
  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

 

 

KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS 

 

Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, 

kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või 

tervisekahjustustega laste vanemate kogemusnõustajateks.  

Vahemikus november 2018 – aprill 2019 toiumuvad koolitused Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. 

 

Riigieelarvelised õppekohad on terviseteemade kesksed ja kaasnevad lisavastutused töö ja 

õppimise osas 

1  - Sarnase terviseolukorra teemas nõustamine  - isiklik kogemus füüsilise ja/või vaimse 

tervise pikaajalisest tervisekahjustusest, kroonilisest haigusest või puudest taastumine; 

positiivne kohanemine tervisepiirangutega elus või on olnud toeks lähedase taastumisele. 

2  - Vanemalt-vanemale nõustamine tõsise tervisekahjustuse või puudega lapse taastumise 

toetamine; kohanemine tervisekahjustusega lapse peres.  

Lõpetaja võtab kohustuse pakkuda teenust sotsiaal- ja/või tervishoiu valdkonna 

organisatsioonides sh rehabilitatsioonimeeskondades (Võib täiendada ka teiste tööviisidega.) 

Õppija võtab kohustuse täita õppeprotsessi ajal ESF seireinfo küsimustikke.  

 

Koolituse info leiab lingilt: http://www.loovruum.com/koolitused/knk-2018-riigihankega-grupid-

avaleht  

Õpe toimub riikliku õppekava alusel. Õppekava faili leiab koolituslehe lingilt. 

 

Koolitused toimuvad 2-päevaste sessioonidena (kuupäevad leiad iga õppegrupi lehelt). 

Koolituspäevadele järgneb juhendatud praktika – 30 akh - ja praktika juhendamine (26 akh), 

mille osadeks on juhendamine õppegrupis, individuaalne juhendamine (6 akh) ja 

kovisiooniprotsessid. Praktikalepingutega saab tutvuda kodulehel. 

 

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-2018-riigihankega-grupid-avaleht
http://www.loovruum.com/koolitused/knk-2018-riigihankega-grupid-avaleht


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

Üldisteks õppima asumise eeldusteks on ... 

 

Isikliku taastumisloo olemasolu (sh on olnud toeks lähedase taastumisele) ja valmidus seda 

kogemusnõustaja töös kasutada. 

Piisav taastumistase. 

Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes. 

Psühholoogiline küpsus. 

Valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega.  

Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada. 

Valmidus kasutada oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise materjalina. 

Valmidus teha praktikal ja töö ajal koostööd meeskonnas võrgustikutöös. 

Kasuks tuleb nõustamise, kogemusnõustamise, puudega inimeste taastumise, 

eneseabiliikumise vm selle valdkonna teemaliste täienduskoolituste varasem läbimine.  

 

Koolituste ajakava:  

koolituste läbiviimine november 2018 - veebruar 2019  

praktika  veebruar – aprill 2019 

koolitusel osalejate õpitulemuste hindamine  aprill 2019  

koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine 25.-30. aprill 2019 

 

 

Piirkondade ja koolitusgruppide info – kuupäevad, tähtajad, aadressid, kontaktid, 

registreerimisvormid jmt leiad veebis iga õppegrupi alalehelt: 

 

Tallinna täiskasvanute nõustamise fookusega õppegrupp  

Tallinna lapsevanemalt-lapsevanemale nõustamise õppegrupp 

Tartu  õppegrupp  

Jõhvi  õppegrupp 

 

 

 

Ankeetide, lepingute ja muu administreerimistöö kontakt 

loovruum.assistent@gmail.com  

 

Kui sa pole veel tutvunud, siis kogemusnõustajate väljaõppe kohta leiad tausta ja põhiinfo 

kogemusnõustajate koolituse avalehelt: http://www.loovruum.com/koolitused/knk-praktiline-

info  

  

mailto:loovruum.assistent@gmail.com
http://www.loovruum.com/koolitused/knk-praktiline-info
http://www.loovruum.com/koolitused/knk-praktiline-info
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TALLINNA  TERVISEVALDKONNA ÕPPEGRUPP 

Tervisevaldkonnas nõustamine - eeldab isiklikku tervisekahjustusest, kroonilisest haigusest 

ja/või puudest taastumise või sellega kohanemise positiivse toimetuleku kogemust. 

