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Tehniline kirjeldus (kõik osad) Sotsiaalkindlustusameti pakkumuskutse 
„Seksuaalvägivalla ohvrite tugigrupi teenuse osutamine seksuaalvägivalda kogenud 
täisealistele isikutele“ juurde. 

 

1. Hankelepingu ese ja eesmärk 

Hankelepingu esemeks on seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele tugigruppide 
teenuse pakkumine. Hanke eesmärk on leida pakkujad, kes viivad läbi tugigruppide teenust 
seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele (edaspidi ka klient) eesmärgiga parandada 
nende toimetulekut igapäevaelus (edaspidi teenus). Eesmärgi täitmiseks pakutakse 
seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele võimalust osaleda tugigruppides. 
Tugigruppe viivad läbi kaks grupijuhti, kellest üks on psühholoog ning teine teda toetav 
grupijuht. Tugigrupid komplekteerib Hankija vajadusel koos ohvriabitöötajatega ning 
arvestades teenust vajava kliendi soove. Tugigrupi suurus on 5-12 isikut ühes grupis. Igal 
grupikohtumisel on oma teema, millest räägitakse ning kohtumise eesmärgiks on toetada 
seksuaalvägivalda kogenud inimeste igapäevaelu ning toimetulekut oma emotsioonide, 
hirmude, viha, ärevuse jt tunnetega.  

Vajadusel peab pakkuja olema Hankija tellimusel valmis avama ka ühe eraldi üle-Eestilise 
tugigrupi meestele, kuna tugigrupi sihtgrupi spetsiifikat, osalejate haavatavust ja grupis 
käsitletavaid teemasid arvesse võttes peab teenuse osutaja maandama kõikvõimalikud riskid 
taasohvristamise vältimiseks ning tugigrupiga liitunute teenusel käimise jätkamiseks. 

2. Teenuse kirjeldus ja üldised nõuded teenusele 

2.1 Teenuse osutamist on vaja eri piirkondades üle Eesti vene ja/või eestikeeles. 
Teenuse (sh hanke) osad on jaotatud piirkonna ja keele järgi: 

Hanke osa Piirkond Nõustamiskeel 

Osa 1 Põhja piirkond I eesti keel 

Osa 2 Põhja piirkond II eesti keel 

Osa 3 Põhja piirkond III vene keel 

Osa 4 Ida piirkond  vene keel 

Osa 5 Lõuna piirkond eesti keel 

Osa 6 Lääne piirkond eesti keel 

Osa 7 Eesti piirkond (meestele) eesti keel 

 

2.2 Osutatav teenus peab olema suunatud seksuaalvägivalda kogenud täisealistele 
isikutele.  

2.3 Eelistatud on silmast silma teenuse osutamine. Kui see pole võimalik, siis võib 
teenust osutada ka veebi teel. 

2.4 Teenuse osutajal peab olema valmisolek teha koostööd teiste spetsialistidega (nt 
politsei, naiste tugikeskused, lastekaitse, ohvriabi, psühholoogid). 

2.5 Teenuse osutaja tagab, et kliendiga vahetult suhtlevad spetsialistid osalevad 
regulaarselt supervisioonidel või teistel spetsialistide enesehoiule ja 
enesetäiendusele suunatud kohtumistel. 
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3. Nõuded teenuse osutajale 

3.1 Teenuse osutaja peab tagama, et kliendiga vahetult suhtlevad grupijuhid omavad 
väljaõpet teenust osutada, sh teadmised, oskused ja kogemus on piisavad 
seksuaalvägivalda kogenud inimestega tööks, sh teadmised seksuaalvägivalla 
olemusest ning grupitöö läbiviimisest. Vähemalt üks vahetult tugigrupi teenust 
osutavatest grupijuhtidest iga tugigrupi juures peab vastama punktis 3.2 toodud 
nõuetele.  

3.2 Nõuded vähemalt ühele vahetult tugigrupi teenust osutavale grupijuhile:  

3.2.1 vähemalt magistrikraad psühholoogia või sotsiaaltöö erialal või kutse 
psühholoogia, tervishoiu, sotsiaaltöö või hingehoiu valdkonnal.  

