeskondadega

Selline koostöö võimaldab võrrelda oma kogemusi ja arvamusi vägivallast ja
"sallivuse piire" erinevates asutustes.
1.4 Partnerite kaasamine vägivalla tuvastamiseks.

Partnerite kaasamine pakub võimaluse luua asutuste vahel ühine suhtumine
vägivalda ja võimaldab arendada partnerlust selles töös. Selline partnerlus, mis
on aegsasti välja töötatud, saab suureks abiks olla kriisi ajal.
1.5 Ametiasutuste järelvalvetöötajate teavitamine selle töö tulemustest

See praktika võimaldab arutelu teemal, mida peetakse vägivallaks ja paremat
arusaamist vastastikustest ootustest neil tundlikel teemadel.

2. Vägivalla jälgimine ja analüüs

Vägivalla jälgimine ja analüüs on olulised selle ennetamiseks ja viivad
järelvalve võimaluste väljaarendamiseni. Need võimaldavad taastada
meeskonnatöö pärast vägivallaakti ja riskitegurite kindlakstegemine aitab
vältida selliste tegevuste kordumist.
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2.1 Spetsiifilised riskid

On soovitatav, et igas asutuses toimuks spetsiifiliste riskide hindamine, mida
parandatakse ja täiendatakse regulaarselt töötajate poolt, kuna see

aitab

ennetada vägivaldsete situatsioonide tekkimist. Iseäranis vajalik on tuvastada
institutsionaalse kuritarvitamise risk, võimalik patoloogia ja korraldada noortele
kaitset. Seega on tähtis selgitada nii "a priori" riskitegurid kui ka korduvaid
riske.

2.2 Pöörata erilist tähelepanu sotsiaal-emotsionaalsele kliimale ja märgata tekkivat
kahju

Regulaarne
sotsiaal-emotsionaalse
kliima
jälgimine,
mis
tähendab
asutusesiseste suhete iseloomu ja kvaliteedi jälgimine, pöörates tähelepanu
tekkivate kahjustuste märkidele, mis omakorda aitab säilitada valvsust.

2.3 Vägivallasituatsioonide tuvastamine ja kirjeldamine

Vägivallaolukordade tuvastamine võimaldab tegelda ka ennetustööga. On
võimalik tuvastada erinevaid vägivalla liike. Näiteks saab eristada "kroonilist ja
pikaajalist
vägivallaolukorda",
"püsivat
vägivalda",
„igapäevaseid
vägivallaolukordi", "erandlikku, jõhkrat ja järsku füüsilist, seksuaalset või
psühholoogilist vägivalda"2. Lisaks on oluline pöörata tähelepanu sissepoole
pööratud, nähtamatule vägivallale, noorte vägivallale iseenda vastu kui ka
"mikro-vägivallale".

2.4 Vaatlusmeetodite rakendamine vägivallale eelnenud sündmuste analüüsiks

2

Vaata viiteid - Paul Durning´i tööd

15

Kriitiliste olukordade jälgimine ja analüüs töörühma poolt asutuses on oluline
ennetustöö läbiviimiseks. Vaatlused on korralikult dokumenteeritud
ja
regulaarselt kontrollitud.
Analüüsimeetodid võivad keskenduda kogu sündmuste jada lahtimõtestamisele
või analüüsida nende järjestust. Siis on vaja jälgida, sündmuste esinemise
sagedust, omavahelisi seoseid ja nende riskitegureid.
See vaatlus hõlmab ka muutuste sisseviimise asutuse tegevusse. Lõpuks
võivad need regulaarsed kontrollid viia asutuse töökorralduse uue
läbivaatamiseni ning seega aitavad pidevalt parandada olukorda.

2.5 Leida lahendusi ja koostada mõõdetav tegevusplaan

On soovitatav, et kavandatud lahendused vägivalla põhjuste ja riskitegurite
vähendamiseks oleks ka ellu viidud. Seejärel asutus otsustab selle vaatluse
põhjal, kas integreerida nimetatud lahendused tegevuskavva võitluses
vägivallaga ja lisada need loodavasse projekti.

3. Tulemuste protokollimine

3.1 Protokollide väljatöötamine vägivallaolukordade lahendamiseks ja teabe
levitamine

Võib sisse viia erinevat tüüpi protokolle: protokollid asutuse juhtkonna
teavitamiseks vägivallajuhtumist, kriisijuhtimise protokollid ning protokollid kriisi
lahendamiseks. Need protokollid peaks kindlaks määrama nii kollektiivi kui
üksikisiku käitumise kriisiolukorras. Eelkõige peavad nad silmas pidama
õiguslikke meetmeid seoses töö- ja karistusõigusega,

orientiiriks tsiviil-,

kriminaal-, haldus- ja kindlustusvastutus.
Need eriprotokollid tuleb luua kollektiivselt,

välja töötada kõigi asutuste

töötajate poolt ühiselt. See osaluspõhine töö on ennetavat laadi.
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3.2 Välise vaatluse protokollid

Nende protokollide eesmärk on luua protseduur faktide

edastamiseks, nii

asutuse

ka

juhtimise

eest

vastutavatele

isikutele,

kui

kohtu-

ja

haldusasutustele, mis selle institutsiooni seaduslikkuse eest hoolt kannavad.
Asutuses juba olemas olevaid välise vaatluse protokolle võib samuti kasutada.
3.3 Tagada protokollide pidev uuendamine, et võimaldada nende kasutus
erinevates olukordades

Oluline on jätkata protokollide kollektiivset arutamist, et säilitada valvsust
seoses vägivalla ohuga.
3.4 Kaasata asjakohasel ja sobival moel töötajad, noorukid, nende pered ja
partnerid siseprotokollide arendamisse ja menetlusse.