 

Kandideerimisprotsessi sammud ja tähtajad 

 

1)  Täida siin lingil olev kandideerimisvorm hiljemalt 25.10.2018 

 

2)  Saada ½-1 lk motivatsioonikiri hiljemalt 25.10.2018 aadressile loov.ruum@gmail.com  

     Faili pealkirjaks pane palun  Motivatsioonikiri_Tallinn TER_Eesnimi Perekonnnanimi 

 

3)   Osale ühel grupieelintervjuul  

31.10 kl 17.30-20.30 või 

01.11 kl 17.30-20.30 või 

02.11 kl 17.30-20.30 

Koht 

Loov Ruum koolitusruum 

Tallinn, Pirni 7, 2. korrus, ruum 29 

Kui Tallinna ajad ei sobi, siis vaata alternatiivideks Tartu või Jõhvi eelintervjuude kuupäevi. 

Eelintervjuud toimuvad grupitöö vormis. Individuaalintervjuusid ei toimu. 

 

4) Koha pakkumisest õppegrupis anname teada 7. novembril. Teavitame ka neid, kes hetkel 

alustavates gruppides õppekohta ei saa. 

 

5) Kinnita koha vastuvõtmine või anna teada pakutud õppekohast loobumisest hiljemalt 10. 

novembriks. (Kui sulle on pakutud kohta õppegrupis.) 

 

6) Mõne õppekoha vabanemisel pakume vaba kohta ootenimekirjas olijatele vahemikus 8.-

11. november.  

 

7) Sõlmitakse õppelepingud 

  

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm
mailto:loov.ruum@gmail.com


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

Koolituspäevad 

 

1. sessioon 

22.11.2018 kl. 12.00 -19.00 

23.11.2018 kl. 10.00 - 17.00 

2. sessioon 

06.12.2018 kl. 12.00 -19.00 

07.12.2018 kl. 10.00 - 17.00 

3. sessioon 

13.12.2019 kl. 12.00 -19.00 

14.12.2019 kl. 10.00 - 17.00 

4. sessioon 

03.01.2019 kl. 12.00 -19.00 

04.01.2019 kl. 10.00 - 17.00 

5. sessioon 

31.01.2019 kl. 12.00 -19.00 

01.02.2019 kl. 10.00 - 17.00 

Soovi korral on võimalus läbida täiendav lisamoodul ,,Töö raskete kliendijuhtumitega’’ 17.01-

18.01.2019 

 

 

Koolitajad 

Anneli Valdmann 

Psühholoog, koolitaja, superviisor 

Piret Peters 

Andragoog, nõustaja 

Viktoria Kudinova 

Koolitaja, kogemusnõustaja 

 

 

Lisainfo 

Anneli Valdmann 

Loov.ruum@gmail.com  

56 696 105 

ja 

Viktoria Kudinova 

56 477 332 

viktoria.kudinova101@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:Loov.ruum@gmail.com
mailto:viktoria.kudinova101@gmail.com


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  
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TALLINNA  LASTEVANEMATE NÕUSTAMISE ÕPPEGRUPP - 

TERVISEVALDKOND 

Lapsevanemalt-lapsevanemale, perelt-perele nõustamine - lapse tervisekahjustusest, 

kroonilisest haigusest ja/või puudest taastumise toetamise või sellega positiivse kohanemise 

kogemus. 

 

Kandideerimisprotsessi sammud ja tähtajad 

 

1)  Täida siin lingil olev kandideerimisvorm hiljemalt 25.10.2018 

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm  

 

2)  Saada ½-1 lk motivatsioonikiri hiljemalt 25.10.2018 aadressile loov.ruum@gmail.com  

     Faili pealkirjaks pane palun  Motivatsioonikiri_Tallinn LV_Eesnimi Perekonnnanimi 

 

3)   Osale ühel grupieelintervjuul  

31.10.2018 kl 17.30-20.30 või 

01.11.2018 kl 17.30-20.30 või 

02.11.2018 kl 17.30-20.30 

Koht 

Loov Ruum koolitusruum 

Tallinn, Pirni 7, 2. korrus, ruum 29 

Kui Tallinna ajad ei sobi, siis vaata alternatiivideks Tartu või Jõhvi eelintervjuude kuupäevi. 

Eelintervjuud toimuvad grupitöö vormis. Individuaalintervjuusid ei toimu. 

