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Tallinna Naiste Kriisikodu toetamise kohta
Lugupeetud härra Savisaar,
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu (tegeleb perevägivalla ohvritega) on praegu tõelises kriisis Sotsiaalministeerium vähendas MTÜ eelarvet 50% (40 000 €). Väiksematel maakondlikel
varjupaikadel vähendati 3000 - 10 000 eurot (10-20%). Hetkeseisuga ootab Kriisikodu ees
sulgemine.
Aastatel 2007-2013 toetas Kriisikodu Tallinna linn, algul 400 000 - 500 000 krooniga (40 %
toonasest eelarvest - ülejäänu Hasartmängumaksu Nõukogult), hiljem 17 575 euroga. Rahastus
lõppes väga ootamatult 2013. aasta kohalike valimiste eel - lisaeelarvesse oli Kriisikodule
planeeritud 5000 eurot, kuid oktoobri teisel poolel selgus, et see raha on eelarvest kadunud.
2013. aastal toetas Hasartmängumaksu Nõukogu Kriisikodu täiendava 70 000 euroga, mistõttu
saadi hakkama hoolimata Tallinna linna toetuse kadumisest.
2014. aastal Tallinna linn Kriisikodu enam ei toetanud, kuna otsustas, et toetus peab tulema riigilt.
Sotsiaalministeerium andis MTÜle toetust aga kõigest 56 000 eurot. Sellest kulus 9000 eurot
linnale ruumide rendiks ning 45 000 eest pidi MTÜ hoidma lisaks administratiivkuludele
Kriisikodu avatuna 24 tundi ööpäevas, kuna selline on Sotsiaalministeeriumi nõue. Aasta peeti
vastu töötajate suure vabatahtliku panuse toel.
Teised kohalikud omavalitsused teevad koostööd oma maakonna varjupaigaga kas rahalise toetuse
või tasuta ruumide andmise näol. Näiteks eelmisel aastal eraldati ühele väikseimale, Valga naiste
varjupaigale 1500 eurot, Ida-Virumaa rendib sealsele asutusele ruume 0 euroga, Tartu linn annab
mõlemale naiste varjupaigale 800.- eurot kuus, lisaks nullrendiga ruumid.
Käesoleval aastal jääks Kriisikodul pärast linnale rendi maksmist töötamiseks 31 000 eurot, millest
ei piisa lisaks minimaalsetele administratiivkuludele viiele inimesele töötasude maksmiseks ja
Kriisikodu ööpäevaringseks lahti hoidmiseks. Töötasu jääks 3600.- eurot bruto, mis on alla
seadusliku miinimumtasu, tegemist on aga kõrgharidusega inimestega.
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu juhatuse esinaine on korduvalt pöördunud abilinnapea Merike
Martinsoni poole, et saada linnalt täiendavat toetust öiste valvetöötajate tasustamiseks. Sotsiaal- ja
Tervishoiuametisse oli 2014.a. oktoobris esitatud ka sellekohane projekt 11 000 euro peale.
Kümne aasta jooksul on Tallinna Naiste Kriisikodu poole pöördunud 4679 naist, kes on saanud
erinevat nõustamist ning kellest 564 on vajanud majutust (koos 253 lapsega). Konkreetselt 2014.
aastal oli pöördujaid 427 naist, kellest majutusüksuses viibis 54 naist ja 34 last. Ülejäänud said
nõustamisi. Tegemist on Eesti suurima naiste varjupaigaga (16 kohta).

Seetõttu soovin teada:

1. Miks otsustas Tallinn 2014. aastal lõpetada MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu toetamise?
2. Millistel tingimustel peate võimalikuks koostööd Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi
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vahel alates 2016. aastast MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu toetamisel?
3. Kas linnapea näeb võimalust Tallinna 2015. aasta I või II lisaeelarvest eraldada rahalisi
vahendeid MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu toetamiseks?
4. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et omavalitsuse ülesannete hulka kuulub
ka sotsiaalabi ja –teenuste korraldamine antud omavalitsuses. Miks keeldub Tallinna linn
Naiste Kriisikodu toetamisest, kuigi MTÜ täidab linna ülesannet juba 10 aastat ning on
teinud seda linna jaoks võrdlemisi odavalt, kirjutades pidevalt projekte erinevatesse
fondidesse ja saades sealt ka rahastust?
5. Kust saavad Tallinna linnas abi perevägivalla all kannatavad naised, kel ei ole lapsi või
kelle lapsed on juba täisealised, kuid ei saa mingil põhjusel ema enda juurde võtta?

Arupärimisele soovin nii suulist kui ka kirjalikku vastust.
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