Sidusrühmade kaasamisel ja osalemisel dokumentide väljatöötamise juures on
positiivne mõju vägivalla ennetamisele.
3.5 Kaasatud sidusrühmade teavitamine

Tagada, et noored, nende pered ja partnerid on teadlikud olemasolevatest
protokollidest kohtu- ja haldusasutustes. See teave on ennetava iseloomuga.
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II osa
Esmase ohutuse tagamine

Ennetav lähenemine vägivallale on vajalik osa asutuse üldisest dünaamikast ja
on seotud turvalisuse olukorraga asutuses3.
Teises osas

keskendume sellele,

missugused faktorid tagavad

asutuses

turvatunde nii noorukitel kui ka pedagoogidel.

1. Tagada esmane ohutus asutuse töökorralduse ja tegevuse kaudu
1.1 Asutuse töötajate toetamine

Töötajate turvalisus

ja kindlustunne on asutuse

vastutusala ja selleks

rakendatavad meetmed aitavad ka vägivalda ennetada. Need meetmed võivad
esineda mitmesuguses vormis.
Sellel eesmärgil soovitame järgmisi tegevusi:
• Luua vajalikud tingimused, et hajutada töötajate kartusi
See soovitus põhineb tähelepanekul, et asutuse puudulik tugisüsteem tekitab
ebakindlust personali hulgas, mis on omakorda võimalik vägivalla põhjustaja.

• Juhtkonna positsioon kriisiolukordade ja konfliktide lahendamisel
Juhtkonna roll on ära tunda ja vahendada konflikte, sest see peaks olema
oluline osa kriisiolukordade lahendamises.
•

Toetada kogemuste vahetamist spetsialistide vahel

Hariduslikud või organisatsioonilised erimeelsused spetsialistide vahel on
oluliseks riskiteguriks. Sellises olukorras, kas konfliktsituatsioonis või püsivate
erimeelsuste puhul pedagoogide vahel, on soovitatav rakendada kogemuste
Vaata: Recommendations for good professional practices "the welfare:
definition and benchmarks for implementation" ANESM
3
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vahetamist

spetsialistide

vahel.

Nõuanded

keskenduksidki

konkreetsele

teemale: kuidas toimida kriisisituatsioonis, vägivallaakti puhul või mõnes
hariduslikus situatsioonis.
•

Pakkuda väljakujunenud praktikate pidevat analüüsi

Väljakujunenud

praktikate

pidev

analüüs

võimaldab

spetsialistidel

distantseeruda igapäevaelu situatsioonist, mitte käsitleda vägivalda isoleeritud
aktina ja rajada sellele kollektiivne arutelu ning adekvaatne reaktsioon.
•

Võimaldada jätkuõpe vägivalla identifitseerimiseks ja arusaamiseks
selle mehhanismidest, samuti vägivallaakti menetlemisest ning
ennetustööst

See võimaldab spetsialistidel kohandada väljakujunenud meetmeid või kaaluda
võimalust muuta oma strateegiat ja ühiselt mõtestada oma tegevust.
•

Pakkuda erikoolitust aitamaks luua ja säilitada tasakaalustatud ja
rahumeelseid suhteid teismelistega

Eesmärk on tagada enesekindlust ja turvatunnet spetsialistides. Hädavajalik
füüsiline distants ja pingevaba meeleolu aitavad suurendada seda turvatunnet
ja vältida vägivalla "eskaleerumist". Vajadusel võib korraldada pedagoogidele
koolitusi, kuidas rakendada kontrolli- ja ohjamismeetmeid.

•

Asutuse

töö

ümberkorraldamine

vältimaks

pidevat

pingelist

olukorda

Pidev pingeline olukord on stressi allikas, märk valvsuse kadumisest ja
tekkivast väsimusest. Soovitatav on korraldada töö nii, et vähendada neid
ohumärke, eelkõige tuleks sisse viia:
- töö paarides, mis võimaldab rollide vahetamist ja vastastikku kontrollida
teineteise professionaalset lähenemist;
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- vajalikud abinõud kaitsmaks tekkinud vägivallasituatsioonis isikuid, kes ei ole
otseselt seotud konfliktiga.
•

Luua võimalused abi kutsumiseks

Soovitav on kasutusele võtta funktsionaalsed seadmed abi kutsumiseks, mida
teavad ja oskavad kasutada kõik ning mida saab aktiveerida kriisiolukordades
kindlustamaks spetsialistide turvalisus.

1.2 Vägivalla ennetustöö organiseerimine noortekeskustes

Hästi korraldatud töö asutuses mõjutab kogu sotsiaal-emotsionaalset kliimat.
Keskkonna kvaliteet mõjutab töösuhete kvaliteeti. On kindlaks tehtud, et
puudused organisatsiooni juhtimises või ähmane ja ebastabiilne olukord
võimendavad pingeid kollektiivis.
•

Toetuse korraldamine väikeste üksustena ...

Rühma jagamine "väikesteks üksusteks" võimaldab pakkuda noortele toetust
väikeste rühmadena. Väiksemad üksused on paremini juhitavad. Nii
vältida suures rühmas toimivate tegurite võimendumist

saab

ning see teeb ka

noorukitele lihtsamaks oma keskkonnaga kohanemise (nn soojad kohad ...).
•

Väiksemad üksused võivad võtta erinevaid vorme …

Need võivad olla väike üksused ühes suuremas asutuses, mis arvestavad kõiki
asutuse spetsiifikast tulenevaid juriidilisi kohustusi ja noorte vajadust toetuse
järele.
•

Rühmade koosseisu kontrollimine

Tuginedes olukorra hindamisele igas noortekeskuses (teadmised noorte
haavatavusest, kommunikatsioonhäired, tujude kõikumine ...), on soovitatav
moodustada rühmad nii, et noored sobiksid omavahel paremini ning nö
“raskeid” noori ei oleks palju ühes grupis koos. Olukorra regulaarne
ümberhindamine võimaldab jooksvalt teha ka gruppides muudatusi.
•

Pöörata tähelepanu elamistingimuste kvaliteedile: hea toit, korralik
tuba.
20

Kvaliteetne toit ja majutus (tubade paigutus ja korraldus...) aitab luua sooja ja
sõbralikku sisekliimat.
•

