
 

 

ESTA sügiskool „Kus ma olen, ja kuhu ma tahan jõuda – kutsetunnistus kui sotsiaalala töötaja 

kvaliteedimärk“ 

09.-10.09.2020, Nelijärve Puhkekeskuses 

Kolmapäev, 09. september 2020.a. 

  9.45-10.30 Registreerimine, majutumine, hommikukohv 

10.30-10.45 Tervitussõnad, päeva tutvustus 

10.45-11.15 

Suur saal 

Üllatuskülaline 

11.15-12.15 

Suur saal 

 

“Kutsete andmine“ lühitutvustus – Sole-Riin Sepp, ESTA  
„Sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajadus ja hariduspakkumine 2020“ - Rain Leoma, SA 
Kutsekoda  
 

12.15-13.00 Lõunasöök 

13.00-15.00 

Suur saal 

Mida kutse annab töötajale, tööandjale, kliendile, sotsiaaltöö mainele? 
Mõtteid jagavad Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused;  Jaanika Luus, MTÜ 
Koduhoolduskeskus Certis; Maida Michelson, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.  
Toimuvad arutelud töörühmades. 
 

15.00-15.15 Kohvipaus 

15.15-16.45 „Tähelepanust ja mälust“  Tauri Tallermaa 
Nii nagu inimesel on unikaalne sõrmemuster, on meil kõigil ka täiesti erinevad 
mõtlemismustrid, mis arenevad välja lapsepõlves ja mõjutavad tervet meie edaspidist elu. 
Reeglina ei tulene aga meie mäluprobleemid mitte halvast või piiratud mälust, vaid üha 
pealiskaudsemast tähelepanuvõimest. Maailm on viimase paarikümne aasta jooksul infoga 
üle ujutatud ning uputus aina kasvab. Ja selle sees peab inimene kuidagi ellu jääma, tervena 
püsima, ning oma aju võimalikult mõistlikult kasutama.  
 

16.45-17.00 Paus 

17.00-18.00 

 

Suur saal 

 

Lõõgastavad tegevused (Registreerimine saabudes kohapeal) 

- Jalutuskäik looduses  

- Vestlusring „Positiivsed lood sotsiaaltöös“ 

 

18.00-19.00 Õhtusöök  

19.00-23.00 

Saunamaja 

 

Koosviibimine.  

Mõnus ühine olemine hea muusika, tantsu ja suupistetega. Sauna võimalus. 

Sobiva ilmastiku korral lõpetame päeva koos lõkke ääres (alates 22.00). 

 

 

 

 



Neljapäev, 10. september 2020. 

 8.00-9.00 Hommikusöök 

 9.00-10.15 

Suur saal 

 

ESTA volikogu koosolek 

* ESTA liikmete tagasisideküsitluse esialgsete tulemuste tutvustus.  

* ESTA tegevusplaan 2020 ja 2021, lühiarutelud ESTA tegevuskava teemadel:  

1) head kogemused ja ettepanekud ESTA tugevamaks muutmiseks piirkonnas;  

2) aktuaalsed teemad sotsiaalalal, ning arutelu (ESTA võimalikud ettepanekud Eesti 

Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule);  

3) kui kevadine kriisiaeg korduks, mida teha teisiti, ja kuidas ESTA saaks toeks olla? 

 

10.15-10.30 Paus 

10.30-12.00 

Suur saal 

"Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda“ Mihkel Raud 

Vestlus kriitikaga toime tulemisest ehk sellest, kuidas suruda endas maha hirm teiste 

inimeste arvamuse ees. Kui see hirm on seljatatud, on absoluutselt kõik võimalik!  

 

12.00-13.00 Kerge eine 

 

• Võimalus osta ESTA rinnamärki (sularaha). 

• Pimemassööri teenus (sularaha). 

• Riietus vastavalt ilmale (mugavad jalanõud jalutuskäiguks looduses, ja soojad riided lõkke 

äärde). 

• Sauna külastajal palume võtta kaasa saunatarbed.  

• Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel kavas muudatusi teha. 

 

 

 