 

4) Koha pakkumisest õppegrupis anname teada 7. novembril. Teavitame ka neid, kes hetkel 

alustavates gruppides õppekohta ei saa. 

 

5) Kinnita koha vastuvõtmine või anna teada pakutud õppekohast loobumisest hiljemalt 10. 

novembriks. (Kui sulle on pakutud kohta õppegrupis.) 

 

6) Mõne õppekoha vabanemisel pakume vaba kohta ootenimekirjas olijatele vahemikus 8.-

11. november.  

 

7) Sõlmitakse õppelepingud 

  

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm
mailto:loov.ruum@gmail.com


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

Koolituspäevad 

 

1. sessioon 

03.12.18 kl. 12.00 -19.00 

04.12.18 kl. 10.00 - 17.00 

2. sessioon 

17.12.18 kl. 12.00 -19.00 

18.12.18 kl. 10.00 - 17.00 

3. sessioon 

07.12.19 kl. 12.00 -19.00 

08.12.19 kl. 10.00 - 17.00 

4. sessioon 

21.01.19 kl. 12.00 -19.00 

22.01.19 kl. 10.00 - 17.00 

5. sessioon 

18.02.19 kl. 12.00 -19.00 

19.02.19 kl. 10.00 - 17.00 

Soovi korral on võimalus läbida täiendav lisamoodul ,,Töö raskete kliendijuhtumitega’’ 04.02-

05.02  

 

Koolitajad:   

Piret Peters, andragoog, nõustaja 

Anneli Valdmann, psühholoog, koolitaja, superviisor 

Külle Kadarik, pereterapeut, koolitaja 

 

Lisainfo: Piret Peters,  5 26 28 28, piretpeters@gmail.com  ja  Anneli Valdmann 

loov.ruum@gmail.com , 56 696 105 

 

 

 

 

  

mailto:loov.ruum@gmail.com


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

 

TARTU  TERVISEVALDKONNA ÕPPEGRUPP 

Tervisevaldkonnas nõustamine - eeldab isiklikku tervisekahjustusest, kroonilisest haigusest 

ja/või puudest taastumise või sellega kohanemise positiivse toimetuleku kogemust 

 

Kandideerimisprotsessi sammud ja tähtajad 

 

1) Täida siin lingil olev kandideerimisvorm hiljemalt 30.10.2018 

https://loovruum.voog.com/koolitused/knk-reg-vorm 

 

2)  Saada ½-1 lk motivatsioonikiri hiljemalt 30.10.2018 aadressile tiina@leoskikoolitus.ee 

     Faili pealkirjaks pane palun  Motivatsioonikiri_Tartu_Eesnimi Perekonnnanimi 

 

3)   Osale grupieelintervjuul  

05.11.18 kl. 18.00 - 21.00  

(alternatiivideks vaata Tallinna või Jõhvi eelintervjuude kuupäevi) 

Koht 

Leoski Koolitus 

Tartu, Vasara 50 

Kui Tartu intervjuuaeg ei sobi, siis vaata alternatiivideks Tallinna või Jõhvi eelintervjuude 

kuupäevi. Eelintervjuud toimuvad grupitöö vormis. Individuaalintervjuusid ei toimu. 

 

4) Koha pakkumisest õppegrupis anname teada 7. novembril. Teavitame ka neid, kes hetkel 

alustavates gruppides õppekohta ei saa. 

 

5) Kinnita koha vastuvõtmine või anna teada pakutud õppekohast loobumisest hiljemalt 10. 

novembriks. (Kui sulle on pakutud kohta õppegrupis.) 

 

6) Mõne õppekoha vabanemisel pakume vaba kohta ootenimekirjas olijatele vahemikus 8.-

11. november.  

 

7) Sõlmitakse õppelepingud 

  

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

Koolituspäevad ja koht 

Tartu Loodusmaja 

Tartu Lille 10, 2. Korrus 

 

1. sessioon 

03.12.18 kl. 12.00 -19.00 

04.12.18 kl. 10.00 - 17.00 

2. sessioon 

17.12.18 kl. 12.00 -19.00 

18.12.18 kl. 10.00 - 17.00 

3. sessioon 

07.12.19 kl. 12.00 -19.00 

08.12.19 kl. 10.00 - 17.00 

4. sessioon 

21.01.19 kl. 12.00 -19.00 

22.01.19 kl. 10.00 - 17.00 

5. sessioon 

18.02.19 kl. 12.00 -19.00 

19.02.19 kl. 10.00 - 17.00 

Soovi korral on võimalus läbida täiendav lisamoodul ,,Töö raskete kliendijuhtumitega’’ 07.02-

