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Avalik konkurss kohalikele omavalitsustele tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 

grupijuhtide leidmiseks 

 

Tervise Arengu Instituut viib koostöös kohalike omavalitsustega (KOV) läbi tõenduspõhist 

vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ ning kutsub KOVe saatma oma piirkonna kandidaate 

grupijuhtide väljaõppesse, mis toimub 6.-8. novembril 2018.a Tallinnas.  

Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 20 kandidaati, kes läbivad tasuta põhiprogrammi 

grupijuhi väljaõppe. Kandidaate otsime järgmistest maakondadest: Hiiumaa, Ida-Virumaa, 

Järvamaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Ida-Virumaale ja 

Tartumaale otsime grupijuhte, kes viivad programmi läbi vene keeles. Igasse maakonda võetakse 

kindel arv uusi grupijuhte (vt lk 3).  

Konkursil osalemiseks tuleb KOVil esitada taotlus, kus on toodud kandidaatide info, kellega 

soovitakse programmi läbiviimisel tulevikus koostööd teha, ning igal kandidaadil tuleb esitada 

kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Eeldame, et põhjalikum hindamisprotsess kandidaatide 

valikul viiakse läbi KOVi poolt, võttes arvesse alljärgnevalt toodud tingimusi.  

Kuna koolitusgruppi viivad korraga alati läbi kaks grupijuhti, siis ootame esmajoones kandideerima 

koos töötada soovivaid grupijuhtide paare. Kutsume ühe piirkonna KOVe tegema grupijuhtide 

leidmisel omavahel koostööd. Kandidaatide leidmisel ja hindamisel soovitame KOVil appi võtta 

selles piirkonnas juba tegutsevad grupijuhid (vt Lisa 2).  

Väljaõppe viib läbi „Imelised aastad“ programmi litsentseeritud treener Siri Gammelsæter. 

Väljaõpe toimub inglise keeles ja tagatud on eestikeelne järeltõlge. Iga osaleja on vastutav oma 

transpordi- ja ööbimisega seotud kulutuste eest. 

Kui KOVi poolt saadetud kandidaat vastab antud kutses kirjeldatud tingimustele ja osutub valituks, 

siis on KOVil võimalik kohe taotleda toetust programmi läbiviimiseks selle aasta sügiseses 

taotlusvoorus, et viia koolitusgrupp läbi 2019. aastal. Taotlusvoor on avatud oktoobrist novembri 

keskpaigani. Toetuse suurus on kuni 50%, Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas kuni 75% 

koolitusgrupi maksumusest.  

 

Programmi eesmärgid, tulemuslikkus ja rakendamine 

Programmi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja 

toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis osalevad 2 – 8-aastaste 

laste vanemad, kelle lastel esineb mõningaid käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, 

hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne. 

Programmi tulemuslikkus on mõju-uuringutega tõestatud. Uuringud näitavad, et koolitusprogrammi 

läbinud vanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja 

enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress. Samuti suureneb programmi rakendamise järel laste 
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sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ja paranevad 

suhted eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne 

käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.  

Eestis läbi viidud „Imelised aastad“ pilootprojekti uurimusest1 selgus, et kui enne koolituse algust 

kuulus 59% lastest vanemate antud hinnangute alusel probleemse käitumise gruppi, siis koolituse 

lõpuks oli see näitaja 19%.  

„Imelised aastad“ põhiprogramm kestab kokku 16 nädalat ja igal nädalal toimub üks 2-tunnine 

grupikohtumine. Ühes grupis on 14 osalejat ehk 7 peret, igast perest kaks täiskasvanut (parimal juhul 

ema ja isa, aga osaleda võib ka nt vanaema või vanaisa või keegi teine lähedastest, kes lapse 

kasvatamises aktiivselt osaleb). Grupi komplekteerivad grupijuhid koostöös lastekaitsetöötajatega. 

Ühe koolitusgrupi viivad läbi korraga 2 programmi väljaõppe läbinud grupijuhti.  

 

Grupijuhtide peamised tööülesanded on:  

• Koolitusgrupi komplekteerimine (sh intervjuude läbiviimine lapsevanematega enne koolituse 

algust); 

• Koolitusgrupi sessioonide ja -materjalide iganädalane ettevalmistamine; 

• Sessioonide läbiviimine kaaskoolitajana; 

• Sessioonide videosse salvestamine ja videosalvestuste analüüsimine supervisioonidel 

koostöös superviisoriga ning konsultatsioonides coach’iga;  

• Koolitusel osalejate eel- ja järelküsitluse ankeetide täitmise korraldamine ning tulemuste 

esitamine.  

Ühe koolitusgrupi läbiviimisele 4 kuu jooksul kulub ühel grupijuhil kuni 170 tundi, mis tähendab 0,25 

koormusega tööd. 

 

Väljaõppe läbinud grupijuht saab: 

• Olla osa tõenduspõhise vanemlusprogrammi grupijuhtide võrgustikust; 

• Tuge iga-aastastel grupijuhtide supervisioonidel Euroopast või USAst pärit treeneri käe all, 

kohaliku coach’i poolt ja kovisioonidel; 

• Omandada pikemas perspektiivis litsentseeritud „Imelised aastad“ grupijuhina järgmised 

kvalifikatsiooni tasemed (coach, mentor ja treener) ja hakata konsulteerima teisi „Imelised 

aastad“ grupijuhte.  

