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Käitumisprobleemidega seotud
riskifaktorid
Vanema faktorid
•Karmid ja ebaefektiivsed
vanemlusstiilid
•Vähene jälgimine ja lapse
arengu toetamine
•Madal kognitiivne stimulatsioon

Lapse faktorid
•Sotsiaalsed oskused
•Impulsiivsus, tähelepanu
puudulikkus
•Vähene koolivalmidus
•Aeglane õppimisvõime,
keelekasutuse areng

Kooli ja kaaslaste
faktorid
•Ebaefektiivsed õpetajad
•Koolikiusamine/-vägivald
•Kaaslaste halb mõju
•Tõrjutus

Varased
käitumisprobleemid

Keskkonna,
perefaktorid
•Vaesus
•Üksikvanem
•Kriminaalsus
•Uimastite tarvitamine
•Stressitase
•Vaimne haigus

Käitumishäirete esilekerkimine koolieelses eas on üks kõige
olulisem riskifaktor noorte antisotsiaalseks käitumiseks
(Loeber, 1991)

Vanemahariduse olulisus
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“Imelised aastad” vanemlusprogrammi
eesmärgid ja sihtgrupp
Vahetu eesmärk:
Vanemlike oskuste arendamine
Vanema ja lapse suhte parandamine
Laste eneseregulatsiooni ja sotsiaalsete oskuste arendamine
Laste käitumisprobleemide vähendamine ja/või ennetamine
Pikaajaline eesmärk:
Vähendada laste ja noorte agressiivset ja antisotsiaalset käitumist, sõltuvusainete
tarvitamist, koolist välja langemist

Koolieelsete laste vanemate programmi sihtgrupp:
Kõik vanemad, kellel on 3 – 8 aastased lapsed (jätkuprogramm kuni 12 a. laste vanematele)
Käitumisprobleemide ja tähelepanuhäiretega 3 – 8-aastaste laste vanemad (kuni 12 a.)
Vanemad, kelle puhul risk lapsi halvasti kohelda või hooletusse jätta
Kasuvanemad
Laste ja peredega töötavad spetsialistid

“Imelised aastad” vanemlusprogrammi
ülesehitus ja sisu
Meetodid: miniloengud, arutelud (videomaterjalide põhjal), grupitööd, koduülesanded,
grupijuhtide personaalsed kontaktivõtmised osalejatega

Osalejad: kuni 14 lapsevanemat ühes grupis ( 7 peret)
Läbiviijad: 2 IA väljaõppe saanud grupijuhti
Aeg: 1 kord nädalas 2-2,5 tundi, 16 sessiooni (4 kuud)
Gruppide komplekteerimine: KOV lastekaitse töötaja koos IA grupijuhtidega
Lisateenused koolituste ajal:
lastehoid
toitlustus
transport koolitustele

Teemad:
lapse arendamine mängu abil
lapse julgustamine ja kiitmine
lapse empaatiavõime kasvatamine
lapsele piiride ja reeglite seadmine
konfliktide lahendamise meetodid
stressiga toimetuleku viisid

Vanemlusprogrammis osalenud
 Pilootprojektis on toimunud 35 lapsevanemate gruppi (20 vene ja 15 eesti keeles), koolituse on
lõpetanud 362 vanemat
 Programmi on piloteeritud IV etappi.
 Esimesed 6+6 gruppi toimusid kolmes KOV-is: Tallinnas, Narvas, Tapal
 Järgmised 12+11 gruppi toimusid viies KOV-is: Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kohtla-Järvel
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Muutused lapse käitumises
ECBI ankeedi põhjal

Lapse probleemse käitumise põhjal riskirühma kuulujate osakaal
Eesti koolitusgruppides enne ja pärast koolitust
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Peale koolitust kuulub riskirühma ligi 4 korda vähem lapsi.
See muutus on püsiv.
Analoogset tulemust on näidatud ka paljudes teistes programmi rakendavates riikides.
Uuringutes võrdluseks kasutatud kontrollrühmas taolist muutust ei toimu.
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* Ankeet kasutusel alates III etapist.
Vastamine väidetele 7-pallisel skaalal. Näidatud on skoori alla koondunud vastuste keskmine.

Kulu-tulu analüüsi tulemused
Civitta Eesti analüüs
Mudelisse arvestatud pikaaegsed mõjud, kui lapseeas kujunevad välja käitumisprobleemid:
 hariduslik edasijõudmine – 7% suurem tõenäosus jätta kool lõpetamata
(õpingute katkestamise kulud: sissetulek, maksud, tervisekapital jm)

 kriminaalne aktiivsus – 10% suurem tõenäosus sooritada kuritegu
(kuriteo kontrolli- ja tagajärjekulud)

 edukus tööturul – 5 kuud suurem töötuse periood noorukieas
(töötutoetus, töötukindlustushüvitis)

Programmi elluviimise kulu – 852 eur (lapse kohta, kellel on käitumisega probleeme)
Rahas hinnatud pikaajaline sotsiaalmajanduslik kasu – 12 232 eur (lapse kohta)
Tulu ja kulu suhe:

1 kulutatud euro =
14,4 eurot kokkuhoidu pikas perspektiivis
Mõjud, mida ei ole mudelisse kaasatud, kuid mis suurendavad tulusust:

 käitumisprobleemidest tulenevad pikaajalised muutused tervishoiu- ja sotsiaalteenuste
kasutamises,
 lapsevanemale avalduvad mõjud (stress, depressioon, tööviljakus jm).

“ Imelised aastad” vanemlusprogrammi
piloteerimine Eestis










„Riskilaste ja noorte“ programmi raames Euroopa majanduspiirkonna toetuste abil
elluviidav vanemlusprogrammi pilootprojekt toimub kuni aprill 2017. a.
Rakendatakse koostöös kohalike omavalitsustega. Tänaseks piloteeritud 7 KOVis:
Tallinnas, Narvas, Tapal, Tartus, Pärnus, Võrus, Kohtla-Järvel. Alustab veel 15 KOV-i.
Kokku osaleb pilootprojektis 22 KOV-i.

Välja on koolitatud 32 grupijuhti. TAI korraldab programmi grupijuhtide väljaõpped,
supervisioonid ja täiendkoolitused.
Kokku on toimunud 35 gruppi ja koolituse läbinud 362 lapsevanemat (seisuga
07.2016).
Sügisel 2016. a. alustasid 17 lapsevanemate gruppi.

Kohe algamas 5 jätkukoolituse gruppi
2017. aastal jätkub vanemlusprogrammi rakendamine koostöös KOV-idega.

http://www.tai.ee/vanemlusprogramm
Miks on vaja vanemlusprogrammi? "Imelised aastad" programmi tutvustav klipp kohalikele omavalitsustele

http://tarkvanem.ee/koolitused/

Tänan kuulamast!

