Pool&looP OÜ
ÕPPEKAVA NIMETUS
Töötamise toetamise teenus Eesti erihoolekandesüsteemis.
Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 71.

ÕPPEKAVARÜHM: Sotsiaaltöö ja nõustamine

ÕPPEKAVA EESMÄRK
Koolituse lõpuks on osaleja omandanud teadmise, millised nõuded ja tingimused kehtivad
töötamise toetamise teenuse osutamisel. Osaleja on omandanud teadmise, millist toetust vajab
töötamise toetamise teenuse klient ja kliendi lähedased ning võrgustik.

ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse läbinu:
✓

tunneb töötamise toetamise teenuse põhimõtteid

✓

mõistab kliendiga usaldusliku suhte loomise vajadust

✓

mõistab kliendiga kutseprofiili koostamise ja rakendamise vajadust

✓

teab, kuidas sobitada klienti pakutava töökohaga

✓

oskab toetada klienti töö saamisel ja hoidmisel ning tööandjaga suhtlemisel.

ÕPPEPROTSESS
Õppe maht on 40 tundi, millest 32 tundi on auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd. Õpe
toimub kahel korral kahepäevaste sessioonidena auditoorse tööna, mille vahelisel ajal tuleb
osalejal sooritada iseseisev töö. Auditoorne õpe toimub 18., 19., 25. ja 26. veebruaril.
Õppekeskkond: Õpe toimub keskkonna Zoom vahendusel. Osalejate arv ühes grupis on
maksimaalselt 12 inimest.
Õppeks vajaminevad õppevahendid (töölehed jm) koostab koolitaja.
Õppemeetodid: loengud, seminarid, individuaal- ja rühmatööd, rollimängud, juhtuminalüüs,
loovülesanded
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitusele oodatakse spetsialiste, kellel on
ettevalmistus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 86 lõikele 1. Koolitusel osaleja
vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
1) tal on vähemalt keskharidus ja ta on läbinud SHS § 86 nimetatud tegevusjuhendaja 260tunnise koolituse;

1

Pool&looP OÜ
2) tal on vähemalt keskharidus ning riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus
või kutseseaduse alusel antud sotsiaaltöötaja kutse;
3) tal on riiklikult tunnustatud eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogikaalane kõrgharidus;
4) tal on riiklikult tunnustatud tegevusteraapiaalane kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud
tegevusterapeudi kutse;
5) tal on keskharidus ja riiklikult tunnustatud tegevusjuhendamisalane kutseharidus või
kutseseaduse alusel antud tegevusjuhendaja kutse;
6) tal on vähemalt keskharidus ning riiklikult tunnustatud vaimse tervise õenduse alane kutse- või
kõrgharidus;
7) tal on riiklikult tunnustatud psühholoogiaalane kõrgharidus.
Koolituse hind ühele osalejale on 350,00 eurot
Hind sisaldab koolitusmaterjale, külalislektorite-ekspertide kaasamist, tunnistust ja juhendamist
koolitaja poolt iseseisva töö tegemise ajal.

ÕPPE SISU:
Koolitusel käsitletavad teemad:
- Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus
- Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas:
*sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;
*kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);
*kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab
- Motiveerimine
- Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine,
enesehinnangu korrigeerimine
- Keskkonna kohandamine
- Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja - toetuste seadus, tööõigust
reguleeriv seadusandlus

ÕPPEMATERJALID:
Ajakirja Sotsiaaltöö vaimse tervise erinumber. (2020)., allikas:
https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/sotsiaaltoeoe-2020-1
Hollander, D. d., & Wilken, J. P. (2017). Kuidas klientidest saavad kodanikud. Tallinn: DUO
Kirjastus.
Narusson, D. (2019). Personal-recovery and agency-enhancing client work in the field of mental
health and social rehabilitation: perspectives of persons with lived experience and
specialists. University of Tartu Press . Retrieved from
https://dspace.ut.ee/handle/10062/65258
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Sotsiaalhoolekande seadus. (RT I, 21.04.2020, 39). Retrieved from
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018018?leiaKehtiv#para83
Tegevusjuhendaja käsiraamat. (2010). Tervise Arengu Instituut. Retrieved from
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130156046355_Tegevusjuhendaja_kasira
amat_est.pdf
_________________________________________________________________
KOOLITAJAD:
Bärbel Vapper, kõrgharidus sotsiaaltöös, koolituse korraldaja ja õppekava koostaja, Pool&looP
OÜ asutajaliige, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja. Omab töökogemust erihoolekandeteenuste
järelevalve peaspetsialistina, poliitikakujundajana ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse juhina.
Hele Aluste, koolitaja, MSc, psühholoog/ratsutamisterapeut. Omab pikaajalist töökogemust
psüühikahäirega isikute ja nende perede toetamisel.
Riina Järve-Tammiste, MA (sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika), koolituse korraldaja ja õppekava
koostaja, CARe metoodika koolitaja ja taastumistreener, Pool&looP OÜ asutajaliige,
sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja, CARe metoodika praktik
Sven Aluste, leiutaja ja loodusehitaja, MTÜ Equilibre juhatuse liige, tegevusjuhendaja
Koolituse edukaks läbiviimiseks on koolitajal õigus kaasata külalislektoreid valdkonna
spetsialistide hulgast.

ÕPPE LÄBIMISE TINGIMUSED:
Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on osalenud vähemalt 80% auditoorses töös, sooritanud
iseseisva töö (keskkonnaprofiil, juhtumianalüüs) ning teinud läbi enesehindamise (kutseprofiil,
individuaalne toetuskava).
Tõend väljastatakse osalejale, kes on osalenud vähemalt 50-79% auditoorses töös, sooritanud
iseseisva töö (keskkonnaprofiil, juhtumianalüüs) ning teinud läbi enesehindamise (kutseprofiil,
individuaalne toetuskava).

„Kui Sa tervet rehkendust ei jõua, tee pool, aga tee korralikult.“
Oskar Lutsu "Kevade" õpetaja Lauri sõnad Tootsile.
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