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Teadmistepõhisus praktika ja teooria koosloomes

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 peaülesandeks
on suurendada teadussüsteemi mõju Eestis nii ühiskonna ees seisvate ülesannete
lahendamisel kui ka majanduse konkurentsivõime parandamisel.

Strateegia toob eesmärgina välja seda, et T&A ressurssi tuleb rakendada ühiskonna
hüvanguks ning uute toodete ja teenuste arendamiseks. Uue strateegia peaülesanne on
suurendada teadussüsteemi mõju Eestis nii ühiskonna ees seisvate ülesannete
lahendamisel kui ka majanduse konkurentsivõime parandamisel.

Teadmistepõhisus tähendab ülikoolide jaoks tugevat teadustööd, teaduspõhist õpet ja
rahvusvahelistumist, mille aluseks on eelkõige konkurentsivõimelised õppekavad, sh
rahvusvahelised õppekavad.
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Teadmistepõhisus praktika ja teooria koosloomes
Veebruaris 2017 toimusid mõttetalgud kõrghariduse ja teaduse eesmärkide arutamiseks. Mõttetalguid
korraldas Riigikantselei juures tegutsev kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise
rakkerühm (loodi juunis 2016).

• Mõttetalgute ühe teemana arutati, mil määral on kõrgharidus väärtus iseeneses ning mil määral
peaks see teenima tööjõuturu vajadusi. Arutelude käigus jõuti tõdemuseni, et kõrghariduse tellimus
peaks lähtuma ühiskonna tuleviku vajadustest – see paneb suure vastutuse sotsiaaltöö praktikutele,
kes saavad kaasa rääkida sotsiaaltöö sisus, mida ülikoolides õpetatakse.

• Arutleti ka teemal - millisel määral ja kelle poolt peaks suunama teadust? Ehk kes ja kuidas peaks
tõstatama sotsiaal-majanduslikke jt teemasid või probleeme, millele teadlased pakuksid lahendusi ja
vastuseid - ka see diskussioon paneb suure vastutuse sotsiaaltöö praktikutele, kelle ülesandeks on
tõstatada õigeid teemasid ja probleeme.

→ Mõlema tõstatatud teema osas on õigete lahenduste leidmisel võtmeks koostöö ja koosloome
ülikoolide ja tööandjate (erialaorganisatsioonid, praktikud KOV-des, jm) vahel.

Rakkerühm esitas 2018 a ühe ettepanekuna arendada ettevõtlikku ülikooli, kus läbimõeldud, süsteemne
ja sihipärane koostöö tööandjatega kujuneks normiks nii ülikooli juhtimises, õppekavade väljatöötamisel
ja arendamisel kui ka õppetöö läbiviimisel.

Ettepanekutes seisis, et tööandjate kaasamine peab olema eelnevalt läbi mõeldud, selgete
eesmärkidega, tööandjate osalemisvõimalusi arvestav. Tööandjate vastutust ja võimalusi nendes
kogudes kaasa rääkida tuleks arendada senisest enam eriala- ja/ või haruliitude kaudu. Tööandjatelt
eeldatakse seejuures sotsiaalse vastutuse võtmist ja oma kulude katmist koostööprotsessis.

Liikumine ettevõtliku ülikooli mudeli suunas

Tallinna Ülikoolis õpib üle 7000 üliõpilase ning õppejõude ja teadlasi on kokku
enam kui 400. Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, on
ülikooli võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis.

Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka
kodaniku paremaks toimetulekuks. Ülikooli viis fookusvaldkonda on:
haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja
jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

TLÜ kõrgharidus- ja teadusasutusena liigub ettevõtliku ülikooli mudeli suunas, kus
kõrgharidusõpe ja õppemetoodika on enam seotud nüüdisaegse tööturu
vajadustega, suurenenud on paindlikkus ja kohanemisvõime nii õppe- kui ka
teadustöös ja toetatakse sidusust ja koosloomet ühiskonna teiste huvirühmadega,
sh ettevõtjatega.