08.02  

 

 

Koolitajad 

Tiina Leosk 

Andragoog, nõustaja 

Sirje Pärn 

Koolitaja, sotsiaaltöötaja, nõustaja 

 

Anneli Valdmann 

Loov.ruum@gmail.com  

56 696 105 

ja 

Tiina Leosk 

56 492 601 

tiina@leoskikoolitus.ee  

 

 

 

mailto:Loov.ruum@gmail.com
mailto:tiina@leoskikoolitus.ee
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JÕHVI  TERVISEVALDKONNA ÕPPEGRUPP 

Tervisevaldkonnas nõustamine - eeldab isiklikku tervisekahjustusest, kroonilisest haigusest 

ja/või puudest taastumise või sellega kohanemise positiivse toimetuleku kogemust 

Kandideerimisprotsessi sammud ja tähtajad 

 

1) Täida kandideerimisvorm hiljemalt 18.10.2018 

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm ja saada koolitaja Natalja 

Krassilnikova aadressile nkrassilnikova@gmail.com 

 

2)  Saada ½-1 lk motivatsioonikiri hiljemalt 18.10.2018 aadressile nkrassilnkova@gmail.com 

     Faili pealkirjaks pane palun  Motivatsioonikiri_Jõhvi_Eesnimi Perekonnnanimi 

 

3)   Osale grupieelintervjuul  

20.10.18 kl. 18.00 - 21.00  

Koht 

Jõhvi Keskus Tsentraal 

Jõhvi, Keskväljak 4, 3. Korrus 

Kui Jõhvi intervjuuaeg ei sobi, siis vaata alternatiivideks Tartu või Tallinna eelintervjuude 

kuupäevi. Eelintervjuud toimuvad grupitöö vormis. Individuaalintervjuusid ei toimu. 

 

 

4) Koha pakkumisest õppegrupis anname teada 24. oktoobril. Teavitame ka neid, kes hetkel 

alustavates gruppides õppekohta ei saa. 

 

5) Kinnita koha vastuvõtmine või anna teada pakutud õppekohast loobumisest hiljemalt 28. 

oktoobriks. (Kui sulle on pakutud kohta õppegrupis.) 

 

6) Mõne õppekoha vabanemisel pakume vaba kohta ootenimekirjas olijatele vahemikus 25.-

31. oktoober.  

 

7) Tartu või Tallinna intervjuudel osalejate puhul tehakse koolitajatega erikokkulepped. 

 

8) Sõlmitakse õppelepingud 

  

http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm
http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm
mailto:nkrassilnkova@gmail.com


  
 

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused  

1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine.“  

 

Koolituspäevad 

Koht 

Jõhvi Keskus Tsentraal 

Jõhvi, Keskväljak 4, 3. Korrus 

 

1. sessioon 

17.11.18 kl. 9.00 - 16.00 

18.11.18 kl. 9.00 - 16.00 

2. sessioon 

01.12.18 kl. 9.00 - 16.00 

02.12.18 kl. 9.00 - 16.00 

3. sessioon 

12.01.19 kl. 9.00 - 16.00 

13.01.19 kl. 9.00 - 16.00 

4. sessioon 

26.01.19 kl. 9.00 - 16.00 

27.01.19 kl. 9.00 - 16.00 

5. sessioon 

16.02.19 kl. 9.00 - 16.00 

17.02.19 kl. 9.00 - 16.00 

Soovi korral on võimalus läbida täiendav lisamoodul ,,Töö raskete kliendijuhtumitega’’ 

Tallinnas 17.-18.01 või 04.02-05.02.2019 

 

 

Koolitajad: 

Natalja Krassilnikova, psühholoog, koolitaja, superviisor 

Natalja Kond, koolitaja, kogemusnõustaja 

 

Lisainfo 

Natalja Krassilnikova, nkrassilnikova@gmail.com , 56 65 79 83  ja Natalja Kond,  

56 692 987,  Natalja.kond@eesti.ee  

 

mailto:nkrassilnkova@gmail.com
mailto:Natalja.kond@eesti.ee

