
Vaata Tagasi Kooli videoloengut. Loeng kestab ca 20 min. Valida saad järgmiste loengute hulgast.  
- Kelle nägu on seksuaalvägivald Eestis? Kai Part (23 min) 
- Kuidas ära tunda kohtinguvägivalda? Tiivi Pihla (22 min) 
- Millised on minu võimalused vältida seksuaalset väärkohtlemist? Anna Frank-Viron (22 min) 
- Millised on minu võimalused vältida ebameeldivaid seksuaalkogemusi? Kai Hallik (23 min) 
- Как я могу избежать неприятного сексуального опыта? Lilia Tkatš (25 min) 
Vaata seksuaalvägivalla kriisiabikeskusi tutvustavat videot.  
Vaata lastemaja tutvustavat videot.

Väga rõõmustav, et leidsite meie programmist vaatamiseks sobiva filmi!  Lapse õiguste programmi panid
kokku Just Filmi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Lastekaitse Liidu
ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad ning see programm soovib juhtida tähelepanu teemadele, mis
lastele ja noortele korda lähevad ning meid kõiki puudutavad. Oma meeskonnaga oleme teile koostanud
filmi üle arutlemiseks töölehe, mis saab olla heaks abimeheks filmi üle mõtete vahetamisel.

Just Filmi lapse õiguste programmi tööleht 

koolidele filmi teemadel arutlemiseks

Töölehe on teile koostanud Anu Leps
ja Brit Tammiste, justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika osakonna nõunikud. 
Meiliaadressid: 
anu.leps@just.ee
brit.tammiste@just.ee 
Kui teil on filmi, festivali, töölehe või
filmis käsitletud teemade kohta
küsimusi või ettepanekuid, siis võtke
palun ühendust töölehe autoritega.

Palun jaga oma muljeid ja pilte festivalikülastusest ning filmijärgsest arutelust võimalusel
sotsiaalmeedias. Kasuta ka teemaviiteid #justfilm #lapseoigusteprogramm, sest nii aitate kaasa sellele,
et võimalikult paljud häid filme näevad ning lapse õiguste teemal kaasa mõtlevad!

Aitäh, et hoolid, filme vaatad ja arutled!

Just Filmi lapse õiguste programmi seltskond

Suured poisid ei nuta
…on film häirivatest minevikusündmustest, mis sind elus ei jäta.

Arutlege peale filmi klassis gruppides või üheskoos:

Lisaks soovitame:

Nii lapsed kui täiskasvanud võivad
sattuda olukordadesse, kus on vaja tuge ja abi.  
Lasteabiga saab ühendust võtta:  
ööpäevaringselt, tasuta ja anonüümselt
telefon 116111 
veebinõustamine www.lasteabi.ee ja lasteabi äpist 
e-post: info@lasteabi.ee

                      nõustajatelt saad tuge ja abi, kui on
vaimse tervisega seotud muresid või küsimusi
Peaasi.ee

Mida nägid filmist sellist, mida Sa varem ei teadnud?  
Millised võiksid olla need märgid või olukorrad, kus seksuaalne väärkohtlemine väljendub? Pange
paberile kirja, koguge kokku ning keegi klassist loeb ette.  
Kuhu saab pöörduda laps kui teda on väärkoheldud või ta kahtlustab, et tema mõne sõbraga on
selline asi juhtunud? 
Mis number on 116111 ja kes sealt abi saab?

https://www.youtube.com/watch?v=Dd6HmNq5e88&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aUO5Zy7k6rg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=_SfaPalgC0A&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=k-5_X38UwH8&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=j6Q4-zCDveU&t=623s
https://www.youtube.com/watch?v=KvYU-U9nw40&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8SIOIRLWw