Teadlaste koostööd avaliku ja ettevõtlussektoriga mõõdetakse ning koostööd
iseloomustavad näitajaid hinnatakse .
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Sotsiaaltöö kui teadmistepõhine valdkond TLÜ-s

Sotsiaaltöö kui eriala paikneb õppekava tasandil sotsiaalkaitse suuna all.
Suunas on 5 õppekava (Sotsiaaltöö bakalaureuseõpe, Sotsiaaltöö
magistriõpe, Sotsiaaltöö doktoriõpe, Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
magistriõpe, Sotsiaalse ettevõtluse magistrikava (ingliskeelne õppekava)

Panustame oma tegevusega teadmistepõhisesse sotsiaaltöö eriala
arendamisse järgmiselt:

• Osalemine Haridus- ja Teadusministeeriumi programmis „Ettevõtlikkuse ja
ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridusastmetel“ –
sotsiaalettevõtluse teemalised kursused BA ja MA taseme õppekavades.

• Sotsiaalettevõtluse magistriõppe käivitamine 2018 a sügisest eesmärgiga
siduda sotsiaaltöö valdkonna teaduspõhiseid ja IT alaseid teadmisi
ettevõtlusoskustega.

Sotsiaaltöö kui teadmistepõhine valdkond TLÜ-s

• Interdistsiplinaarsete projektõppe metoodikate arendamine õppe sidumiseks
erinevate Tallinna Ülikooli fookusvaldkondadega - ELU projektide läbiviimine
(SÜTIK, )

• Häkatoni kui koosloome meetodi kohandamine sotsiaalvaldkonna arendamiseks
ja häkatonide läbiviimine (CoSie projekt).

• Üliõpilaste ettevõtlikkuse toetamine kõigil kolmel õppeastmel läbi teadustöö
sidumise reaalsete sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaalaste väljakutsetega
(ettevõtlust käsitlevad kursused õppekavades).

• Täiendavalt võimaluste otsimine teadustöö tulemuste rakendamiseks
ettevõtluses/avaliku sektori praktikas (Juhendite koostamine,
poliitikarakenduste analüüsid).

• Avatud Akadeemia loengute korraldamine laiemale avalikkusele (arvamusliidrid
ja teadlased võtavad sõna päevakajalistel teemadel, sh teaduse ja tehnoloogia
teemadel).

• Ettevõtete jätkusuutlik kaasamine praktikavõimaluste tutvustamisse ja
pakkumisse ning valdkondlike probleemide kaardistamisse.
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Sotsiaaltöö kui teadmistepõhine valdkond TLÜ-s

ÜTI sotsiaalkaitse suuna õppejõud, teadlased ja doktorandid viivad läbi sotsiaaltöö
eriala uurimistöid järgmistes sotsiaalkaitse võtmevaldkondades:
• Sotsiaaltöötaja professionaalne areng ja professionaalsus;
• Sotsiaalse kaitse ja sotsiaalpoliitika Eestis ja Euroopas;
• Eakate poliitika ja gerontoloogiline sotsiaaltöö;
• Laste hoolekanne ja lastekaitse;
• Erivajadustega inimeste hoolekanne ja denstitutsionaliseerimine
• Kogukonnatöö ja sotsiaalne ettevõtlus;
• Sotsiaalpedagoogika.

Eesmärgiks on teadmispõhiselt toetada haavatavate indiviidide ja kogukondade heaolu
edendamist ning sotsiaaltöö kui teadmistepõhise eriala arendamist.
Igal aastal viiakse läbi ja kaitstakse ca 20-25 magistritööd sotsiaaltöös ning 20-25
magistritööd sotsiaalpedagoogikas ja lastekaistes.

