
Kuidas korraldada vanemlusprogrammi kohalikus omavalitsuses?  

 

Osapooled ja rollid: 

KOV – vanemlusprogrammi korraldamine kohalikus omavalitsuses, sh lapsevanemate leidmine, 

koolituste läbiviimise tehnilise korraldamise toetamine. 

Grupijuhid – koolitusi viivad läbi spetsiaalse väljaõppe läbinud grupijuhid (ühte koolitusgruppi viib 

läbi kaks grupijuhti). 

TAI – vanemlusprogrammi arendamine, laiendamine ja hindamine; TAI omab infot kõikide 

programmi grupijuhtide kohta, korraldab grupijuhtidele väljaõpet, supervisioone, kovisioone ja 

täiendkoolitusi kvaliteedi hoidmiseks ja arendamiseks. 

Ettevalmistavad tegevused: 

KOV-i otsus programmi KOV-is pakkuda ja selle pakkumist toetada, sh KOV-i kontaktisiku 

määramine – vanemlusprogrammi korraldamisega omavalitsuses on senise praktika kohaselt 

tegelenud enamasti lastekaitsespetsialist või muu lastega töötav spetsialist. 

Lapsevanemate kaasamine. Enamasti toimub gruppide komplekteerimine kohaliku omavalitsuse 

spetsialisti ja programmi grupijuhtide koostöös. Infokanalitena kasutatakse laste- ja haridusasutusi, 

vaimse tervise keskusi, Rajaleidja keskusi ja ka lastekaitsetöötaja andmeid perede kohta, kellel on 

probleeme laste kasvatamisel. Programmis osalevad 3–8-aastaste laste vanemad, kelle lastel esineb 

mõningaid käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine; ilmingud käitumisest, mis võivad 

viidata hüperaktiivsusele; hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne. Programmi 

raames pakutav koolitusprogramm on mõeldud vanematele, kelle lastel ilmnevad 

häirete/probleemide varajased sümptomid.  

Ühes koolitusgrupis on kuni 14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt nii ema kui ka isa (osaleda 

võivad ka kõik teised lapse kasvatamisega kokku puutuvad pereliikmed või lähedased).  

Vanemate motiveerimine. Kuni 16 nädalat vältavas koolitusprogrammis osalemise teevad lihtsamaks 

lisateenused (toitlustus, lastehoid), mida omavalitsus lastevanematele saab pakkuda. 

Koolitusruumid. Iganädalasteks koolitusteks sobivate ruumide otsimisel tuleks arvesse võtta, et 

koolitusruum peab mahutama 16 inimest, kelle jaoks on toolid istumiseks paigutatud poolkaarde. 

Ruumis peab olema võimalus videote näitamiseks (videoid näidatakse arvutist läbi dataprojektori 

seinale või DVD-mängijast televiisorisse). Lastehoiuteenuse pakkumiseks sobivad ruumid asuvad kas 

koolitusruumiga samas majas või selle lähistel. 

Koolitusruumid peaksid olema grupijuhile kasutamiseks vabad vähemalt 1 tund enne koolituse algust 

ja 0,5 tundi peale koolituse lõppu.  



Lastehoid. Koolitusgrupis osalejate lastele pakutakse koolituse ajaks lastehoidu. Võimalusel on 

lastehoid omavalitsuses organiseeritud koolitusruumi kõrval olevasse ruumi ja sinna on palgatud 

lastega tegelema lapsehoidja. Kui sobivat ruumi koolitusruumi juures ei ole, on kasutatud võimalust 

lapsehoiuks lähedalasuvas lasteaias või perekeskuses. Lapsehoiuteenuse pakkujaga sõlmib 

omavalitsus teenuse osutamise lepingu (nt töövõtuleping, käsundusleping). Lapsehoiuteenuse 

pakkujale ei ole TAI-l kutsestandardi osas nõudmisi. 

Koolituseks vajalikud tarvikud. Koolituseks vajalikud tehnilised vahendid (videokaamera, statiiv, 

mälukaart jms) tagab grupijuhtidele TAI. Omavalitsus varustab grupijuhte kantseleitarvetega ja 

võimaldab koolitusmaterjalide paljundamist. Kantseleitarvete soetamine toimub koostöös 

grupijuhtidega, kes valivad välja koolituseks vajalikud kantseleitarbed. 

Toitlustus. Koolituse alguses või vaheajal on oluline pakkuda osalejatele ja nende lastele kerge eine. 

Võimalusel pakutakse osalejatele näiteks köögi- ja puuvilju, salatit, pirukat, võileiba vms. Toitlustuse 

võib omavalitsus tellida teenusepakkujalt või soetada toitlustuseks vajaminevad toiduained poest.  

Transport. Kui vanematele on murekohaks koolitusele kohalejõudmine, oleks hea, kui omavalitsus 

pakuks abi näiteks transpordikulude hüvitamisega või transpordi korraldamisega. 

Tegevused koolituste läbiviimise perioodil: 

Koolitusruumid. Tagada koolitusruumi korrashoid ja vajalik paigutus (toolid poolringis istumiseks 

ning 2–3 lauda asjade paigutamiseks) ning varustatus tehniliste vahenditega (pabertahvel, 

dataprojektor või teler). 

Koolitusmaterjalide paljundamine. Kaasabi osutamine grupijuhtidele koolituseks vajalike 

õppematerjalide paljundamisel. Koolitusmaterjalid võib paljundada ühes osas enne koolituse algust 

või osade kaupa vastavalt enne iga koolitussessiooni toimumist. Koolitusmaterjalide paljundamiseks 

leiab omavalitsus sobivad võimalused kas asutusesiseselt või tellib teenuse koopiakeskuselt. 

Järeltegevused:  

Aruandlus ja arvete esitamine. Vastavalt sõlmitud koostöölepingule esitab omavalitsus igakuiselt 

(kokkuleppel harvem) TAI-le toitlustuse, lapsehoiuteenuse ja kantseleitarvete kohta arve koos kõigi 

kuludokumentidega (lähtudes koostöölepingus ettenähtud eelarvest).   

Tulemused ja tagasiside 

KOV annab soovitavalt TAI-le jooksvalt tagasisidet koolituste planeerimise või läbiviimise käigus 

tekkinud probleemidest ja küsimustest, millele koostöös grupijuhtidega leitakse sobivad lahendused. 

TAI tutvustab koolituste lõppedes esimesel võimalusel omavalitsusele grupi mõjutulemusi. 

Koolitusperioodi lõppedes on omavalitsuse kontaktisikul soovitatav läbi viia arutelu grupijuhtidega, 

et saada koolituste kohta tagasisidet ning soovitusi, keda koolitusprogrammi läbinutest suunata edasi 

jätkuprogrammi. Koolitusperioodi lõppedes toimub TAI eksperdil arutelu omavalitsuse 

kontaktisikuga, et saada tagasisidet koolituste planeerimisest ja läbiviimisest omavalitsuses. 

Igasugune tagasiside on oluline programmi jätkustrateegia planeerimisel.    



Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ rakendamine Eestis toetab „Laste ja perede arengukava 

2012–2020“ strateegiliste eesmärkide elluviimist positiivse vanemluse arendamisel ning laste 

elukvaliteedi parandamisel. 

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi pilootprojekt toimub Eestis 2014.–2017. a Euroopa 

Majanduspiirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored” raames. 

 

 




