
Kogemusnõustajate  väljaõpe 
Eestis

Loome koos paremat elu iga päev, iga mõtte ja teoga!

Tegevus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi  vahenditest, meetme 
„Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ (2014-2020)



Teemad

- Kogemusnõustajate baaskoolituse uus õppekava

- Kogemusnõustajate täienduskoolituse õppekava

- Kogemusnõustajate koolituse korraldamise 

riigihanke tulemused

- Kogemusnõustajate rakendamine



Kogemusnõustajate baaskoolituse uus 
õppekava

• Võeti vastu 10.07.2018 sotsiaalministri määrusega

• Avaldamismärge: RT I, 10.07.2018, 7

• Hakkab kehtima 1.01.2019

• Koolituskava maht on 182 akadeemilist tundi (seni 117), sh

 80 ak.t (senises koolituskavas 32,5) - auditoorne töö 

 30 ak.t - praktika teenuseosutaja juhendamisel

 26 ak.t - praktika juhendamine koolitaja poolt

 38 ak.t  - iseseisev töö õppekirjandusega, 

taastumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon

 8 ak.t - lõputöö



Kogemusnõustajate täienduskoolituse 
õppekava

• Võeti vastu 11.07.2018

• Astangu KRK direktori käskkiri nr 1-3/30

• Kehtib alates kinnitamisest

• Koolituskava maht on 65 ak.t (+ varasema baasõppe 117 = 
182), sh

 48 ak.t – teoreetilisi-kogemuslik aktiivõpe auditooriumis 

 17 ak.t - iseseisev töö ja lõputöö (eneserefleksioon)

Osalejate valimine toimub koolitusele kandideerija

motivatsioonikirja ja rehabilitatsioonimeeskonna

kaaskirja alusel, st oluline on (a) töötamine või (b) 

valmisolek tööd alustada 



Kogemusnõustajate koolitused (1)

Kogemusnõustajate koolituse hange 2018

- Hange avaldati 25.08., pakkumuste esitamise tähtaeg oli 14.09.

- Hange koosnes 6-st osast

- Pakkumuse esitas ainult üks asutus – Loov Ruum OÜ, kes esitas 

pakkumuse 5-le hanke osale

- Hankeleping sõlmiti 26.09.2018

- 6.osa hankepakkumus saadeti kuuele potentsiaalsele koolitajale 



Kogemusnõustajate koolitused (2)
Kutse kogemusnõustaja koolitusele registreerumiseks avaldati 15.10.2018 

järgmistes piirkondades ja teemadel:

- Ida-Virumaal venekeelne KN baaskoolitus erineva puudega inimestele – 1 

grupp (12-15 inimest)

- Põhja-Eestis KN baaskoolitus erineva puudega inimestele – 1 grupp (12-15)

- Lõuna-Eestis KN baaskoolitus erineva puudega inimestele – 1 grupp (12-15)

- Põhja-Eestis KN baaskoolitus puudega laste vanematele – 1 grupp (12-15 

inimest)

- Põhja-Eestis KN täienduskoolitus – 2 gruppi (2 x kuni 14 inimest)

Uut pakkumust jääb ootama täienduskoolitus Lõuna-Eestis – 1 grupp (kuni 14)



Kogemusnõustajate koolitused (3)

• 2018 nov – aprill 2019 koolitatakse ESF vahenditest kuni 60 uut 

kogemusnõustajat

• 2018 nov – aprill 2019 saavad ESF vahenditest täienduskoolitust kuni 42 

kogemusnõustajat

• 2019 on lootust koolitada ESF toel kuni 30 uut kogemusnõustajat või pakkuda 

täienduskoolitust varasema õppekava alusel koolitatud  ja tegutsevatele 

kogemusnõustajatele

• Sama kehtib 2020 kohta

Oluline on, et koolitatud leiaksid võimaluse tegutseda kogemusnõustajana



Kogemusnõustajate Koda
• Koja kodulehel pakkus kevadel kogemusnõustamise teenust 

22, nüüd 40 nõustajat

– ligi 70% kogemusnõustajatest on valmis nõustama mitmes piirkonnas

• Enamus kogemusnõustajaist on läbinud 200 ak.t koolitust

• Koja kodulehel on väga põhjalik loetelu nõustamisteemadest, 

mis jagunevad kolme kategooriasse:

- vaimne tervis (26 alateemat)

- füüsiline tervis (36 alateemat)

- elukriisid (30 alateemat)



Registreeritud töötavad kogemusnõustajad*
• MTR põhjal töötab kogemusnõustaja 2/5 rehabilitatsiooniteenust osutavas asutuses 

(127-st 50-s ) (kevadel 1/3; 124-st 40-s), st kogemusnõustajaga meeskondade arv on 

poole aastaga suurenenud 10 võrra

• Kokku töötab neis 104 kogemusnõustajat (kevadel 98)

• 7 asutust on MTR-s näidanud KN teenust, kuid töötajate hulgas kogemusnõustaja 

puudub (kevadel 6)

• 4 asutuses on tööl kogemusnõustaja, kuid teenust ei ole näidatud

* Ainult rehabilitatsiooniteenust osutavates asutustes



Kogemusnõustamise kättesaadavus 
(rehabilitatsiooni meeskonnas)

+ 47% kogemusnõustajatest (55 inimest) töötab Tallinnas (49) ja Harjumaal (6), 

kus elab 44% Eesti rahvastikust  - kevadega võrreldes on lisandunud 3 

nõustajat

+ 19% Tartus ja Tartumaal (22 kogemusnõustajat), 11% rahvastikust –

lisandunud 1 nõustaja

+ Saaremaal on jätkuvalt 12, Järvemaal 10 ja Pärnumaal 6 kogemusnõustajat

+ Kui kevadel puudus kogemusnõustaja ligi poolte maakondade 

rehabilitatsioonimeeskondades, siis nüüdseks ainult kolmes 

- Ühtki kogemusnõustajat ei tööta Hiiu-, Jõgeva- ja Võrumaal



Tänan 
kuulamast!

Võtke julgelt ühendust:

Elin-Kylliki.Kruusmaa@astangu.ee
687 7282



Lisainfo

Koduleht www.astangu.ee

facebook.com/astangu

instagram.com/astanguinimesed 

Astangu uudiskiri – liitumine kodulehel