Sotsiaaltöö kui teadmistepõhine valdkond TLÜ-s

ÜTI sotsiaalkaitse suuna õppejõudude, teadlaste ja doktorantide panustamine teadmistepõhise
sotsiaaltöö arendamisse projektipõhise koosloome kaudu:
• Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele(Community Support for Persons with Disabilities) (2012-

2014)
• Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis (2014-2015)
• Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele (2014-2015)
• Kogukonnapõhine toetus üksi elavate eakate toimetuleku tagamiseks ja institutsionaalse hoolduse

ennetamiseks (2014-2015)
• Uuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja

tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel (2015)
• Positiivsete hoiakute kujundamine - tööturu ligipääsetavus vaimse tervise probleemidega noorte jaoks

(Positive attitude development - access to labour market for young adults with mental health
problems) (2015-2017)

• Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi
kaasamisest (2016)

• Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja
rakendamisejuhendmaterjalide väljatöötamine (2018)

• Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas (Co-creation of Service Innovation in Europe) (2017-2020)
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Sotsiaaltöö kui teadmistepõhine valdkond TLÜ-s
ÜTI sotsiaalkaitse suuna õppejõudude, teadlaste ja doktorantide panustamine teadmistepõhise sotsiaaltöö
arendamisse projektipõhise koosloome kaudu:

• Rahvusvahelised teaduspublikatsioonid ja artiklid Sotsiaaltöö ajakirjas.

• Sotsiaalvaldkonna kitsamate valdkondade juhendmaterjalide väljatöötamine ja piloteerimine, nt
tööks lähisuhte vägivalla probleemidega, asendushoolduse järelhoolduse korraldamiseks, tervisedenduseks
kogukonnas jmt.

• Metoodikate väljatöötamine sotsiaaltöö valdkonna uurimistööks, nt eakate toimetuleku,
teenusevajaduse ja kogukonnapõhiste toetusmeetmete uurimiseks, Eesti deinstitutsionaliseerimise
protsessi uurimiseks, Häkatoni meetodi kohandamine kogukonna arendustööks jmt.

• Koolituste läbiviimine, sh lähisuhte vägivalla teemadel KOV sotsiaaltöö valdkonna spetsialistidele,
tervisedenduse võrgustiku liikmetele maakondades, jt.

• Meediakampaaniate läbiviimine, nt psüühilise erivajadusega noorte töölerakendumise ja nende iseseisva
elamise toetamiseks.

• Uuringute ja analüüside läbiviimine koos ettepanekutega poliitika kujundamiseks Eestis, nt
kogukonnas elamist toetavate teenuste arendamiseks Eestis, lähisuhtevägivallaga tegelevate
institutsioonide ja spetsialistide koostööks kogukonna tasandil, tervisedenduseks kogukonnas, Eesti
erihoolekande süsteemi korralduse muutmiseks, arendamiseks ja tõhustamiseks ning inimeste, kellel on
psüühikahäire iseseisva elamise, arengu ja integreerituse toetamiseks kogukonnas, samuti Eesti
töövõimereformi tõhustamiseks ja psüühilise erivajadusega noorte tööturule lõimumise toetamiseks.

• Uute ainekursuste väljatöötamine sotsiaaltöö tasemeõppe õppekavade osana, nt „Sooline vägivald ja
ohvriabi“, 4EAP (STS7449.YK), Sotsiaalne ettevõtlus ja kogukonna areng, 4EAP (STL7132.YK),
Sotsiaalne ettevõtlus ja kutserehabilitatsioon, 4EAP (STS6524.YK); Kogukonnapõhine sotsiaaltöö, 3EAP
(STS6617.YK)

Küsimused diskussiooniksKüsimused diskussiooniksKüsimused diskussiooniksKüsimused diskussiooniks

• Kuidas tõhustada koostööd ja koosloomet ülikoolide ja tööandjate
(erialaorganisatsioonid, praktikud KOV-des, teenuseosutajad, klientide
esindusorganisatsioonid jt) vahel?

• Kuidas toetada tööandjate vastutust ja võimalusi erinevates ülikooli
otsustuskogudes (õppekevade nõukogud, instituudi nõukogu jt) kaasa rääkida?
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Kogukonnatoetus erivajadustega inimestele (Community
Support for Persons with Disabilities) (2012-2014)
Tegevusuuringul põhineva projektiga sooviti suurendada haavataval positsioonil inimeste teadmisi kodanikuõiguste
kasutamisest ning toetada nende osalemist kogukonnas. Vaimse tervise teenuste ja kogukonna koostoimimise
parandamisele suunatud projekt täiendas ka spetsialistide ja poliitikute teadmisi sellest, kuidas tõhusalt rakendada
kogukonnapõhiseid toetusprogramme.

