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Miks on multidistsiplinaarne koostöö oluline?
• Laste ja perede probleemid on ühiskonnas muutuvad ja nende
lahendamine
nõuab
erinevates
valdkondades
töötavatelt
spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi.
• Spetsialistide ja tugivõrgustike koostöö aitab kaasa märkamisele,
ennetamisele ja tulemuslikule koostööle lapse ja perede abistamisel.
Koolitusel osalenud spetsialist:
„Multidistsiplinaarses võrgustikutöös osalevad spetsialistid saavad jagada
oma parimaid praktikaid ja kogemusi, mis teevad lapse abistamise
operatiivsemaks ja efektiivsemaks“
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Kuidas sündis koolitusprogramm „Koostöös lapse heaks“?
• Sotsiaalministeeriumi poolt 2017. aastal avaldatud uuring „Kohaliku
tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja arendamine“
näitas, et valdkondadeülene koostöö alati ei toimi või see peaks
toimima paremini.
• Kui koostöö kohalikul tasandil ei ole efektiivne, siis selle piirkonna laste
heaolu kannatab, tuues muuhulgas kaasa rohkem stressi ka lapsele ja
lapsevanematele.

Koolitaja Kati Valma:
Enamus spetsialiste on küll teadlikud, et tuleb koostööd teha, aga kellega,
millal, kuidas, milline on oluline informatsioon ja millised on teiste erialade
kohustused ja piirangud – sellised küsimused tekivad alati.
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Koolitusprogrammi „Koostöös lapse heaks“ eesmärk
Lapse heaolu toetavas koostöövõrgustikus parema infovahetuse tagamine
ja üksteise mõistmise suurendamine erinevate erialaspetsialistide vahel,
selleks:
̶ hea rahvusvahelise kogemuse sobitamine Eesti oludesse;
̶ tutvustada lastekaitsetööd ning lapse õigustest ja heaolust lähtumist
kohalikule võrgustikule;
̶ arendada paindlikku ja laste heaolu toetavat tegutsemist kogukonnas;
̶ jagada erinevate valdkondade vahel kogemusi ja teadmisi;
̶ suurendada meeskonnatöö oskusi ja meeskonna võimekust tegutseda
koos nii ennetustöös kui abivajava lapse toetamisel.
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Koolitusprogramm põhineb rahvusvahelisel projektil MAPChiPP
• Euroopa Komisjoni toel viidi 2016-2017 ellu 8 riigi (Saksamaa, Ungari,
Holland, Suurbritannia, Portugal, Soome, Eesti, Rumeenia) koostööprojekt
MAPChiPP. Lastekaitse Liit oli Eesti poolne esindaja.

• Programmi raames töötati
interaktiivne materjal.

välja

12

õppemoodulit

ning

täiendav

• Programmi koolitusmoodulid põhinevad Suurbritannias 90-ndatel välja
töötatud lapse heaolu hindamise raamistikul - millele tugineb ka
Sotsiaalkindlustusameti poolt kohandatud Eestis kasutusel olev lapse
heaolu hindamise raamistik.
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Koolitusprogramm „Koostöös lapse heaks“
• 2-päevane koolitus.
• Ühel koolitusel osalevad ühe omavalitsuse piires laste ja peredega
töötavad spetsialistid, kokku maksimaalselt 25 osalejat.

• Koolitusele eelneb konkreetse omavalitsuse vajadusi ja võrgustiku
toimimist kaardistav küsitlus (internetikeskkonnas www.connect.ee).
• Koolitusele järgneb 2 küsitlust:
̶ tagasiside kohe pärast koolitust;
̶ järelküsitlus, 2-3 kuud hiljem.
• Soovitused
koolitustel
osalenud
multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule.

omavalitsusele

ja
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Koolitusprogramm „Koostöös lapse heaks“
• Koolitajad:
̶ Kati Valma, Tallinna Nõmme linnaosa lastekaitse peaspetsialist;
̶ Inga Raudsepp, SA Tallinna Koolitervishoid kooliõde.
• Koolituse teemad:
̶ multidistsiplinaarse koolituse raamistik;
̶ lapse õigused ja parim huvi;
̶ lapse hooletusse jätmine ja vaimne vägivald;
̶ informatsioon ja dokumentatsioon;
̶ informatsiooni analüüsimine;
̶ sekkumiste planeerimine;
̶ lapsega suhtlemise põhimõtted;
̶ lapse ja vanema osalus otsuste tegemises;
̶ lapsesõbralik menetlemine;
̶ multidistsiplinaarse koostöö põhitõed;
̶ haavatavus ja eetilised aspektid.
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Koolitusprogrammi pilootkoolitused 2018.a
• Pilootkoolitused toimusid
omavalitsuses:
̶ Viimsi vallas;
̶ Põltsamaa vallas;
̶ Märjamaa vallas.

Hasartmängumaksu

Nõukogu

toetusel

kolmes

• Kõik koolituse läbinud võrgustikud andsid koolitusele positiivse tagasiside,
märkides koolituse tugevustena:
̶ sisukad ja mitmekülgsed materjalid;
̶ koolitus on praktiline, palju elulisi näited;
̶ koolitajad on oma ala spetsialistidest praktikud;
̶ võimalus multidistsiplinaarseteks aruteludeks ja teabe jagamiseks, ühtse
teadmise tekkeks;
̶ koolitus oli hästi korraldatud ja põhjalik.
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Pilootkoolituste järelküsitlus
• Järelküsitlusele vastas kokku 45% koolitustel osalenutest.
• Vastanutest 63% kinnitas, et koolitus muutis
multidistsiplinaarse koostöö osas toetavamaks.

nende

hoiakut

• Vastanutest 88% tõdes, et nad on seoses koolitusega märganud
positiivseid muutusi oma igapäevatöös, ennekõike on suhtlus muutunud
avatumaks ja paranenud infovahetus.
• 54% vastanutest leidis, et pärast koolitust on koostöövõrgustik uuenenud
ja laienenud samas 21% olid seisukohal, et koostöövõrgustik ei laienenud,
kuna see oli juba eelnevalt piisavalt lai.
• 71% järelküsitlusele vastanutest tõdes, et piirkonnas on toimunud
positiivsed muutused multidistsiplinaarse lapse heaolu hindava võrgustiku
töös.
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Koolitusprogrammi koolitused 2019
• Positiivsele
tagasisidele
tuginevalt
on
Lastekaitse
Liidul
Hasartmängumaksu nõukogu toetusel kavas 2019. aastal läbi viia
koolitused 4 omavalitsuses.

• Koolitustesse on jätkuvalt kaastatud Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse
osakond.
• Jätkub koostöö Eesti Linnade ja Valdade Liiduga, eesmärgiga alates 2020.
aastast võimaldada omavalitsustel koolitusi oma multidistsiplinaarsele
koostöövõrgustikule tellida.
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b.pdf);
11

Tänan!

Tõnu Poopuu
tonu.poopuu@lastekaitseliit.ee
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