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„Imelised aastad” on las-
tevanemate koolitusprog-
ramm eesmärgiga aidata neil 
laste käitumis- ja arengu- 
probleeme ennetada ning 
nendega paremini toime 
tulla.

„Imeliste aastate” prog-
rammi töötas välja Amee-
rika litsentseeritud kliini-
line psühholoog Carolyn 
Webster-Stratton. Tegemist 
on tõenduspõhise vanem-
lusprogrammiga, mis tä-
hendab, et koolituste mõju 
on  teadusuuringutega tões-
tatud. On tehtud kindlaks, 
et programmi rakendamise 
järel suureneb laste sotsiaal-
ne kompetentsus; parane-
vad enesekontroll, prob-
leemide lahendamise ning 
eakaaslastega suhtlemise ja 
enesekehtestamise oskus. 
Pikas perspektiivis väheneb 
laste ja noorte agressiivne 
ja antisotsiaalne käitumine, 
sõltuvusainete tarvitami-
ne, koolist väljalangemine. 
Programmi rakendatakse 
peale Ameerika Ühendrii-
kide ka Euroopas: Norras, 
Taanis, Rootsis, Soomes, 
Itaalias ja Venemaal.

Eestis koordineerib 
programmi Sotsiaalminis-
teerium koostöös Tervise 
Arengu Instituudiga. Võru 
linn liitus projektiga 2015. 
aastal. Alates novembrist 
käib Võrus koos esimene 
lastevanemate grupp, mida 
juhivad spetsiaalse välja-

õppe saanud Võrumaa Ra-
jaleidja keskuse psühholoog 
Tea Ausin ja suhtlemistree-
ner, täiskasvanute koolitaja 
Kadri Kõiv.

Koolitused toimuvad 
kord nädalas, korraga ol-
lakse koos 2,5 tundi. Kogu 
koolitusprogramm kestab 
16 nädalat. Grupikohtumis-
tel toimuvad arutelud, jaga-
takse mõtteid ja kogemusi. 
Õppe- ja arutlusmaterjalina 
kasutatakse ka videoklippe. 

Koolitajatena leiame, 
et programm toetab ja jul-
gustab vanemaid ning aitab 
neil luua häid suhteid oma 
lastega. Programmi käigus 
aitame vanematel mõista, 
mis on laste käitumise taga. 
Sageli on see soov pälvida 
vanemate tähelepanu. 

Uurisime esimeses koo-
litusgrupis osalenutelt, mil-
leks see koolitus kasulik on 
ja kellele võiks kõige pare-
mini sobida. Koolitusel osa-
lejad leidsid, et programmis 
võiks osaleda iga pere, aga 
kindlasti on see oluline nei-
le, kes tunnevad, et on jõud-
nud ummikusse või kelle 
enesekindlus vanemana on 
madal. Koolitusel õpetatak-
se, kuidas probleeme mõist-
likult lahendada ning ise 
seejuures rahulikuks jääda. 
Koolitus on kindlasti väga 
hea nende perede jaoks, kus 
vanematele tundub, et lap-
sed on n-ö üle pea kasvamas 
ja enam kuidagi ei suuda.

Veel leidsid vanemad, 
et koolitus võib olla pääste-
rõngas neile peredele, kes 
on suletud ega taha oma 
probleeme tunnistada ja 
teistega jagada. Sellised lap-
sevanemad võivad tunduda 
väga enesekindlad, kuid neil 
võib olla raske teistelt abi 
küsida.

Ka üksikvanematele 
võib koolitus olla hea tugi, 
sest sellisel vanemal tuleb 
kodus olla korraga nii ema 
kui isa eest ning leida üksi 
probleemidele lahendus. 
Koolitusgrupis saab teiste 
vanematega nõu pidada ja 
kogemusi jagada.

Koolitus on heaks abili-
seks ka peredele, kus ei ole 
välja kujunenud igapäe-
vaseid rutiine ja vaidlused 
lastega söömise, riietumise, 
magamamineku, arvuti-
aegade ja muu üle on sa-
gedased. Koolituse käigus 
saab läbi mõelda oma pere 
kodukorra ning leida viisid, 
kuidas reegleid lastele tut-
vustada.