3.2.2 läbitud seksuaalvägivalla teemadega seotud koolitusi vähemalt 8 
akadeemilise tunni ulatuses (näidata ära CV’s); 

3.2.3 töökogemus seksuaalvägivalla teemadega vähemalt 6 kuud. 

3.2.4 gruppide läbiviimise kogemus. 

ja teine grupijuht peab vastama vähemalt: 

3.2.5 vähemalt kõrgharidus psühholoogia või sotsiaaltöö erialal või kutse 
psühholoogia, tervishoiu, sotsiaaltöö või hingehoiu valdkonnal.  

3.2.6 Läbitud seksuaalvägivalla teemadega seotud koolitusi vähemalt 8 
akadeemilise tunni ulatuses (näidata ära CV’s) või töökogemus seksuaalvägivalla 
teemadega vähemalt 6 kuud. 

3.3 Kui teenuse osutajal on raamlepingu täitmise ajal vaja muuta/lisada vahetult 
teenust osutavaid grupijuhte, kelle andmed ei ole pakkumusega esitatud, peab ta 
esitama grupijuhi CV raamlepingu kontaktisikule. Hankija viib läbi sobivuse 
hindamise ja võib küsida täiendavaid dokumente nõuete hindamiseks. Enne 
hankijapoolset kinnitust ei tohi grupijuht teenust osutada. 

4. Teenusele suunamine ja maht 

4.1 Teenusele suunamisel lähtutakse kliendi soovidest ja võimalustest piirkonnas. 
Valiku teenuse osutaja osas teeb Hankija koordinaator koos kliendiga, arvestades 
pakutava teenuse sobivust kliendile.  

4.2 Teenuse osutamise otsustab ja teenusele saab kliendi suunata ainult Hankija.  

4.3 Hankija esindaja edastab kliendi kontaktandmed ja info teenusele suunamise 
kohta teenuse osutaja kontaktisikule e-posti teel. Seejärel lepib teenuse osutaja 
nädala jooksul kokku eelvestluse aja, kaardistab juhtumi tehnilised andmed (nimi, 
kontaktandmed), juhtumi toimumisaeg (lapsepõlves, täiskasvanueas), iseloom 
(korduv, ühekordne), toimepanija suhe ohvriga, politseisse pöördumise aeg, 
juhtumi lühikirjeldus, senine psühholoogi/terapeudi/tugigrupi kogemus, hetkeseisu 
lisatugi tugigrupi kõrval jmt) ning võtab üle suhtluse kliendiga. Teenuse osutaja 
edastab pärast eelvestluse toimumist kliendile tugigrupi info toimumise aja ja koha. 
Eelvestluse käigus kaardistatud tehnilised andmed saadab teenuse osutaja 
krüpteeritult e-posti teel teenusejuhile koondina üks kord kuus.  

4.4 Tugigrupi teenuse eest on tasu grupipõhine ja grupina arvestatakse tugigruppi siis, 
kui kohal on 5-12 isikut (ühes grupis).  

4.5 Tugigrupi kohtumise kestvuseks loetakse 5,5 tundi (töö komponendid – eeslvestlus 
kuni 1h, sisuline ja tehniline ettevalmistus kuni 1h, kohtumise läbiviimine 2,5h, 
kokkuvõtted kuni 0,5h).  
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4.6 Ühe tugigrupi ühe kohtumise koos ettevalmistuse- ja järeltegevustega (5,5 tundi) 
maksumus on 416,66 eurot (ilma käibemaksuta). Muid lisakulusid antud hanke 
raames ei rahastata.     

4.7 Tugigrupp ühe grupina käib koos 1 kord kuus.   

4.8 Hankija ei garanteeri pakkujale kindlat klientide teenusele suunamise arvu. 

4.9 Sobiva(te) pakkuja(te)ga sõlmitakse raamlepingud juriidiliste isikute vahel. 

4.10  Teenuse eest tasutakse pärast teenuse osutamise aruande kinnitamist Tellija 
poolt ja selle alusel esitatud arve saamist. 

4.11  Täpsemad rahastamistingimused on toodud raamlepingus. 