Meeskond: Uurimusega seotud linnades – Amersfoortis ja Maastrichtis (Holland), Budapestis (Ungari) ja Tallinnas
moodustati spetsialistide interdistsiplinaarsed meeskonnad, kes asusid välja töötama kogukonnapõhist toetussüsteemi
psüühikahäirega inimestele neis linnades ja nende naabruskonnas. Projekti tegevuspõhimõtetest lähtudes kaasati
olemasolevate teenuste analüüsimisse ning uute arendamisse kliendid, teenuseosutajad, spetsialistid, poliitikud ja uurijad.
TULEMUS:

• Saadi kogemus sellest, et uurimistegevusse ja arendustöösse on võimalik ja vajalik võrdsete partnertina kaasata vaimse
tervise teenuseid osutavate asutuste spetsialistid, teenuse saajad ja sotsiaalse rehabilitatsiooni uurijad. Kõik osapooled
osalevad ekspertidena, kuna igaühel on omi ainulaadseid teadmisi, mida teistel ei ole.

• Publikatsioon: Wilken, J-P., Bugarszki, ., Hanga, K., Narusson, D., Saia, K., Medar, M. (2017). Community orientation of
services for persons with a psychiatric disability Comparison between Estonia, Hungary and the Netherlands. European
Journal of Social Work, 1−12.13691457.2017.1289896.

• Publikatsioon: Narusson, D., Hanga, K., Wilken, J-P., Medar, M., Saia, K. (2015). The United Nations Convention on the
Rights of Persons with Disabilities principles implementation process in mental health setting. In: Posterettekanne.Social
work education in Europe: towards 2025”, Milaano (Itaalia), 29.06- 02.07.2015.

• Publikatsioon: Wilken, J-P., Hanga, K., Bugarszki, Z., Van Gijzel, S., Karbouniaris, S., Kondor, Z., Medar, M., Narusson,
D., Saia, K. (2015). Stories of Recovery and Participation: experiences and challenges. 1−62.

• Publikatsioon: Wilken, J-P., Bugarszki, Z., Saia, K., Hanga, K., Narusson, D., Medar, M. (2015). Kogukonnaga seotud
mõisted ja kogukonnas elamist toetavad teenused Eestis. Sotsiaaltöö, 4, 7−12.

Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks 
Eestis (2014-2015)

Projekti eesmärgiks oli kõikide lähisuhtevägivallaga tegelevate osapoolte, sh meditsiinitöötajad, politsei,
sotsiaaltöötajad ja juristid, ühtsetel põhimõtetel rajaneva väljaõppe- ja lähisuhtevägivalla alase
sekkumissüsteemi ülesehitamine vägivallaohvrite parimaks abistamiseks Eestis.

Projekt lähtus sellest, et Eesti vajab kõrgharidusega spetsialiste (juristid, politseinikud, sotsiaaltöötajad,
meedikud), kes on saanud spetsiaalse ettevalmistuse lähisuhte vägivalla teemal ja kes ei tunne hirmu teema ees,
ei lähtu stereotüüpsetest arusaamadest, on empaatiavõimelised, ei süüdista ohvreid ja oskavad anda
professionaalset nõu.

Meeskond projektis: Politsei- ja Piirivalveameti spetsialistid, Justiitsministeeriumi spetsialistid, õppejõud TÜ
Arstiteaduskonnast ja Õigusteaduskonnast, sotsiaaltöö õppejõud TLÜ-st, politseivaldkonna õppejõud
Sisekaitseakadeemiast, naiste varjupaikade spetsialistid; Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and
Suicide Prevention, Western Norway

TULEMUS:

• Viidi läbi uuring erinevate valdkondade spetsialistide seas, kes on seotud lähisuhte vägivallaga.
Uurimistulemused annavad suuniseid valdkondade vahelise koostöö arendamiseks.

• Töötati välja ja lülitati vägivallatemaatikat käsitlevad ainekursused erinevate ülikoolide õppekavadesse
(TLÜ, TÜ, Sisekaitseakadeemia).