Pöörata tähelepanu ruumidele, kus oleks võimalus olla omaette

See on niiöelda “arhitektuuriline tugisüsteem” igapäevaelus: võimalus leida
hoones rahustavaid, omaette olemise kohti, kus noored saaksid koguneda,
intiimseid kohti,

ruume, kus vastu võtta külalisi ja mille

kaunistamisele on samuti tähelepanu pööratud

mugavusele

- see kõik

ja

aitab luua

pingevabamat õhkkonda.
•

Sisse seada erinevad kohad, mida saab kasutada vägivallaakti
toimumise puhul turvalisuse tagamiseks

Erinevate ruumide kasutamine sekkumise korral võimaldab noortel kasutada
mitmeid kohti ning võimaldab pedagoogidel noori üksteisest nii ajaliselt kui
ruumiliselt eraldada. See aitab vältida ka “sündmuste kuhjumise” tunde
tekkimist noortel ning aitab seega ka tekkinud pingeid maandada.
•

Sidusrühmade püsivuse ja järjepidevuse tagamine

Organisatsiooni ladusa töö tagamiseks on soovitatav hoida head suhet
noorukite ja haridustöötajate vahel. Selline püsiv, prognoositav ja töötav suhe
soodustab turvatunde tekkimist.
•

Tutvustada noorukitele kõigi sidusrühmade kättesaadavuse korda
ja vastuvõtu aegu

On soovitatav, et kõik teismelised teavad iga sidusrühma kättesaadavuse aegu,
sest see võimaldab tal teada, millal ja kellega ta võib võtta ühendust ja ta ise
saab oskuse oma tegevust ette planeerida ja edasi arendada.
•

Partnerluste loomine

Asutustevaheliste suhete loomisel, eriti Haridusministeeriumi, lastepsühhiaatria
ja teiste institutsioonidega (kus noor ajutiselt viibib), on tähtis see, et saab
tagada kõikide meetmete järjepidevuse ja sidususe. Vägivallaolukordades
tuleks teha koostööd nende asutuste juhatajatega, töötervishoiu ametiga,
psühhiaatriaga, politseiga ja teiste partneritega, et hoida ära vägivalda.
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•

Julgustada noorukeid suhtlema väljaspool asutust

On soovitatav toetada noori suhtlema väljaspool asutust4 oma kultuuriruumis,
oma tavalises sotsialiseerumise keskkonnas, lähimas naabruskonnas,
võimaldades neil areneda mitmekülgselt.
•

Edendada struktuuri avamist väljapoole

See tähendab struktuuri avamist väliste sidusrühmade koolituste kaudu,
praktikantide kasutamist, koostööd ülikooli uurimisrühmadega, samuti anda
spetsialistidele võimalus saada tagasisidet väljastpoolt struktuuri toimimise
kohta.

2. Turvalisuse tagamine läbi individuaalse toe pakkumise
2.1 Ettevalmistused vastuvõtuks

Ettevalmistused vastuvõtmiseks, ka vahetutes situatsioonides, soodustab
nooruki haaramist programmi ja väheneb vägivallaoht.
Ettevalmistamise eesmärk on võimaldada noortel mõista pakutava toe
eesmärke, et noor saaks tunda ennast projekti osana. On oluline jälgida nooruki
suhtumist ja arusaama projektist. Vastuvõtu kvaliteet ja õige ettevalmistus
mõjutab tulevaste suhete kvaliteeti.
Asutuse tegutsemisele kehtivad piirangud ei õigusta valesti ette valmistatud
vastuvõttu.

Kooskõlas piirangutega kohtu- või haldusmenetluses ja seaduslike esindajate
soove järgides.

4
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•

Endiste ja praeguste tugisüsteemide vaheliste seoste edendamine
erinevate sihtgruppide vahel

On oluline võimaldada teismelisel ja ta perel luua sidemed inimestega, kellega
nad on kohtunud toeprogrammi abil noorteasutuse kaudu.
•

Korrarikkumiste ja asutusesisese vägivalla riski hindamine

Vastuvõtmisel on vajalik hinnata multidistsiplinaarsel viisil nooruki olukorda,
tema karjääri, arvestades vägivaldse käitumise riski ja võimalikku reageerimist
vägivallale, et määrata isikupärastatud meetodid ennetamaks ja korrigeerimaks
tugisüsteemi toimimist.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata noorukit puudutava teabe edastamisele.
•

Meetmete konkreetsete eesmärkide selgitamine noorukile ja tema
perekonnale

Projekti eesmärk viitab elementidele, mis on olemas elukoha lepingus või
eraldiseisvas tugiasutuse poolt välja antud dokumendis ja toimikus „Project for
the child“ ja rakendatud meetmetes, kui neid on. Toetuse eesmärk peaks olema
uuesti läbi arutatud nooruki ja ta perega, et võtta arvesse nende arusaama
probleemist ja rakendatud meetmetest. See on vajalik, et ühiselt määrata
kindlad eesmärgid „kaassekkumise“ perspektiivil, kaasates nooruki, tema pere
ja asutuse. On oluline püstitada kindlaid eesmärke muudatuste kohta, mida
noorelt nõutakse ja proovida rakendada vastastikused kohustusi. Liiga
ebamäärased eesmärgid võivad tekitada arusaamatusi ja seega ka vägivalda.
•

Seletada tugisüsteemi kestvust ja võimalikku jätkumist pärast
projekti lõppu

On soovitatav selgitada noorele ja ta perele tugiprojekti arvatavat kestvust, et
mitte jätta muljet ajalise piiranguta protsessist. On oluline, et nooruk ei
tunnetaks toe ajalimiiti kui tagasilükkamist või hülgamist. Samuti on oluline, et
oleks olemas võimalused noort suunata pärast tugiprogrammi lõppemist või
vajadusel tuge pikendada.
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•

Lubada noorukil ja ta perel, koos või eraldi, külastada keskust enne
projekti alguspäeva

Nooruk võib olla varem kogenud peresiseseid järske muudatusi ilma eelneva
selgituseta.
On soovitatav, et asutus ei korda sellised situatsioone lubades noorukil saada
enne programmiga liitumist hea ülevaade kohast, kus ta peaks mõnda aega
elama. Lisaks on pere jaoks oluline pakkuda elukohta noorukile, vastavalt
kohtuotsusele. Loomulikult leiab see soovitus oma piirid eriolukordades, kus on
rakendatud kohtulikud meetmed.

