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RAHVATERVISE PROGRAMM

 4 regionaalset laste vaimse tervise keskust (veel 

Tallinnas, Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis) loodud 

2014. 

 Pärnu - I ja II tasandi sekkumised, teenuste 

kordineerimine. 



EESMÄRGID:

 Laste ja noorte vaimse tervise teenuste arendamine ja 
kättesaadavuse suurendamine Pärnu linnas ja maakonnas

 Laste vaimse tervise probleemide ennetamine ja 
ühiskonnas teadlikuse tõstmine

 Võrgustikupõhine keerukate juhtumite lahendamine

 Vaimse tervise keskus keskus kui -

-koostöövõrgustiku vahelüli,

-koostööd ja häid praktikaid koordineeriv, koondav ja 
süsteemi loov institutsioon

-spetsialistide know-how kogumise keskus, 
supervisiooni tegemise paik, informatsiooni ja toetuse 
keskus

-koolituste läbiviija

 Varajane diagnostika ja multidistsiplinaarne varajane
sekkumine juhtumikorralduslikul põhimõttel

 Võrgustikutöö arendamine kohalikul ja regionaalsel 
tasandil



VISIOON:

Pärnu Maakonnas on loodud laste ja noorte vaimse tervise 

keskus, mis sisaldab endas tegevusi, teenuseid ja 

koordineerivat rolli  laste vaimse tervise kujundamises,

jälgimises, toetamises ja parandamises. Keskuse 

tegevusfilosoofia tugineb teadmistepõhisel lähenemisel, 

vastava valdkonnaga tegelevate institutsioonide koostööl 

ja keskus tegutseb süsteemse ja kompleksse tervikuna.



 

*Ambulatoorsete 

psühhiaatriliste teenuste 

osutamine, arendamine

* Lastega töötavate 

spetsialistide koolitamine ja 

võrgustikutöö toetamine

* Laste vaimse 

tervise valdkonna 

koordineerimine

*Vaimse  tervise info ja 

teenuste kättesaadavuse 

parandamine



MEESKOND:

 Projektijuht 

 Terapeudid - loovterapeudid ja pereterapeut (3+1)

 Juhtumikorraldaja (1)

 Maakondlikud nõustaja-juhtumikorraldajad (2)

 Vaimsetervise õed (1)

+Eksperdid 

+ Pärnu Haigla psüh. kliiniku personal



NÄITEID SENISEST TEGEVUSEST: 

 -laste ja noorte vaimse tervise alane nõustamine ja 

juhtumipõhine võrgustikutöö. 

 -grupinõustamine (tugirühmad) lapsevanematele, 

 -grupiteraapiad lastele ja noorukitele 

psühhiaatri/psühholoogi suunamisel.

 -loov- ja pereteraapia.

 -koolituste korraldamine lapsevanematele. 

 -koolituste korraldamine lastega töötavatele 

spetsialistidele. 

 -supervisioonide korraldamine lastega töötavatele 

spetsialistidele. 



KUIDAS KLIENDID MEIENI JÕUAVAD?

Enim –kohaliku omavalitsuse 

lastekaitsetöötaja/sotsiaaltöötaja 

suunamisel/soovitusel, psühhiaatri suunamisel, ise 

pöördudes, 

Veel on suunajateks - lastearstid, klassijuhatajad, 

psühholoogid, kooli sotsiaalnõustajad, 

õppenõustamiskeskuse spetsialistid, lasteaia 

õpetajad, politseinikud ja ohvriabi töötajad



PÖÖRDUMISE PÕHJUSED:

 Käitumisprobleemid

 Peresuhete probleemid

 Ärevus, hirmud

 Õppimis- ja keskendumisraskused

 Psühhosomaatilised vaevused

 Suhtlemisprobleemid

 ...