 

Kandidaatide orienteeruv arv, paiknemine ja koolituste läbiviimise keel: 

                                                           
1 Trummal, A. (2017) Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ pilootprojekti tulemused. Raportiga on võimalik tutvuda 
aadressil  
https://intra.tai.ee//images/prints/documents/149605567185_Vanemlusprogrammi%20piloodi%20tulemuste%20raport_0
5.2017.pdf  

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149605567185_Vanemlusprogrammi%20piloodi%20tulemuste%20raport_05.2017.pdf
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149605567185_Vanemlusprogrammi%20piloodi%20tulemuste%20raport_05.2017.pdf
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1. Hiiumaa – 2 kandidaati, eesti keel. 

2. Ida-Virumaa – 4 kandidaati, vene keel, sh 2 kandidaati võiksid olla võimelised lisaks läbi viima 

ka eestikeelseid gruppe. Kandidaatide paarid võiksid asetseda Ida-Virumaa eri piirkondades. 

3. Järvamaa – 2 kandidaati, eesti keel. 

4. Põlvamaa – 2 kandidaati, eesti keel.  

5. Pärnumaa – 2 kandidaati, eesti keel. 

6. Saaremaa – 4 kandidaati, eesti keel. 

7. Tartumaa – 1 kandidaat, vene keel. 

8. Valgamaa – 2 kandidaati, eesti keel. 

9. Võrumaa – 1 kandidaat, eesti keel. Kandidaat peaks olema valmis katma eelkõige Lõuna-Võru 

piirkonda. 

NB! Piirkondades (Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Valgamaa), 

kus otsitakse enam kui ühte kandidaati, on eelistatud juba komplekteeritud kandidaatide paarid. 

 

Ootame kohalikelt omavalitsustelt taotlust koostööks kandidaatidega, kes vastavad järgmistele 

kriteeriumitele: 

• Võimalus osaleda väljaõppes täismahus (6. – 8.11.18); 

• Kõrgharidus psühholoogia-, tervise-, sotsiaaltöö- või kasvatusteaduste valdkonnas; 

• Eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt C1 tasemel (kirjeldada CV-s);  

• Vene keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt C1 tasemel piirkondades, kus koolituste läbiviimise 

keeleks on vene keel (Ida-Virumaa, Tartumaa). 

Töökogemus ja koolitajakogemus, inglise keele oskus (kirjeldada CV-s): 

• Omab igapäevast töökogemust laste, vanemate või peredega viimase 5 aasta jooksul 

vähemalt 2 aasta vältel; 

• Teab positiivse vanemluse ja lapse arenguetappide põhitõdesid (kirjeldada, kus ja millal seda 

õppinud); 

• Omab eelistatavalt koolitajakogemust või gruppidega (eelistatult lapsevanemate või 

täiskasvanutega) töötamise kogemust; 

• Inglise keele oskus kõnes ja kirjas eelistatult B2 tasemel. 

 

Elukoht (kirjeldada CV-s): 

• Eelistatud on kandidaadid, kelle elukoht asub samas maakonnas, kus asub taotluse esitanud 

KOV (Hiiumaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa). Juhul kui 

KOV ei leia oma piirkonnast soovitud kandidaati, siis võib kandidaadi elukoht olla KOVi 

maakonnast erinev.  

Isikuomadused, mis toetavad tööd sihtgrupiga:  

Soojus, inimestega kontakti loomise oskus, hinnanguvabadus, täpsus (peab viima läbi nt 

anketeerimist), koostöövalmidus (suudab koolitusi kaaskoolitajaga ette valmistada ja läbi viia). 
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Grupijuhiks võib sobida näiteks sotsiaalpedagoog, eripedagoog, kooli-, lapse- või kliiniline 

psühholoog, pereterapeut, noorsootöötaja, lasteaia- või kooliõpetaja ja täiskasvanute koolitaja.  

Grupijuhiks ei pruugi sobida rollikonflikti tekkimise ohu tõttu KOV lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.  

 

 

Taotluse esitamine  

KOVilt ootame järgmist infot: 

Kohaliku omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud taotlus (taotlusvorm toodud Lisas 1), 

et kandidaat vastab eeltoodud kriteeriumitele ning KOV on valmis tegema kandidaadiga koostööd 

programmi läbiviimisel. 

 

Kandidaadilt, kelle osas on laekunud KOVi taotlus, ootame järgmist infot: 

a. Väljaõppes täismahus osalemise kinnitus (sõnastada dokumentidega kaasnevas e-kirjas) 

b. Kinnitus, et kandidaat vastab eeltoodud kriteeriumitele (sõnastada dokumentidega 

kaasnevas e-kirjas); 

c. CV (kus kirjeldatud haridustee, töökogemus ja keeletasemed) ja kontaktandmed (telefon, e-

mail, elukoht); 

d. Haridust tõendava dokumendi koopia. 

Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt 19. oktoobriks 2018. a. aadressile 

kart.vajakas@tai.ee.  

 

Hindamine 

• Eeldame, et põhjalikum hindamisprotsess viiakse läbi KOVi poolt, võttes arvesse eeltoodud 

tingimusi. Hindamisel soovitame appi võtta selles piirkonnas juba tegutsevad grupijuhid (vt 

Lisa 2); 

• Üks KOV saab esitada kandidaate maksimaalselt peatükis „Kandidaatide orienteeruv arv, 

paiknemine ja koolituste läbiviimise keel“ toodud mahus; 

• Kui piirkonda otsitakse rohkem kui 1 kandidaati, siis on eelis kandidaatide paaridel; 

• KOVide poolt laekunud taotlused vaadatakse läbi ning edukas otsus langetatakse juhul kui 

kandidaat vastab eeltoodud kriteeriumitele; 

• Kuna kohtade arv on piiratud, siis soovitame ühe piirkonna KOVidel teha koostööd 

kandidaatide valikul. Selleks, et vähendada võimalust, et ühest piirkonnast laekub mitmeid 

taotlusi, on KOVidel, kes kaaluvad taotluse esitamist, võimalus anda kontaktisikule oma 

osalemisest märku (tel 659 3933). Kontaktisik saab jagada infot selles piirkonnas taotlust 

esitavate KOVide osas, et neil oleks võimalik jõuda ühisele kokkuleppele enne taotluse 

esitamist; 

mailto:kart.vajakas@tai.ee
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• Kui ühest maakonnast laekub mitu taotlust, milles kandidaadid vastavad kriteeriumitele, 

valitakse nende seast taotlus, kuhu on kaasatud grupijuht/grupijuhid, kellel on suurem 

koolitajakogemus laste ja perede teemadel koolitamisel; 

• Kandidaatidega viiakse enne lõplikku otsust vajadusel läbi intervjuu telefoni või Skype’i teel.  

 

 

Lisainfot vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ kohta leiad: 

Programmi kirjeldus ja tutvustav video – www.tarkvanem.ee/koolitused/  

Programmi rahastamine ja rahastuse taotlemist puudutav info – 

http://www.terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad/kohalikele-

omavalitsustele  

Video: Programmi vajalikkus ja elluviimine kohalikes omavalitsustes – 

https://www.youtube.com/watch?v=q-BFK3BOomE  

Programmi haldaja koduleht – www.incredibleyears.com 

 

 

Kontakt: Kärt Vajakas, Tervise Arengu Instituut, tel 659 3933. 

 

 

 

http://www.tarkvanem.ee/koolitused/
http://www.terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad/kohalikele-omavalitsustele
http://www.terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad/kohalikele-omavalitsustele
https://www.youtube.com/watch?v=q-BFK3BOomE
http://www.incredibleyears.com/
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Lisa 1. Taotlusvorm kandidaatide esitamiseks „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi väljaõppesse  

 

Kohaliku omavalitsuse nimi  

KOV kontaktisiku nimi, telefoninumber, 
e-mail 

 

Kandidaat nr 1 nimi  

Kandidaat nr 2 nimi  

KOV ja kandidaadi varasema koostöö 
lühikirjeldus 

 

 

 

 

Võimaliku kaaskoolitaja nimi (kui 
kandidaadil on juba olemas 
potentsiaalne kaaskoolitaja, kes on juba 
varasemalt läbinud väljaõppe) 

 

 

 

 Kinnitame, et kandidaat vastab konkursil seatud tingimustele.   

 

Taotluse kinnitus digiallkirjaga: 

Allkirjaõigusliku isiku nimi Amet 

  

 



7 
 

Lisa 2. Kohalikud grupijuhid, keda on võimalik kaasata kandidaatide otsimisse 

 

Ida-Virumaa: 

Viktoria Šumarova, kviktoria@mail.ru, 56565479 

Anna Konovalova, konovalova_anna@hotmail.com, 56688999 

 

Järvamaa: 

Annika Steinberg, steinberg.annika@gmail.com, 5691 5891 

Heidi Antons, heidi.antons@gmail.com, 55670722 

 

Pärnumaa: 

Monika Koppel, monika.koppel@gmail.com, 55599225 

Olga Šunjajeva, olga.sunjajeva@rajaleidja.ee, 58853728 

 

Tartumaa: 

Maria Žuravljova, maria.zuravljova@ut.ee, 5585533 

 

Valgamaa: 

Marju Karavin, marjukaravin@gmail.com, 53989514 

Ülla Visnapuu, ylla.visnapuu@gmail.com, 53417306 

 

Võrumaa: 

Kadri Kõiv, kadri@developdesign.eu, 5203235 

Tea Ausin, tea.ausin@gmail.com, 56836377 

Katrin Kadastik, katrin.kadastik@mail.ee, 53339414 

mailto:steinberg.annika@gmail.com
mailto:heidi.antons@gmail.com
mailto:monika.koppel@gmail.com
mailto:olga.sunjajeva@rajaleidja.ee