• Korrastati koostööd reguleerivaid õigusakte ning viidi läbi võrgustikutööd tegeva meeskonna koolitus
spetsialistidele.

• Edastati soovitused erineva valdkonna spetsialistide ametijuhendite täiendamiseks seonduvalt tööga lähisuhte
vägivalla ohvrite ja vägivallatsejatega.
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Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele (2014-2015)
• Projekti eesmärgiks oli parendada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi

otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse tervisedenduses. Projekti otseseks eesmärgiks oli koolitada
tervisedenduse võrgustike liikmeid (sh noorsoopolitseinikud, psühholoogid, eripedagoogid,
kriminaalhooldusametnikud, juristid, noorte-, laste-, spordi- jt kultuuriorganisatsioonide juhid ja spetsialistid,
kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad ja noorsootöötajad, tervisedenduse ja keskkonna
spetsialistid, kultuuri- ja haridusspetsialistid, kohalike omavalitsuste volikogu sotsiaal-, -kultuuri-, -keskkonna- ja
haridusvaldkonna komisjonide liikmed, alaealiste komisjonide liikmed.

• Meeskond projektis: TLÜ erinevate valdkondade (sotsiaaltöö, tervisedendus, kommunikatsioon, keskkond)
õppejõud, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi spetsialistid koostöös õppejõududega
välisülikoolidest ELTE ja NTNU, samuti tervisedendusega maakondades tegelevad spetsialistid.

TULEMUS:

• Praktilised juhised, mis keskenduvad tervisedendusele kogukonnas (sh sõltuvusainete tarvitamise ennetamisele) ning
soodustavad käitumisharjumuste muutust noorte hulgas, parandades indiviidi heaolu ja vähendades riskikäitumist
sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks ja tervisliku elustiili edendamiseks keskendudes noortele.

• Projekti kaudu suurenes tervisedenduse võrgustike liikmete teadlikkus tervise ja vaimse tervise sotsiaalsetest ja
keskkonnaalastest teguritest ning paranesid tervisedendusest huvitatud inimeste oskused otsuste langetamiseks
tervisedenduse valdkonnas.

• Tervisedenduse võrgustiku liikmete koolituse läbis 335 võrgustiku liiget. Lisaks valmistati ette ja viidi läbi 75
kohalikku algatust koolitustel osalenute praktikana. Projekti tervisedenduse praktilistesse tegevustesse olid
haarataud ligi 700 inimest erinevatest maakondadest ja kogukondadest. Tegevused viidi läbi kõikides maakondades.

• Publikatsioon: Medar, M., Alas, M., Kaal,E., Leek-Ambur, H., Leino, M., Mitendorf, A., Sisask, M., Soonik,M.,
Tampere, K., Vaask, S., Värnik, A. (2015). Tervise edendamine ja sõltuvusainete tarvitamise ennetamise juhend
kogukondade terviseprojektide planeerimiseks.

Kogukonnapõhine toetus üksi elavate eakate toimetuleku tagamiseks ja
institutsionaalse hoolduse ennetamiseks (2014-2015)

Projekti eesmärgiks oli analüüsida üksi elavate eakate toimetulekut, teenuste vajadust ja kogukonnapõhiseid
häid praktikaid eakatele suunatud sotsiaalteenustest. Projekti käigus analüüsiti rahvusvahelise projekti
„SHARE“ andmeid eakatele abi võimaldamise ja abi andmise kohta ning koguti intervjuude (79 kirjalikku ja
38 suulist intervjuud) kaudu andmeid kogukonnapõhiste toetusmeetmete võimaluste ja heade praktikate kohta
Eestis. Projekti tulemused aitavad kaasa uute perspektiivide avanemisele rahvastiku vananemisega seotud
väljakutsetega toimetulekul ning eakate aktiveerimisel ja toetamisel kogukondades.

Projekti meeskond: TLÜ sotsiaalkaitse suuna õppejõud, magistrandid ja doktorandid

TULEMUS:

• Töötati välja metoodika eakate toimetuleku, teenusevajaduse ja kogukonnapõhiste toetusmeetmete
uurimiseks.