Sageli on peredes kuju-
nenud nii, et kõik lastega 
seonduv on ema õlul. Koo-
litusele on oodatud kogu 
pere, st mõlemad vanemad 
(või ka vanavanemad). Koo-
litusel osalenud isad rõhu-
tasid, et see on julgustanud 
neid lapsega rohkem suht-
lema. Nad tunnistasid, et 
on muutunud lastega suht-
lemisel julgemaks ja initsia-
tiivikamaks ning veedavad 
lastega varasemast rohkem 
aega. Kokkuvõttes õpivad 
ka vanemad omavahel roh-
kem koostööd tegema.

Projekti „Tõenduspõhise 
vanemlusprogrammi „Imeli-
sed aastad” rakendamine ja 
piloteerimine” rahastatakse 
Euroopa majanduspiirkon-
na (EMP) toetuste program-
mi „Riskilapsed ja -noored” 
taotlusvoorust „Riskilaste 
ja -noorte tugisüsteemi väl-
jaarendamine”. Programmi 
viivad üheskoos ellu Hari-
dus- ja Teadusministeerium, 
Justiitsministeerium ja Sot-
siaalministeerium. Prog-
rammi rakendusüksuseks 
on Eesti Noorsootöö Keskus. 
Lisainfot leiab programmi 
kodulehelt: www.entk.ee/ris-
kilapsedjanoored/. 

Praeguseks on Võru 
Linnavalitsus saavutanud 
kokkuleppe Tervise Aren-
gu Instituudiga koolituste 
jätkumiseks ning komplek-
teerimisel on kaks koolitus-
gruppi. Koolitused algavad 
märtsi alguses, soovijatel pa-
lume kiiresti ühendust võtta 
ühel lisatud kontaktidest:

lastekaitsespetsialist An-
neli Jukk, tel 5306 0188, an-
neli.jukk@voru.ee;

lastekaitsespetsialist 
Kristi Asser, tel 521 3660, 
kristi.asser@voru.ee

või otse koolitajatega:

Tea Ausin: 
 tea.ausin@gmail.com;

Kadri Kõiv: 
 kadri@developdesign.eu

SOTSIAALHOOLEKANNE

Võru Linnavalitsus võtab teenistusse

LASTEKAITSESPETSIALISTI

Teenistusülesanneteks on:
•	 Võru linna laste hoolekande korraldamine
•	 abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja 

eestkostjate) nõustamine
•	 juhtumipõhise töö kavandamine ja korralda-

mine peredega, probleemide lahendamise 
võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute 
kaasamine

•	 vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korralda-
mine

•	 koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekande-
asutustega, ühiskondlike organisatsioonidega

Kandidaadile esitatavad nõudmised: 
•	 sotsiaaltööalane kõrgharidus
•	 eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe 

võõrkeele valdamine kesktasemel koos ameti-
alase sõnavara valdamisega

•	 väga hea arvuti kasutamise oskus (kasuks tuleb 
sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri 
(STAR) kasutamise oskus)

•	 väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus
•	 väga hea pingetaluvus, otsustus- ja vastutus-

võime
•	 eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus
•	 algatusvõime ja loovus

Lisainfo:
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõenda-
va dokumendi koopia saata 25. veebruariks 2016 
aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65620 Võru või 
e-kirja teel vlv@voru.ee, märgusõna „Lastekaitse-
spetsialist”. 

Asukoht: Võru Linnavalitsus
Teenistusse asumise aeg: 1. märts 2016
Teenistuskoha tüüp: ametnik
Kontaktisik: Eve Breidaks
Kontakttelefon: 785 0921 või 5307 6521
Koduleht: www.voru.ee

Meiela töökeskus on tegutse-
nud 2013. aastast selle nimel, 
et pakkuda intellektipuudega 
noortele võimalust oma töö-
oskusi praktiseerida ja uusi 
töövõtteid omandada. Aas-
taid on otsitud ja kujundatud 
tooteartikleid, mis võiksid 
linnarahvale huvi pakkuda.