•

Vältida vastuvõtuks ettevalmistamist enne nooruki saabumist

On soovitatav vältida ettevalmistuste tegemist enne teismelise saabumist;
vastasel juhul võib ta tunda, et teda on oodatud juhtkonna ja kaaslaste poolt.

•

Valmistumine vastuvõtuks teiste teismelistega, kaaslaste poolt
omaksvõtmine

Ettevalmistus koos juba kohal olevate teismelistega suurendab kaaslaste survet
ja oskuste arendamist, mida see surve tekitab. Teismelisele, kes võtab uut
kaaslast vastu, on see võimalus peegeldada oma arengut alates nende
asutusse saabumisest.
See soovitus tuleks kohandada arvestades piiranguid võimalikele meetmetele.
•

Samas tuleks täpsemalt määratleda teiste noorukite seotust

On soovitatud, et teiste teismeliste kaasamine peaks olema kontrollitud, sest
see võib anda liiga palju vastutust teismelistele või edendada juhtfiguuri teket ja
suurendada riski, et tekib kontroll nõrgemate üle, sel põhjusel on oluline hinnata
seda riski hoolika jälgimise teel.
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2.2 Turvakodust lahkumise ettevalmistamine

Äkilised muutused võivad põhjustada noorukitel ebakindlustunnet ja võivad
viia kohutavate tagajärgedeni. Nad võivad sundida noorukit ennast välja elama.
Tuleks aegsasti planeerida neid muudatusi, et mitte kaotada kogu kasu, mida
on toonud tugimeetmed.
•

Vältimaks ebakindlustunnet on tugimeetmete lõppemine noorukile
oodatud ja ette valmistatud

•

Asutuse tegevuse piirangud ei saa õigustada kiirustamist või
nooruki ettevalmistamata lahkumist asutusest.

On oluline, et igal juhul noorukil oleks aega hüvasti jätta, tema kaaslastele või
spetsialistidele, kes teda siiani on saatnud.
2.3 Esmase ohutuse tagamine lähtudes perekondlikust keskkonnast

Selleks, et mõista ja toetada teismelist, on vaja teada selle pere elu konteksti ja
töötada koos tema perega. Oluline on võtta arvesse pere konteksti, nii et
võimalik pereelu ümberkorraldamine haakuks

noorte toetamise ja vägivalla

ennetamisega. Järgmisi soovitusi peaks käsitlema lähtudes sellest, millist
toetust

noor

vajab,

arvestades

ka

hariduslikke

meetmeid

ning

kohtuotsuseid.
•

Mitte kasutada halvustavat sõnavara teismelise ja ta perekonna
suhtes

On oluline mitte halvustada teisi pereliikmeid teismelise silmis.
•

Sisse seada kindlad konsultatsioonid perega

See meede hõlmab ametliku ja regulaarne suhtluse kooli ja pere vahel, mis
peaks olema teada kõigile osapooltele, et tagada

koostöö perekonnaga

reaalajas ning kaasata pere kõikidesse plaanitud tegevustesse.
•

Võimaldada vanematel väljendada oma mõtteid
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On soovitatav välja töötada kõik sisemised ja välised ressursid, et hõlbustada
sellega vanematel kaasa rääkida, nt „juturingid“, mida viivad läbi koolitatud
spetsialistid.
•

Toetada

noorteasutuste avamist vanematele ja võtte neid vastu

perekondlike külastuste raames nendesse asutustesse
Asutuste avamine perele ja mugavate ruumide sisseseadmine külaskäikudeks
aitab vähendada pingeid, mis on seotud võimalike pingete tekkimisega ja
võõrdumisega perest. Siiski võivad kohtumised ja pere vaba tulemine olla
destabiliseerivad teismelisele, teistele teismelistele ka ja spetsialistidele.
Seetõttu toimub külastuste üle järelevalve ja vanematele kehtivad saabumise ja
külastuse ajaks konkreetsed reeglid.
•

Tagada meetmed, et vajadusel saaks asutus üle võtta pere
funktsioonid.

Noorte toetamise ja nende eest

hoolitsemise

kvaliteet on samuti seotud

organisatsiooni võimekusega perekonna ülesandeid asendada. Asendamine
põhineb institutsioonis töötavate spetsialistide tööjaotusel, aga ka hariduslike
funktsioonide jaotumisel spetsialistide ja vanemate vahel. Selles kontekstis
tuleks välja selgitada vanematele jõukohased ülesanded ja teatada need nii
noortele kui ka nende vanematele igaühe rolli selgitamiseks.
•

Pöörata erilist tähelepanu

nädalavahetuste korraldusele ning

sugulaste külastustele, arvestades ka noorukite soove ja vajadusi.
Noored peaksid olema kaasatud nädalavahetuse plaanide väljatöötamisele, kui
nad käivad kodus või võtavad vastu külalisi. Nende heakskiit on soovitav,
samas peaks järgima kõiki rakendatavate meetmete reegleid.
•

Võimaluse korral pöörata tähelepanu kontaktide korraldamisele
õdede-vendadega.

Et taastada normaalseid suhteid, võib nooruk vajada oma mõtete jagamiseks ka
vendi

ja õdesid. Kuid on ka võimalik, et

kontaktid õdede-vendadega

meenutavad noortele traumaatilisi sündmusi ja kokkuvõttes võib see viia
vägivalla kordumiseni. Vastavalt nooruki probleemile (ja sõltuvalt meetmetest,
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kui need on kohaldatud) võib asutus soovitada vanematele või kohtunikule
kontaktide korraldamise ja järelevalve õdede-vendadega või peatada need
ajutiselt.
•

Toetada püsivaid suhteid inimestega, kes on nooruki jaoks olulised.

