JÄRELHOOLDUSTEENUS 2020
Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva täiealise noore,
kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal
õppimist iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust osutatakse kuni
noore 25-aastaseks saamiseni või õpingute katkemiseni. Samuti võib teenust vajadusel
osutada mitteõppivatele noortele (Tallinna Lastekodus senine noortekodu teenus). Teenuse
raames pakutakse noorele eluaset, individuaalset nõustamist sotsiaal-, haridus- ja
tööhõiveküsimustes, tuge või suunamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ning
toimetulekuoskuste arendamisel, sotsiaalvõrgustiku taastamisel või loomisel ning suhete
kujundamisel ja säilitamisel.
Järelhooldusteenusel viibis 2020 aastal kokku 22 noort, kellest 5 olid Noortekodu teenusel, 11
järelhooldusteenusel järelhoolduse üksuses, 6 järelhooldusteenusel perekodu/asenduskodu
pere juures.
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2020.a jooksul tuli järelhooldusteenusele (sh noortekodu) kokku 9 uut noort, neist üks
hooldusperest teised kõik asendushooldusteenuselt perekodus või asenduskodus Tallinna
Lastekodust. Peamiseks teenusele tulemise põhjuseks on asjaolu, et noor vajab tuge
iseseisval toimetulekul (sh eluase ja isiklike kulude hüvitamine) ja õpingute jätkamisel.
Noored lahkusid teenuselt seoses õpingute lõpetamisega, asusid elama iseseivalt (enda
elamispind/munitsipaaleluase/üürikorter),

üks

erivajadusega

noor

suundus

edasi

erihoolekandeteenusele.
TEENUSE SAAJATE KÜSITLUS NOORTEKODUS JA JÄRELHOOLDUSTEENUSEL
Järelhooldusteenuse (sh noortekodu teenuse) saajate tagasiside küsitlus viidi läbi 2021. aasta
märtsikuus. Veebiankeet (nii eesti kui ka vene keeles) saadeti täitmiseks 11-le 2020. aastal
järelhooldusteenust või noortekodu teenust kasutanud noorele. Küsitlusele vastas 9 noort.
Hinnanguid anti 4-palli skaalal: 1 – ei ole üldse rahul, 2 – enam-vähem rahul, 3 – üldiselt rahul,
4 – väga rahul. 6 noort hindasid olmetingimusi väga rahuldavaks ning ülejäänud noored
hindasid olmetingimusi üldiselt rahuldavaks (keskmine hinne 3,7). Kodukorraga oli väga rahul
8 noort ning üks noor oli kodukorraga enam-vähem rahul, keskmine hinne anti 3,8. Üle poolte
noortest olid väga rahul ühiselu reeglitest kinnipidamisega teiste noorte poolt, kuid 2 noort olid
üldiselt rahul ja 2 noort enam-vähem rahul sellega, kuidas teised ühiselu reeglitest kinni

peavad (keskmine hinne 3,3). Noore õigusega arvestamisele, et teha ise enda elu puudutavaid
otsuseid anti keskmiseks hindeks 3,8. Enamik noori hindasid sotsiaaltöötajate poolset abi
probleemide lahendamisel väga rahuldavaks (keskmine hinne 3,8).
Noorte jaoks on olnud järelhooldusteenuse peamiseks eesmärgiks saada tuge iseseisvasse
ellu astumisel ja nõu, kuhu abivajaduse tekkimisel pöörduda. Veel toodi välja, et teenusele
pöördumise eesmärgiks oli vastastikuse mõistmise leidmine, tervisliku toidu tegemine, leida
koht, kus ennast hästi tunda ja saada õpetust endaga toime tulemisel. Noortekodusse elama
asudes enamasti ootusi ei olnud, kuid mõne noore jaoks oli ootuseks vabam elu ja
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sotsiaaltöötajad, kes on abivalmid, mõistvad ja tolerantsed. Lisaks meeldib noortele siinne
elukoht ja see, et on võimalik iseseisvalt hakkama saada. Üldiselt ollakse kõigega rahul, kuid
toodi välja mõned tehnilised probleemid – külmkapp ei tööta korralikult ning küttesüsteemi
probleemid. Ühe noore jaoks oli probleem, et oldi toanaabriga liiga erinevad ja oleks eelistanud
omaette tuba. Kõige olulisemaks peavad noored majanduslikku nõustamist, abi dokumentide
vormistamisel ning tähtis on see teadmine, et oma muredega ei olda üksi. Ettepanekune
järelhooldusteenuse muutmise osas pakuti, et rohkem võiks olla loenguid elus tekkivate
probleemide osas ja et oleks võimalik saada kiirelt psühholoogilist või psühhiaatrilist
nõustamist.