• Publikatsioon: Tulva, T., Wu, J., Medar, M., Bugarszki, Z., Saia, K., Kriisk, K., Wilken, J-P., Tabur, H.
(2016). Promising Community-Based Practices to Postpone the Need for Institutional Elderly Care: a
descriptive study of community developers in Estonia. EAST-WEST STUDIES. Journal of Social Sciences
of Tallinn University Law School, 7, 116−125.

• Publikatsioon: Tulva, Taimi; Medar, Marju; Leppik, Lauri; Bugarszki, Zsolt; Wu, Jing; Kriisk, Kersti; Saia,
Koidu; Tabur, Helen. (2015). Kogukonnapõhine toetus üksi elavate eakate toimetuleku tagamiseks ja
institutsionaalse hoolduse ennetamiseks. Tallinn: Tallinna Ülikool. Uuringu lõppraport.



29.10.2018

8

Uuring psüühilise erivajadustega inimestele
suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste
riikide praktikate alusel (2015)
Uurimisprojekti eesmärgiks oli analüüsida erihoolekandesüsteemi, vaimse tervise valdkonnas osutatavaid teenuseid ja
deinstitutsionaliseerumise protsessi Eestis ning teha teiste riikide praktikatele tuginedes ettepanekuid Eesti erihoolekande
süsteemi korralduse muutmiseks, arendamiseks ja tõhustamiseks ning inimeste, kellel on psüühikahäire iseseisva elamise, arengu
ja integreerituse toetamiseks kogukonnas.

Meeskond projektis: TLÜ sotsiaalkaitse ja õiguse valdkonna õppejõud, teenuseid osutavad partnerorganisatsioonid (Tallinna
Vaimse Tervise Keskus; Tartu Vaimse Tervise Keskus) ja välisriikide eksperdid, sh prof Johannes Pieter van Ewijk ja prof Jean
Pierre Wilken.

TULEMUS:

• Analüüsiti 16 eksperdiga läbiviidud intervjuu ja teaduskirjanduse baasil välisriikide (Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Rumeenia,
Holland, Ühendkuningriik, Rootsi) kogemusi deinstitutsionaliseerimise läbiviimisel ja kogukonnapõhiste teenuste arendamisel.

• Eesti deinstitutsionaliseerimise protsessi uurimiseks viidi läbi õigusaktide analüüs ja intervjuud 39 protsessis osalejaga, sh
teenusekasutajad ja -osutajad, tööandjad ja KOV spetsialistid.

• Koostati ja esitati raport koos ettepanekutega Eesti erihoolekande süsteemi korralduse muutmiseks, arendamiseks ja
tõhustamiseks ning inimeste, kellel on psüühikahäire iseseisva elamise, arengu ja integreerituse toetamiseks kogukonnas.

• Publikatsioon: Bugarszki, Z., Medar, M., Wilken, J.P., Ewijk, H. van (2016). Research on Deinstitutionalisation. SW: Czech
and Slovak Social Work. Eris Journal Summer. 4.2016., pp.100-101.

• Publikatsioon: Bugarszki, Z., Medar, M., Van Ewijk, J. P., Wilken, J-P., Narusson, D., Saia, K., Kriisk, K., Kiis, A., Susi, M., 
Sooniste, I., Rahu, A. (2016). Uuring psüühilise erivajadusega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi 
ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel. Lõppraport.

Positiivsete hoiakute kujundamine - tööturu ligipääsetavus vaimse tervise
probleemidega noorte jaoks (Positive attitude development - access to labour
market for young adults with mental health problems) (2015-2017)

Uurimis- ja arendusprojekti eesmärk oli, tuginedes vaimse tervise probleemidega noorte töölerakendamise
kogemustele, teha ettepanekuid noorte töölerakendamise ja nende iseseisva elamise toetamiseks. Uurimuse
kaudu sooviti õppida lähemalt tundma vaimse tervise probleemidega noorte kogemusi töö leidmisel ja
töölerakendumisel, samuti tööhõive toetamisega tegelevate spetsialistide ja tööandjate kogemusi.