Välja selgitada ja toetada noorukit suhete säilitamisel nende inimestega, kes
on tema jaoks olulised, kuna see aitab tagada suhete järjepidevust ning
stabiilsust, samal ajal kui

suhete katkestamine võib tekitada isolatsiooni ja

ebaturvalisuse tunnet. Käesolevat soovitust tuleks kaaluda arvestades kõiki
rakendatavaid meetmeid.
•

Ettevalmistusaeg kohtumiseks nooruki perega, vestlus teismelisega
ja tema pere olukorra arutelu.

Enne ja pärast lähedaste külastust või peale kodust nädalalõppu, on teismelisel
võimalus väljendada oma muljeid ja emotsioone ning selle ettevalmistusaja
raames jagada neid kogemusi spetsialistiga. Nii saab

noorele inimesele

eraldada aega järelemõtlemiseks; see protsess võimaldab ka õpetajal töötada
nooruki perekondliku olukorra analüüsimisega.

•

Korraldada ruum peegelduseks ja aruteluks

teismelisele ja ta

perekonnale, koos või eraldi
Leida aega koos perega, nii teismelisega koos kui ka ilma temata, tegeleda
pere probleemidega ja selgitada välja abistav toetuste süsteem.
•

Hindamine,

kas

eraldamine

on

vajalik

(mitte-lastekaitse

institutsioonide puhul)
Lastekaitse institutsioonide nagu ITEP korral hinnatakse, kas ajutine eraldamine
perekonnast on edaspidi vajalik ning kas nooruki edasine suunamine
tugikodusse on õigustatud.
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2.4 Sotsiaalse keskkonna kaasamine vägivalla ennetustöösse

Üldisemalt on soovitatav võtta arvesse

nooruki

ja tema pere sotsiaalset

konteksti ja keskkonda, et kohandada toetusi vastavalt sellele ja seega aidata
ennetada vägivalla avaldumise riske. Need riskid võivad mõjutada nooruki
edasist elu ka tugikodus. Seetõttu olekski vaja teismelist kaitsta.
•

Kogu pere ja nooruki sotsiaalse konteksti tundmine

Tundes nooruki tausta: elu, kultuuri, väärtushinnanguid … aitab olukorda
paremini mõista ning annab noorukile tunde, et temaga arvestatakse, mis
omakorda aitab leevendada pingeid.
•

Olla keskkonna kontekstis tähelepanelik nooruki püüdluste ja tema
isiklike uskumuste suhtes

Niisiis, see julgustab nooruki enesemääramist ja julgemalt oma arvamust
avaldama ja seeläbi arendab temas suutlikkust väljendada isiklikke mõtteid ning
olla iseseisvam.
•

Nooruki sotsiaalse võrgustiku kindlakstegemine

Jälgides teismelise sidemeid ja suhteid tema suhtlusringkonnas, pere ja
sõprade vahel, võimaldab aru sada, kas need suhted on noorukile toetavad või
oleks parem neid suhteid vältida.
•

Võtta arvesse teismelise pere sotsiaal-majanduslikku olukorda

Eelkõige tähendab see perekonna tööhõive ja finantsolukorra tundmist, et töös
vastava asutusega hinnata ja vajadusel anda konkreetset majanduslikku abi (nt
bussipiletid …).
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III osa
Ennetus- ja sekkumismeetmete rakendamine

Institutsionaalse kuritarvitamise probleemide kallal töötamine hõlmab kahed
vajadused: olla piisavalt kursis
vägivallaolukorrast
tegelikkusest.

ja

jääda

Tuginedes

praktiliste

põhjustega, mis tulenevad

emotsionaalselt

nendele

eemale

kontseptuaalsetele

selle
ja

tundlikust

metoodilistele

kriteeriumitele, võimaldab see korraldada kollektiivse töö.
Selles osas käsitletakse kolme täiendavat komponenti, soovitusi täiendamaks
neid teoreetilisi suuniseid ja nende

praktilise rakendamise sotsiaalseid ja

hariduslikke strateegiaid, lähtuvalt spetsiaalselt vägivallaprobleemist.

1. Mudelite väljaarendamine ja jagamine ning sekkumise
koordineerimine

Käesolevas

punktis

psühholoogiliste,

keskendutakse

sotsiaalsete

ja

teoreetilistele

hariduslike

mudelitele

strateegiate

ja

ning

korraldamisele

vägivalla tõkestamiseks. See on peatükk professionaalide omavahelisest
koostööst aru saamaks situatsioonidest ja suunistest edasiseks tööks, et aidata
noorukitel paremini mõista nende olukorda ja sotsiaalse koostoime ja
kommunikatsiooni muutusi.
1.1 Teoreetiliste ja praktiliste mudelite väljatöötamine ja jagamine

•

Tuntud haridusstrateegiad, mis on välja töötatud ja jagatud
kaasatud spetsialistide poolt nii sekkumise mooduse valimiseks kui
vägivalla ennetamiseks ja raviks

Haridusliku

vastukaja

usaldusväärsuse

ja

ebajärjekindlus

ettearvatuse

ja

puudumine

täiskasvanute
suurendab

reaktsiooni
vägivaldsete

reaktsioonide vallandumise riski. Selgesõnalised hariduslikud strateegiad, mis
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on selgitatud, kirja pandud ja teatavaks tehtud, annavad kindlustunnet
spetsialistidele, lapsevanematele ja noorukitele ning on aluseks rahumeelsetele
suhetele.
•

Määrata tingimused aruteluks meetmete piisavusest

Vahetada kogemusi asutuse piires kõigi huvirühmade vahel, leida vastused
tekkinud küsimustele ja nii muuta rakendatavad meetmed tõhusamaks.
Niimoodi soodustatakse tööd vägivalla teemadega asutuses.
•

