
17 nädalat kestev lapsekeskne tõenduspõhine 
vanemlusprogramm „Hoolivad isad” on suunatud 
isadele, kes on kasutanud või kasutavad vägivalda 
oma laste või laste ema suhtes. 

Miks „Hoolivad isad“?
• Programm on mõeldud isadele, kes on oma lapsi füüsiliselt ja/või 

emotsionaalselt väärkohelnud või hooletusse jätnud ja/või kasutanud 
vägivalda laste ema suhtes.

• Keskendutakse isade vägivaldsele käitumisele läbi isa rolli ning vanemliku 
vastutuse, et selle kaudu loobuda vägivaldsest käitumismustrist.  

• Eesmärk on lastele turvalisema tuleviku loomine suhtlemisel oma isaga, 
olenemata sellest, kas isa elab perega koos või mitte.

• Tegeletakse nii seniste peresuhete parandamisega 
kui tulevase lähisuhtevägivalla ennetamisega.

• Teenust koordineeritakse koostöös lastekaitsega.

Kuidas suunata mees gruppi?
Soovi korral võtta ühendust MTÜ VAITER: 
info@vaiter.ee või tel +372 509 0852, www.vaiter.ee 



LAPSE 
MITTEVÄÄRTUSTAMINE

LAPSE KAHJUSTAMINE
• Lapse kaasamine kuritegevusse (sh kuritegevuse 

eksponeerimine)
• Lapsele alkoholi või narkootiliste ainete lubamine
• Lapse ema või teiste talle oluliste inimeste 

halvustamine lapse ees

EBASOBIVAD OOTUSED LAPSELE
• Lapse liigne täiskasvanute maailma pühendamine, 

lapse võtmine sõbra, mitte lapsena
• Lapse ja tema ema vahelisse suhtesse sekkumine
• Lapselt tema ema isiklike tegemiste kohta uurimine
• Ootus, et laps peab ellu viima vanema ambitsioone 

selmet tegeleda sellega, mis teda ennast huvitab

EMOTSIONAALNE 
VÄÄRKOHTLEMINE
• Lapse kritiseerimine selle 

asemel, et näha positiivset
• Lapse solvamine, pannes 

teda tundma end halvasti 
enda või oma ema osas

• Ähvardamine lapse 
hülgamise, ära andmise või 
minema saatmisega

• Lapse ja tema ema vahel 
sarnaste halbade joonte 
otsimine ja väljatoomine

• Ähvardamine, et rakendad 
lapse või tema lähedaste 
peal vägivalda

FÜÜSILINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
• Lapse löömine, laksu 

andmine
• Lapse jala või rusikaga 

löömine, põletamine, 
esemega löömine

• Lapse ohtlikesse 
olukordadesse panemine/ 
jätmine

SEKSUAALNE 
VÄÄRKOHTLEMINE
• Igasugune seksuaalne 

kontakt lapsega, sh lapsele 
seksuaalsuse eksponeerimine

•	Lapsele	pornograafilise	või	
muu eale sobimatu materjali 
või käitumise eksponeerimine

• Lapsele ema kohta seksuaalse 
sisu või alatooniga märkuste 
tegemine

LAPSE LÄHEDASTE HALVASTI 
KOHTLEMINE
• Lapse ema või teiste pereliikmete väärkohtlemine
• Lapse rahalisest ülalpidamisest keeldumine 

(nt elatise maksmata jätmine)
• Lapse kasutamine kauplemise ja survestamise 

vahendina lahkumineku või lahutuse korral

LAPSE VANUSE JA ARENGUTASEMEGA 
MITTEARVESTAMINE
• Lapsele liiga suure, arengutasemele 

mittevastava vastutuse andmine
• Lapse vabaduse ja tegemiste liigne, lapse 

arengutasemele mittevastav piiramine
• Lapse ja tema ema vahelise sideme 

tekkimise ja hoidmise kahjustamine

LAPSE IGNOREERIMINE
• End oma lapse vajaduste, soovide, 

tugevuste ja raskustega mitte kurssi viimine
• Lapse pidev ignoreerimine, talle 

mittekättesaadav olemine
• Lapsest kaua eemal olemine ja selle käigus 

lapsega mitte ühendust võtmine
• Lapse jaoks oluliste sündmuste 

mitteteadmine ja mittetähistamine

HOOLETUSSE JÄTMINE
Suutmatus ...
• last sobivalt toita ning 

tagada lapse hügieen ja 
riietus

• last piisavalt ohtude eest 
kaitsta

• tagada lapsele vajalikud 
hariduslikud ja/või 
meditsiinilised võimalused

• kehtestada sobivaid reegleid 
ja oodata nende järgimist

• hoida rahumeelset suhtlust 
lapse emaga