Meeskond: TLÜ ÜTI sotsiaalkaitse suund, Arcada University of Applied Sciences (Soome), Tallinna Vaimse
Tervise Keskus, Helpific

TULEMUS:

• Projekti käigus koguti intervjuude kaudu (sh erivajadusega noored, teenuseosutajad, tööandjad) infot
vaimsete probleemidega noorte tööturule toetamise ja töölerakendumise protsessi kohta ning tehti
ettepanekuid Eesti töövõimereformi tõhustamiseks. Projekti kaudu viidi läbi mitmeid meediakampaaniaid
psüühilise erivajadusega noorte töölerakendumise ja nende iseseisva elamise toetamiseks.

• Publikatsioon: Medar, M., Bugarszki, Z., Saia, K., Tiko, A., Sooniste, I., Hall, A., Rahu, A. (2017)
„Complexities of Participating in Estonian Labour Market: Experiences of Persons with Mental Health
Problems, Employers and Service Providers“. EAST-WEST STUDIES. Journal of Social Sciences of
Tallinn University Law School, 8, 91−105.

• Publikatsioon: Medar, M., Bugarszki, Z., Saia, K., Tiko, A., Sooniste, I., Hall, A. Rahu, A. (2017). Vaimse
tervise probleemidega noorte, neid toetavate spetsialistide ja tööandjate kogemused noorte
töölerakendumisel. Sotsiaaltöö, 3, 62−68.
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Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös:
lastekaitsetöötajate refleksioone kliendi kaasamisest (2016)

Projekti eesmärgiks oli abivajava lapse ja pere hindamise metoodika väljatöötamine lastekaitsetööks.
Projekti käigus koguti lastekaitsetöötajate refleksioone lapse ja tema pere kaasamisest
hindamisprotsessis Viljandi- ja Harjumaa lastekaitsetöötajate (n=36) hindamispraktikate baasil.

Projekti meeskond: ÜTI sotsiaalkaitse suund, Harjumaa ja Viljandimaa KOV-d; 

TULEMUSED: 

Publikatsioonid: 

Välba, E., Toros, K., Tiko, A. (2016). Abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös: Harjumaa
lastekaitsetöötajate mõtteid ja arvamusi kliendi kaasamisest. Projekti raport.

Toros, K., DiNitto, D., Tiko, A. (2018). Family engangement in the child welfare system: A scoping
review.

Välba, E., Toros, K., Tiko, A. (2017). Family engangement within the context of assessment in child
protection practice: The case of Estonia.

Asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamise ja
rakendamisejuhendmaterjalide väljatöötamine (2018)

Projekti eesmärgiks on asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse
korraldamise ja rakendamise juhendmaterjalide väljatöötamine. Projekti käigus viidi
läbi konsultatsioonid, juhendi piloteerimine ja tutvustus infopäevadel.

Projekti meeskond: ÜTI sotsiaalkaitse suuna sotsiaaltöö ja riigiteaduste õppejõud;
Sotsiaalkaitseamet;

TULEMUSED:

Juhend asendushooldusel kasvavate noorte järelhooldusteenuse korraldamiseks ja
rakendamiseks.
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Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas (Co-creation of Service 
Innovation in Europe) (2017-2020)

CoSIE projekti eesmärgiks on avalike teenuste arendamine koosloomes, demokraatlike
dimensioonide üleselt ja toetades sotsiaalset kaasatus ning ühendades koostööle erinevad
kodanike grupid ja huvipoolte esindajad, sh ülikool.
Projekti käigus viiakse Võrumaal läbi 3 häkatoni stiilis loometalgut, kus kõigil osalevatel
meeskondadel on võimalik saada nõu erinevate valdkondade spetsialistide (Brändid ja
turundus, Ärimudelid, Teenusedisain, Sotsiaalne ettevõtlus) käest, kes toetavad meeskondi
mentorluse kaudu. Projekti käigus toetatakse ka võitnud meeskondade teenuslahenduste
elluviimist.
Projekti meeskond: TLÜ Ühiskonnateaduste instituut, Võrumaa Arenduskeskus, Helpific.

TULEMUSED:
Häkatoni meetod kogukonna arendustöö meetodina
Publikatsioonid 2019, 2020

Tänan tähelepanu eest!

Marju.Medar@tlu.ee