Pöörata tähelepanu uute oskuste ja meetodite integreerimisele
vastavalt muudatustele, vajadustele ja praktikatele, jätmata kõrvale
ka teoreetilisi aspekte (psühhodünaamilist, kognitiiv-käitumuslikku
ja kognitiivset arengut mõjutavat).
-

Psühhodünaamilised teoreetilised aspektid on abivahendiks

spetsialistidele, et mõista ja analüüsida kriisiolukordade ja vägivalla
tekkimist, samuti nende ennetamist. Psühhodünaamilised lähenemisviisid
on ka olulised, et tagada kasutajate vaimne tervis.
-

Kognitiiv-käitumuslikud ja kognitiivse arengu

praktilised aspektid

rõhutavad meetmeid, mis on

teoreetilised ja
kohandatud igale

noorukile. Nende eesmärk on tagada areng töötades nooruki käitumisega,
tuginedes inimese kognitiivsetele ja emotsionaalsetele funktsioonidele.
Need erinevad teoreetilised meetodid ei ole üksteist välistavad. On soovitav, et
spetsialistid on tähelepanelikud uusi oskusi ja meetodeid kasutusele võttes, mis
on kohandatud vajaduste ja tavade muutmiseks, tagades kogu protsessi
järjepidevuse.
1.2 Töö sekkumise järjepidevuse tagamiseks

Sekkumine hõlmab erinevaid valdkondi: hariduslik, pedagoogiline, teraapiline ja
sotsiaalne valdkond. Vastastikune täiendamine ja ühtsus kõikide nende
valdkondade vahel, samuti ühtsus meeskonnas on olulised tegurid stabiilsuse
tagamisel nii noorukile kui ka spetsialistidele. Kooskõla aitab kaasa vägivalla
ärahoidmisele.
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Asutuse "raviv" dimensioon siin lähtub tema "sisaldavast" funktsioonist. See
funktsioon

lähtub kommunikatsioonist, pideva analüüsi võimest, pidevast

tegevuse korrigeerimisest, kollektiivse peegelduse ulatusest ja projektide
arendusest.

Haridusalane

sekkumine

on

samuti

asutuse

tegevusse

integreeritud.
Hariduslike meetmete koordineerimine teiste tugimeetmetega

•

Hariduslikud meetmed toituvad teistest meetmetest (hariduslikest, teraapilistest
ja sotsiaalsetest) ning muutuvad seeläbi tõhusamaks. Hariduslikud meetmed
teevad lihtsamaks juurdepääsu ja vajalikud ettevalmistused koolituseks või
väljaõppeks. Eesmärk on hõlbustada juurdepääsu mistahes füüsilisele või
psüühilisele abile.
Tagada sekkumiste liigendus eraldi individuaalselt

•

kui ka

kollektiivselt nooruki toetamisel projekti jooksul
-

Leida aega individuaalseks abiks

Individuaalset hariduslikku abi peetakse vajalikuks ja see tagatakse. See aitab
kaasa isikliku julgeoleku kujunemisele. Ärritunud noored grupis saavad kasu
toetusest, mis arvestab nende raskustega, rõhutades vajadusel individuaalset
suhet.
-

Leida aega kollektiivseks toetuseks

Kollektiivse sekkumise pakkumine on üks haridusstrateegiate tasemeid. Grupi
suurus ja nõuded kollektiivile on olulised faktorid sotsialiseerumise ja
intergatsioonireeglite õppimisel.
•

Tagada järjepidevus ja toetuse kohandamine

Asutuse töökorraldus pakub järjepidevat ja kohandatud toetust noorukitele
vastavalt nende individuaalsetele vajadustele. See järjepidevus on tagatud
peamiselt läbi tegevuste vaheldumise. Individuaalset või kollektiivset tegevust
on võimalik pakkuda teismelistele, kes ei suuda pikemat aega pühenduda ühele
tegevusele. Koolis mittekäivaid noori saab rakendada päeva jooksul ning
pakkuda ka neile mitmesuguseid tegevusi ja toetust.
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•

Sekkumiste planeerimine ja hindamine

Sekkumiste planeerimine ja nende regulaarne hindamine mängivad olulist
osa vägivalla ennetamises, kuna need aitavad kasutajatel paremini
mõista eesmärkide ja meetmete raamistikku
sekkumiste

arengut, juhul kui need

ja võimaldavad näha

osutuvad

pärast

hindamist

ebapiisavaks.

Lõpuks soovitatakse korraldada sekkumised projekti raames, mis hõlmab
prioriteetsed tegevused ja kavandab kõigi meetmete ja toetuse mõju hindamise.
Selline hindamine võimaldab vajadusel toetuse kohandamist.

2. Psühholoogiliste ning sotsiaal-pedagoogiliste meetmete
rakendamine vägivalla ennetamiseks ja sellega toimetulemiseks

Psühholoogilised

ning

sotsiaal-pedagoogilised

meetmed

võimaldavad

teismelistel töötada reflektiivselt nende kognitiivsete mustrite ja käitumisega
ning

aidata nii

positiivselt kaasa vägivalla

ennetamisele ja sellega

toimetulekuks. See tegevus võib toimuda eri vormides.
2.1 Edendada laiendatud sõnavara kasutamist noortel

Nõrk keeleline ressurss võib osutuda takistuseks kvaliteetsete suhete loomisel
ning verbaalsed raskused võivad noorukite puhul viia vägivaldse käitumiseni.
2.2 Aidata noorukil oma saavutuste ja ebaõnnestumiste kaudu mõista, mis on tema
jaoks oluline tema suhetes

Üks haridusliku tegevuse peamisi eesmärke on arendada noorukites suutlikkust
mõelda oma käitumise ja hoiakute põhjuste üle.
2.3 Pakkuda vajadusel psühhoteraapilist abi

Toetus hõlmab psühhoteraapilise ravi, kui see osutub

vajalikuks. Seda

pakutakse siis regulaarselt kas asutuse siseselt või väliselt. See aitab noorukitel
psüühiliselt oma elu-olu ning kõik olnu ja juhtunu läbi mõelda.
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2.4 Luua arutelurühmad, kus noored võiks rääkida oma probleemidest ja otsida
lahendusi tavaolukordadele

