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Uuring ”2–12-aastaste laste vanemate tajutud
kompetentsus ja käitumisraskuste esinemine lastel” *

Vanemlik kompetentsus

Tugevuste ja raskuste esinemine
lapsel

Vanemliku kompetentsuse küsimustik (PSOC)

Tugevuste ja raskuste küsimustik (SDQ)

 Vanemad, kellel on madalam

 Tähelepanu-keskendumisega seotud

rahulolu lapsevanemana :
 madalama haridustasemega (alla
kõrghariduse),

 üksikvanemad,
 kehva majandusliku toimetulekuga,
 vähem rahul oma peresuhetega.

 Madalam enesetõhusus on (suutlikkus
ja probleemi lahendamise oskus vanemlikus
rollis):

 meestel,
 vanematel, kes on peresuhetega vähem
rahul.

raskusi esineb kõige rohkem.
 Raskusi on rohkem:






poistel
üksikvanemate lastel
majanduslike raskustega perede lastel
lastel, kelle peres on suhted halvemad
lastel, kelle vanema kompetentsus on
madal.

 Eelkooliealistel on võrreldes
kooliealistega:

 vähem emotsionaalseid raskusi.
 rohkem tähelepanu-keskendumisega ja
käitumisega seotud probleeme.

* www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud

Vanemate ja peresuhete roll lapse käitumisele
ja vaimsele tervisele *

 Kooliõpilaste rahulolu suhetes oma vanematega on seotud
nende uimastitarvitamisega, suitsetamisega ja alkoholi
tarvitamisega.

 Vanemlik kontroll on seotud lapse suhtumisega uimastite
tarvitamisse.

 Suhted perekonnas on seotud lapse vaimse tervisega.

* Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide
kasutamine Eestis, 2015 (ESPAD)

Vanemluse toetamine
vanemlusprogrammides

 Teadlikkuse kasv vanemate käitumisest laste arengu toetamisel
 Teadmiste kasv seoses riskikäitumise ennetamisega
 Tõhusam suhtlus vanema ja lapse vahel
Tõhusad ja tulemuslikud sisuelemendid st. keskendutakse üldistele
vanemlikele oskustele.
Tulemused sõltuvad kaasatud gruppidest (nt. vanusrühm, millised
vanemad) ja programmi intensiivsusest.

Tõhusad vanemlusprogrammid keskenduvad oskuste
arendamisele!

“Imelised aastad” vanemlusprogramm
2-8 aastaste laste vanematele
Programmi elluviimine Eestis, dets. 2018. a. seisuga

2 programmi:
 põhiprogramm 2-8 a. laste vanematele(16 nädalat)
 jätkuprogramm 4-12 a. laste vanematele (10 nädalat)

76 grupijuhti on läbinud väljaõppe
110 lapsevanemate gruppi on lõpetanud põhiprogrammi
35 KOV-i ja 2 Laste ja noorte vaimse tervise keskust
on programmi rakendanud

Osalejad: kuni 14 lapsevanemat grupis
Läbiviijad: 2 IA grupijuhti
Aeg: 1 kord nädalas 2-2,5 tundi,
16 sessiooni (4 kuud)

Lisateenused koolituste ajal:
• lastehoid
• toitlustus
• vajadusel osalejate transport
koolitustele

“Imelised aastad” vanemlusprogramm
2-8 aastaste laste vanematele

Programmi autor ja arendaja: Carolyn Webster Stratton, psühholoog, Washingtoni Ülikooli professor

Vanemlusprogrammi mõju-uuring 2014 – 2017. a.
Muutused lapse käitumises
ECBI ankeet

Lapse probleemse käitumise põhjal riskirühma kuulujate osakaal
Eesti koolitusgruppides enne ja pärast koolitust
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Peale koolitust kuulub riskirühma ligi 4 korda vähem lapsi.
See muutus on püsiv.
Analoogset tulemust on näidatud ka paljudes teistes programmi rakendavates riikides.
Uuringutes võrdluseks kasutatud kontrollrühmas taolist muutust ei toimu.

Olulised alustalad vanemlusprogrammi
elluviimisel

 KOV-ide kasud vanemlusprogrammi rakendamisel:




vanemlusprogrammi pikaaegsed mõjud
toe, teadmiste ja oskuste pakkumine lapsevanematele
vanemlusprogrammi järjepidev mõju mõõtmine Tervise
Arengu Instituudi (TAI) poolt, tagasiside KOV-ile

 Ennetustegevustele eelarvete planeerimine
 50% programmi elluviimise eelarvest toetab TAI
 toetust on võimalik taotleda 2 korda aastas (kevadel ja
sügisel)

 Kanalid lapsevanemate kaasamiseks programmi.
Programmi rakendamine universaalselt ja/või sihitatult.

Vaata ka: Civitta International (2016) Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ mõjuvaldkondade ning kulude ja tulude
analüüs. Lõpparuanne. Uuringuraport on kättesaadav siin.

Tähelepanu vajavad teemad vanemluse
toetamisel kohalikes omavalitsustes

 Sünnituse järgselt vanematele info pakkumine (vanemakoolitused,
vanemluse infoportaalid jne)
 Vanemlust toetavate teenuste kättesaadavus
 Laste vaimse tervise probleemide märkamine ja vanematele abi
pakkumine spetsialistide poolt

www.tarkvanem.ee

Vanemlusprogrammi “Imelised aastad”
rakendamine Eestis
(sügis 2018. a. seisuga)

Tänan kaasa
mõtlemast!
Infot leiad:
www.terviseinfo.ee
www.tarkvanem.ee

