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Sissejuhatavad mõtted

• Teooria ja praktika vahekord
– Teoorias väljendub see, mida me usume ja 

praktikas see, mida me teeme (Shaw 2016, 14)

– „Praktika ei ole teoreetilise teadmise vaenlane, 
vaid kõige väärtuslikum ergutus sellele.“ (Popper
1966, 222) 

• Praktika-teooria

• Uurimismeelne sotsiaaltöö

• Praktika-uurimus



29.10.2018

2

Praktika-teooria sotsiaaltöös 
(Fook 2002)

• Praktika-teooria on teoreetiline teadmine, mis  
areneb praktikute, uurijate ja klientide 
interaktioonis nende igapäevases tegevuses. 

• Andmed praktikast on teoretiseerimise aluseks.
• Teoretiseerimise eesmärk on põhjendatud 

muutuste tekitamine.
• „Teooria võime seisneb selles, et tähendused 

erinevate kontekstide vahel on üle kantavad.“ 
(p.84)

• Selles protsessis kujuneb sotsiaaltöö ise.

Uurimismeelne sotsiaaltöö 
(Everitt jt. 1992)

• Sotsiaaltöö praktika tugevdamisele suunatud, 
mis on seotud kolme põhimõttega:

– Sotsiaaltöö osaleva/arendava funktsiooni 
rõhutamine sotsiaalse kontrolli mudeli asemel

– Rõhumisvastase väärtuse taotlemine

– Siira partnerluse sisseseadmine nendega, keda 
sotsiaaltöötaja teenib
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Sotsiaaltöö uurimus Lena
Dominelli (2005) järgi 

• Orienteeritus muutusele

• Võrdsem suhe uurija ja uuritava vahel

• Vastutus kliendi/uuritava eest 

• Holistiline töö inimeste probleemide eri 
aspektidega 

• Klient/teenuse saaja esineb tervikindiviidina, 
mitte ainult oma kliendi rollis

• Säilenõtkuse printsiipide rõhutamine

Sotsiaaltöö praktika-uurimus

• „Social work research can be for social work, 
on social work, or from social work that is by

social workers.“ (Orme ja Shemmings 2010: 
17) 

• Sotsiaaltöö-uurimuse esmane eesmärk on 
muuta sotsiaaltöö praktikat paremaks, 
sotsiaaltöö praktiku tööd tõhusamaks (Shaw
2007).
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Mõned näited TÜ sotsiaaltöö 
tegevus-uuringutest

• „IDEA – Laste esindajate professionaalse 
suutlikkuse tõstmine“ (2017–2019)

• „LÕK artikkel 12  ja alaealiste õigusrikkujate 
osalemisõigused“ (2014-2016)

• „Trellide taga olevate laste õigused. 
Vabadusest ilmajäetud laste inimõigused: 
monitooringu mehhanismise parandamine“ 
(2014-2016)

Kõik projektid olid finantseeritud EK poolt
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