Arutelurühmadesse, mida korraldavad ja juhivad

selleks koolitatud

spetsialistid, aitavad arendada eneseväljendust ja ühiste lahenduste otsimist.
Seega nad võivad aidata leevendada pingeid.
2.5 Püüda muuta noorte hoiakuid sekkumiste kaudu: uute sotsiaalsete oskuste
omandamise ja käitumise muutmise kaudu

Nooruki vaimse toimimise mõistmine on vajalik, kuid ei ole piisav selleks, et
mobiliseerida noori muutma oma hoiakuid ja käitumist. Sekkumistega saab
planeerida

prioriteetseid

muutusi

(omandada

uusi

sotsiaalseid

oskusi,

eneseväljenduse ja käitumise muutmine) ning soodustada kooselu.
2.6 Tegeleda noorukitega eraldi, et julgustada neid lahendama oma probleeme

On oluline, et teismeline teadvustab oma “piiratud mõtlemist” ning oma mõtteid,
mis on seotud konkreetse vägivallajuhtumiga, nii et neid saab asendada teiste
põhjendustega ja sobiva lahendusega konkreetses situatsioonis.
2.7 Stimuleerida noorte vastutustunnet asetades neid olukordadesse, kus nad
peavad ise otsuseid vastu võtma

See on oluline juhul, kui

noored hakkavad lahkuma tugikodust ning peavad

tegema pingutusi, et leida töö ning eluase.

3. Nõuetekohaste tingimuste ettevalmistamine osalemiseks ja
vahendamiseks vägivalla ennetamisel ja tõkestamisel
Noorte osalus ja vahendamine aitavad ennetada konflikte ja vägivalda. Andes
neile võimaluse väljendada oma seisukohti, aitab see leevendada pingeid ja
arendada ühist vastutustunnet.
3.1 Edendada asutuse kaasavat toimimist

Luues kaasava toimimise süsteemi, mis põhineb võrdsusel, kus igaüks aitab
kaasa ühisreeglite loomisele ning tagab neist kinnipidamise jälgimise, paigutab
nooruki olukorda, kus ta peab eakaaslastega kokkuleppele jõudma ning
vastutuse võtma.
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3.2 Kaasata noored asutuse eeskirjade väljatöötamisse ja parandamisse

Kodukorra ja eeskirjade väljatöötamisele kaasamine, mõtlemine õigustele,
ülesannetele

ja

kohustustele

soodustab

iga

elaniku

moraalset

argumentatsiooni ja vastutuse arengut.
3.3 Julgustada noori õppima, kuidas kehtestada reeglid sotsiaalse elu korrektseks
toimimiseks

Noorte osalemise võimaldamine asutuse elus, neile võimaluse andmine oma
arvamust väljendada toimivate eeskirjade raames saab leevendada pingeid, kui
nende arvamusega arvestatakse

koostöös spetsialistidega. See tegevus

õpetab eeskujuks olemist ja vastutust.
3.4 Juhendada rühmasid, kus noorukid saavad arutleda sotsiaalsete dilemmade üle

Edendatakse meetmeid ja mõttevahetusi noortega, soodustades nende
mobilisatsiooni. Sel puhul on soovitatavad eakaaslaste arutelurühmad
sotsiaalsete dilemmade üle, et arendada moraalset põhjendatust. Nende
rühmade eesotsas võivad olla asutuseväliste huvigruppide esindajad
hõlbustamaks noorukite sõnavabadust. Et neist rühmadest oleks kasu, on vaja,
et seal järgitaks asutuse demokraatlikke reegleid (nt. sotsiaalse koostoimimise
reeglite juurutamise käigus või arutelurühmades eeskirjade rakendamise ajal).
3.5 Julgustada vägivaldse teo toime pannud noorukite kollektiivset analüüsi

Vägivallaaktide kollektiivne analüüs teismeliste grupiga,

võimalus lõpetada

olukord viidates reeglitele, on huvitav.
3.6 Moodustada mõttevahetuse meeskonnad

Korrapärase ja kõigile kättesaadava mõttevahetuse sisseviimine noorukite ja
spetsialistide vahel aitab ennetada ja tõkestada ja vägivalda.
3.7 Edendada sportlikke ja kunstilisi tegevusi, sealhulgas tegevusi, mis on seotud
uute tehnoloogiate kasutamisega

Selliste toimingute sisseviimine soodustab mõtlemise ja käitumise ülekandumist
vägivallalt sotsiaalselt väärtustatud teemadele ja aitab kaasa enesehinnangu
parandamisele. See on isikupärastatud projekti üks osa.
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IV osa
Toimetulek vägivallaolukorraga
Need soovitused keskenduvad tihedale koostööle vägivalla ennetamise ja selle
menetlemise vahel. Nad on jagatud kahte ossa: ühelt poolt konkreetse
vägivallaakti menetlus kõigis selle erinevates staadiumites ja teiselt poolt
ennetav töö.

1. Tegelemine kriisiolukorraga

Vägivallaolukorra ja kriisi menetlemises võib eristada mitmeid samme.
1.1 Kriisi eri faaside identifitseerimine saamaks professionaalset vastukaja

Kriisi käigus on täheldatud erinevaid etappe. Eelkõige järgmine jada on
identifitseeritav5: ilmnemine, areng, korralagedus, rahunemine (kergendus) ja
taastumine. See identifitseerimise jada osutub toimivaks, kui iga etapp lõpeb
spetsiifiliste menetlustega, mis on samaaegselt aluseks järgmiste etappide
menetlemisele.
1.2 Olukorra tõsiduse hindamine

Selleks on soovitav luua ühised näitajad olukorra tõsiduse hindamiseks (mikrovahejuhtum, tõsine juhtum) ja tagada sellele vastavad meetmed (haridusliku
sekkumise juhtnöörid).
1.3 Vastutuse võtmine vastavalt oma positsioonile

Vägivallajuhtumi käsitlemisel võtab iga osaleja vastutuse vastavalt oma
ametikohale.