Töökeskusest saab osta 
mitmesuguseid noorte val-
mistatud tooteid: saori-sal-
lid, linikud, magnetid, savist 
esemed jne. Suurim nõudlus 
on olnud rõõmsavärviliste 
kaltsuvaipade järele. Vaipu 
tehakse ka tellimuste põhjal. 
Tellimuste täitmise pikad 
ooteajad olid tingitud sellest, 
et töökeskuses olid kasutusel 
ainult ühed kangasteljed. Sü-
gisel 2015 esitati projekt Ra-
handusministeeriumi koha-
liku omaalgatuse programmi 
sooviga soetada kahed väik-
semat tüüpi kangasteljed.  
Oluline tingimus oli nende 
vastavus töökeskuses tööta-
vate intellektipuudega noor-
te vajadustele ning oskustele. 
Samalaadsed kangasteljed on 
kasutusel Põlvamaal Maar-
ja külas, kus Meiela noored 
ja tegevusjuhendajad on ka 
tutvumas käinud. Meie rõõ-
muks projekti rahastati ning 
alates järgmisest nädalast 
ilutsevad töökeskuse ruumi-
des uued töövahendid. Tänu 
sellele saame soovijatele pak-
kuda rohkem ja lühema telli-
musajaga tooteid.

Kangakudumine töökes-
kuses on meeskonnatöö: osa 
noori valmistab materjali 
ette, teised lõiguvad ja sor-
teerivad, mõned venitavad 
ja panevad keetleid kokku 
ning kudumistehnika oskus-
likult omandanud koovad. 
Kudumisprotsess  arendab 
intellektipuudega noortes 
loovust, aitab väärtustada 
materjalide taaskasutust ning 
kasvatada vastutustunnet 
keskkonna säästmisel.

Tähelepanu on pälvinud 
ka noorte savist valmistatud 
kruusid, taldrikud, alused 
jne. Toodete kvaliteedile an-
navad palju juurde rikkalike 
kogemustega juhendaja ja 
statsionaarne savipõletusahi. 
Valmistatud eseme märgis-
tab tegija oma nimega. Just 
toodete individuaalsus on 
muutnud need populaarse-
teks kingitusteks.  

Oleme igati tänulikud 
linnarahvale, kes toovad töö-

keskusse materjale vaipade 
kudumiseks. Iga ostuga toe-
tate aga Meiela töökeskuses 
töötavaid intellektipuudega 
noori ja nende tegevust! 

Tulge uudistama Lembitu 
2 asuvat töökeskust või jälgi-
ge meie tegemisi Facebooki 
lehel „MTÜ Toetuskeskus 
Meiela töökeskus”.

Tatiana Panichkina,
MTÜ Toetuskeskus Meiela 

juhatuse esimees

Meiela töökeskuse uued kangasteljed ja tublid tegevus-
juhendajad.

Võru Järve Kooli õpilased 
osalesid edukalt 10.–12.
veebruarini Riias toimunud 
rahvusvahelistel ujumis-
võistlustel, kus kool esindas 
Eesti Eriolümpia liikmena 
Eestit. 

„Kuigi medaleid me 

kahjuks ei saanud – parimal 
juhul olime neljandad-viien-
dad –, andsid kõik oma pa-
rima ja pakkusid südi esi-
nemisega vastastele väärilist 
konkurentsi,” ütles Võru Jär-
ve Kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja Gaida Vassin. Oma 

võimed pandi proovile 25 
meetri vabastiilis ujumises 
ja osaleti ka teatevõistlustel. 
Võistkonda kuulusid (pildil 
vasakult) Indrek Kikkas, Ke-
vin Varblane, Imre Männiste, 
Sven Kaiv ja (esimeses reas) 
Karl-Joosep Urbanik.

Lapsevanemate grupp „Imelised 
aastad” tegutseb nüüd ka Võrus

Meiela töökeskuses  
tegutsevad töökad inimesed

Võru Järve Kool esindas Riias Eestit