 

Hindamine, 

probleemi 

kaardistamine 
Pöördumine: ise 

Teise spetsialisti poolt 
kaardistatud probleem, 

tuvastatud teraapia-
/nõustamis-/ 

koolitusvajadus Pöördumine: teise 
spetsialisti 
suunamisel 

JUHTUMITÖÖ (ühe valdkonna piires meetmete rakendamine) 

JUHTUMIKORRALDUS (mitmete valdkondade abimeetmete 

korraldamine samaaegselt ja kooskõlastatult) 

TERAAPIA 
NÕUSTAMINE 

KOOLITUS 

Tulemuste 

hindamine, 

uute tegevuste 

planeerimine 

Sekkumiste 

planeerimine 

Võrgustikutöö 
teiste 

valdkondade 
spetsialistidega 

(haridus, 
sotsiaal) 

+eesmärki 
toetavad 

tegevused 
võrgustiku 

partneritelt 

Juhtumikaart 

Võrgustikutöö 
vajaduse 

tuvastamine, 
info kogumine 

Juhtumikaart 
+tegevusplaan 

Teise asutuse 
teenusele 

suunamine 

KONSULTATSIOON 

PAKUTAV VAIMSE TERVISE KOMPLEKSTEENUS

PROTSESSINA

+monitooring





KASUTATAVATEST TERAAPIATEST:

PERETERAAPIA

 Suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis 

tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste 

inimestega. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks 

perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise 

suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine 

pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine. 

 Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka 

pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. 

 Laste ja teismeliste psüühilised probleemid on üheks 

probleemivaldkonnaks, mille puhul pereteraapia on 

osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks



TÖÖ SAVIVÄLJAL

 Ühendatud on käelis-kehaline 

tegutsemine, mis on 

ajendatud keha ja mõtete 

impulssidest ning looduslik 

materjal, milleks on savi. 

 Saviväli muudab 

kättesaadavaks ja võimaldab 

välja tuua põhilised inimlikud 

arengutingimused: tasakaal 

suhetes, sidemete 

usaldusväärsus ja objektide 

püsivus. Läbi selle on 

võimalik tegeleda suhete ja 

tunnetega. 



VISUAALKUNSTITERAAPIA

 Kasutatakse erinevaid värve, 
savi, fotosid, installatsioone 
ning tehnikatest graafikat, 
maalimist, skulptuuride 
tegemist, pildistamist ja 
filmimist. 

 Eesmärgiks aidata kliendil 
parandada oma eluga 
toimetulekut. 

 Olulisel kohal enese 
väljendamine läbi pildi, selle 
mõtestamine ning oma tunnete 
ja mõtete jagamine 
terapeudiga. Pildi kaudu on 
võimalik väljendada seda, mida 
mida sõnadega ei saa või on 
raske öelda. 



LIIVATERAAPIA

 Liivateraapia kujutab 

endast tööd sümbolitega 

ning selle abil saab liivakasti 

kompositsioone luues 

iseennast mõista ja leida.

 Mäng liivaga aitab vabaneda 

psühholoogilistest 

traumadest,  toob lapse 

läbielamised välja liivakasti 

tasapinnale.  Mängides 

liivakastis lapsel on 

võimalus väljendada oma 

emotsioone, vabaneda 

hirmudest.



MÄNGUTERAAPIA

 Mänguteraapia on teraapiameetod, mis kasutab laia 
valikut kunsti- ja mängulisi tehnikaid.

 Läbi mängu peegeldab laps oma sisemaailma – oma 
mõtteid, ideid ja tundeid ning saab teadmisi 
ümbritsevast maailmast.Laps saab mängu abil 
võimaluse väljendada oma mõtteid ja tundeid viisil, 
mis ei eelda nende sõnastamist.

 Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate 
stressitekitavate sündmuste ja kogemuste 
läbitöötamisel  nagu lahutus, pereprobleemid, 
lähedase surm, kolimine, hospitaliseerimine, 
kroonilised haigused, vägivalla-juhtumid.

 Mänguteraapia on ka hea vahend vihaga toimetuleku 
õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, 
enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel ja empaatia 
arendamisel.



PISUT STATISTIKAT

Esmased kliendid 

jaanuar-aprill 2016

Kokku kliente tenustel

Poisid 46 146

Tüdrukud 47 92

Kokku 93 238



TÄNAN KUULAMAST!

http://www.ph.ee/vtk

anna-liisa.ant@ph.ee

http://www.ph.ee/vtk