Asutuses

on

erinevad

vastutuse

tasandid

liigendatud

ja

seadustatud vastavalt igaühe funktsioonile.

5

Vt bibliograafia: BEAUMONT (C.) & SANFACON (C.).
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1.4 Protokollid vägivallaakti menetlemiseks ja protokollid informatsiooni
saamiseks

Need on protokollid, mis on kollektiivselt välja töötatud, vägivallaakti
menetlemiseks

ja vajadusel protokollid informatsiooni saamiseks, mis on

vastavuses kehtivate määrustega ja mida esitada juriidilistele instantsidele või
politseile.
1.5 Saavutada turvatunne ja rahu

Kriisisituatsioonide korral on vaja hoida neid, kes panevad toime vägivallateo.
Tõkestamine viiakse läbi mitte ülemvõimu vaimus, vaid lepitamise teel, vältides
jõhkrust ning alandamist. Ohjeldamine toimub sõnastamise ja peegelduse
kaudu.
1.6 Teismelise erandlik ja ajutine isoleerimine rühma elust

Erandkorras on vaja mõnikord isoleerida ajutiselt isikut, kes paneb toime tõsise
vägivallateo; isoleerimine ei ole aktsepteeritav karistusena, vaid aja võtmisena
rahunemiseks. Isoleerimise otsuse põhjus ja aeg fikseeritakse ja selgitatakse
kriisiohjamise protokollides.
Isolatsioon on lühiajaline ja nooruk ei ole jäetud tähelepanuta selle aja jooksul.
Talle antakse mõned kirjapandud lood. Kohe peaks teismelisega ka rääkima
juhtunust. Väljaspool nimetatud olukordi ja tingimusi on isoleerimine keelatud.
1.7 Pakkuda füüsilist ja psühholoogilist tuge agressiooni ohvritele

Oluline on anda esmaabi, teavitada perekonda ja määrata ohvrile tugiisik kogu
menetluse käiguks, (arstlik läbivaatuses, kaebuste esitamine), pakkuda abi ja
psühholoogilist tuge nii agressiooni ohvritele, kui ka spetsialistidele või
tunnistajatele.
1.8 Arvestada sündmuse võimalikku mõju teistele noorukitele ja vajaduse korral
rakendada kaitsemeetmeid

Teismeliste vahel toimunud vägivallajuhtumi puhul võib olla vajalik rakendada
kaitsemeetmeid, näiteks eluaseme või asutuse ajutist või püsivat muutmist.
Kavandatakse ka meetmed informaatori ja kolmandate isikute kaitseks. Need
meetmed võimaldavad vajadusel vägivalla levikut tõkestada.
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2. Tegelemine vägivallajuhtumiga kriisijärgselt
2.1 Vägivallajuhtumi analüüs asjasse puutuvate noorte või noorte ja spetsialistide
vahel

Vägivalla analüüs on väga tähtis. Kasutada võib mitmeid meetodeid,
sealhulgas kirjalikku sündmuse kirjeldust (asjaolud, põhjused, tunded). Seda
võivad kasutada kõik, kes tunnevad sündmuse pärast muret (nii spetsialistid kui
ka noorukid). Tunnistuse peaksid andma kõik osalised, nii kurjategija,
kannatanu kui ka tunnistajad. Kirjelduse ja analüüsi jaoks on vajadusel
juhtkonna või pedagoogide poolt küsimustik ette antud.
2.2 Tagasisidekoosoleku juhatamine ja olukorra parandamise protseduurid

Korra taastamise meetmed peavad korrarikkujal aitama aru saada ohvri
olukorrast ning aitama heastada oma tegu kogu noorterühma ees ühelt poolt,
teiselt poolt kasvatajate meeskonna ees.
2.3 Kahju heastamise toimingud

Materiaalse ja sotsiaalse kahju hüvitamise meetmeid

on vaja toetada ja

edendada. Pärast olulist materiaalset kahju tuleks toetada noorte osalemist
remonditöökodade töös. Pärast rünnakuid inimeste vastu tuleks samuti
rakendada toetavaid ja parendavaid tegevusi.
2.4 Proportsionaalselt vägivallateole vastavate ning mõistlike sanktsioonide
kohaldamine

Need on väljendatud meeskonna poolt ja asutuses seadustatud, neid peetakse
osaks elementaarsetest kooseksisteerimise reeglitest ja toimimise määrustest
(sealhulgas sätted, mis on selles kontekstis seotud õiguskaitsega).
Karistused peavad olema proportsionaalsed seadusrikkumisega; on soovitatav
suhtuda mõistusega sooritatud vägivallateo tõsidusse.
Sanktsioonid peavad austama inimeste terviklikkust ja julgeolekut ning ei saa
rikkuda inimeste põhivabadusi.
2.5 Ümberkorraldamise meetmete kujundamine

Viies sisse muudatusi

asutuses tuleb

järjepidevuse. Nad vastavad

ümberorienteerimise tunnustele. Ei ole

soovitatav kasutada kõnealuseid meetmeid
võib katkestada

samal ajal tagada ka abi
sanktsioonidena, sest see

toetuse, mis omakorda võib sageli põhjustada

vägivallateo kordumist.
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2.6 Olukorra analüüsimine aitab vältida vägivaldse käitumise kordumist

Eesmärgiks on pakkuda olukorra ühist analüüsi

- toetatud diskussioone ja

kirjalikke märkmeid. Analüüsi tulemusena saavad spetsialistid täita küsimustiku
oma tavade, hariduslike hoiakute, protseduuride, protokollide ning nende
teadmiste ja lähenemisviiside taseme kohta. Sellele analüüsile peaks järgnema
tähelepanekute kirjapanemine ja uue tegevuskava koostamine. Selline olukorra
menetlus aitab vältida uute vägivallasituatsioonide teket.
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