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1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud,
jms):
2016.a jaanuarist aprilli lõpuni toimusid enesekaitse treeningud ja koolitused Tallinnas
koostöös MTÜ-ga Turvaline Eesti. Projektitoetusega tasuti instruktori teenuste eest, mis
hõlmas nii treeningute ja koolituste läbiviimist, kui ka saali renti ja koolitusvahendeid.
Nelja kuu jooksul toimus kokku 32 treeningut ja 6 koolitust, mille eesmärgiks oli vabatahtlike
enesekaitse kvaliteedi tõstmine. Treeningutest võttis osa 222 ja koolitustest 55
abipolitseiniku. Erinevaid osalejaid oli kokku 124 vabatahtlikku, kes tegutsevad
abipolitseinikena üle terve Harjumaa.
Enesekaitse treeningute eesmärgiks oli omandada ja arendada vabatahtlike enesekaitse oskusi
ning kinnipidamisvõtteid, et tagada enda ohutus abipolitseiniku töös.
Lisaks toimusid koolitused järgmistel teemadel, mille raames omandati tehniliselt õiged ja
efektiivsed kaitsevõtted erinevate rünnete korral: “Kaitse tulirelvaga ähvardamise korral”,
“Kaitse noaga ähvardamise korral” ja “Kaitse gaasiga ähvardamise korral”.
Koolituse

“TORK

+

enesekaitseks

kättesaadavaid

vahendeid”

käigus

omandasid

abipolitseinikud teadmisi, kuidas tuleb olukorda õigesti hinnata ja vastavalt reageerida ning
kuidas tegutseda relvastatud ründe korral.
Koolitus “Tänavavõitluse tehnikad” õpetas kasutama valupunkte ja andis teadmisi nende
kasutamise ohtudest. Lisaks oskavad koolitusel osalejad kiiresti kasutada kättesaadavaid
vahendeid.

Koolitusega “Turvataktika” omandasid ja arendasid abipolitseinikud politsei turvataktika
baasoskuseid (nagu vahetu sunni vahendite kasutamise oskus, baasteadmised turvataktikast ja
turvakontroll). Vabatahtlikud oskavad valida õiget taktikat ja on omandanud ning harjutanud,
kuidas toimub patrullpaari koostöö.

2. Tegevuste olulisemad tulemused:
Projekt on edukalt läbi viidud ja osalejate tagasiside positiivne. Üle Harjumaa hakkas
toimuma ühtne vabatahtlike täiendusõpe enesekaitse valdkonnas ning on tagatud, et
vabatahtlikud

oskavad

enesekaitset

õiguspäraselt

kasutada. Vabatahtlike

järjepidev

enesetreening jätkub ka projekti järgselt ja vabatahtlikud analüüsivad erinevaid ohte ning
käituvad vastavalt olukorrale võimalusel pigem ohusituatsioone ennetades. Projektis osalenud
vabatahtlikud oskavad, suheldes ründaja või tülitajaga, valida õige taktika.
Eesti Abipolitseinike Kogu ja MTÜ Turvaline Eesti jätkavad koostööd vabatahtlike ja nende
kandidaatide koolitustel.

3. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga
(millest tulenevalt)?
Võrreldes kavandatuga täpsustati koolitustel käsitletavaid teemasid. Teemade täpsustuseks
andis sisendi koolitusel osalejate jooksev ja järjepidev tagasiside.
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