
 

 

 

Mitmedimensiooniline pereteraapia MDFT 
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veebruar 2015 

Head MDFT sõbrad! 

Tahame teiega jagada oma rõõmu mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) Eestisse 

jõudmise ja esimeste tehtud sammude üle. Infokiri annab 1-2 korda kuus ülevaate tegevuste 

hetkeseisust ja meie järgnevatest plaanidest. Kui teil on ideid, mida infokirjas veel kajastada, 

andke julgelt teada!  

Mis on MDFT?  

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõsiste probleemidega (uimastite 

kuritarvitamine, koolikohustuse mittetäitmine, õigusrikkumised, suhteprobleemid jt) lastele 

ja noortele ning nende peredele suunatud perepõhine sekkumisprogramm. MDFT töötab 

muutuste saavutamiseks ja säilitamiseks süsteemselt nii noore õigusrikkuja, tema vanema, 

perega kui perevälise domeeniga (nt kool, õpetajad, sõbrad). Võrreldes individuaalse 

lähenemisega noorele või vanemale võimaldab mitmesuunaline teraapia jõuda püsivamate 

muutusteni. Eestis on MDFT peamine sihtgrupp kuritegusid toime pannud alaealised, kelle 

puhul eesmärgiks korduvkuritegevuse vähendamine ning kinnistesse asutustesse sattumise 

vältimine.  

MDFT sihtgrupp (täpsem info saab olema juhendmaterjalis) 

Piirkondlikud superviisorid tegelevad järgmiste klientidega: 

 14-18 aastased kuritegusid toime pannud noored, kelle suhtes prokuratuur menetluse 

otstarbekusest lõpetab ning kellele kohus määrab alaealiste mõjustusvahendi või 

käitumiskontrolli sotsiaalprogrammis osalemise kohustusega (programmi sobivust 

aitab hinnata peamiselt kohtueelset ettekannet tegev kriminaalhooldaja, vajadusel ka 

superviisor). 

 11-14 aastased alaealiste komisjonide kliendid (programmi sobivust aitab hinnata 

superviisor).  

Viru vangla MDFT programmi kliendid:  

 Vanglast ennetähtaegselt vabanevad kuni 19-aastased noored. 

 



Mis on toimunud? 

Alanud aasta jaanuari lõpus läbisid meie 5 piirkondlikku superviisorit (Karin Luts, Birgit 

Tallmeister, Kalle Laane, Tiiu Meres ja Aija Kala) hollandlasest MDFT koolitaja Kees Mos`i 

eestvedamisel oma esimese koolitustsükli, et paralleelselt alustada tööd oma esimeste 

juhtumitega. Igale superviisorile on kaheaastaseks koolitusperioodiks määratud individuaalne 

juhendaja. 

 

 

 

 

 

 

 

Käesoleva hetkeseisuga on alustatud tööd 8 noore ja perekonnaga üle Eesti! Suunajateks on 

olnud peamiselt kriminaalhooldusametnikud (kuu kõige aktiivsemad suunajad on olnud Pärnu 

piirkonna ametnikud Tiina Ruul, Kristi Luik, Maie Koger ja Tartu piirkonnast Kai Kapp), 

alaealiste komisjonidest on meie superviisori Aija Kalaga teinud tõhusat võrgustikutööd Tartu 

Maavalitsuse alaealiste komisjonide sekretär Aare Laak ning Kalle Laanega Viru 

Ringkonnaprokuratuurist prokuröri abi Natalja Firsova. Suured tänud kõikidele meie 

koostööpartneritele! 

 

 

 

 

 

 

 

Mis on plaanis? 

Järgmise kalendrikuu sees valmivad MDFT-d ja selle võimalusi tutvustavad juhised nii 

programmi suunajatele kui ka brošüürid lastele ja peredele. Lisaks panustavad superviisorid 

intensiivselt võrgustikutöösse ja selle edasiarendamisse. 

Kelle poole küsimuste korral pöörduda? 

Tõsiste käitumisprobleemidega laste ja noorte programmi suunamiseks olete oodatud 

ühendust võtma alljärgnevatel kontaktandmetel: 



Nimi, piirkond Telefon Aadress 

Karin Luts, Pärnu piirkond 51943357 Pärnu, Lai 14, ruum 201  

Tiiu Meres, Tallinna piirkond 51933493 Tallinn, Lembitu 10b, ruum 105 

Kalle Laane, Jõhvi piirkond 59123387 Jõhvi, Keskväljak 1,  ruum 114 

Aija Kala, Tartu piirkond 57704568 Tartu, Põllu 1a, ruum 204 

Birgit Tallmeister, Viru Vangla 57808930 Viru Vangla noorteüksus 

Monika Toiger 

MDFT projekti koordinaator 

Lastekaitse üksus 

Sotsiaalkindlustusamet 

6408171  

5243658 

Lembitu 12 

Kristel Kraas  

MDFT projektijuht 

Kriminaalpoliitika osakond 

Justiitsministeerium 

6208223 

5212 489 

Tõnismägi 5A 

 

MDFT meedias 

Mitmedimensioonilisest pereteraapiast (MDFT) on võimalik lugeda 3. veebruaril ilmunud 

Postimehest: 

http://pluss.postimees.ee/3077857/katkistes-peredes-kasvavad-katkised-lapsed  

*Projekt „Raskete käitumisraskustega lastele/noortele ning nende peredele tõenduspõhise 

programmi rakendamine““ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 

programmi „Riskilapsed ja –noored“ eeldefineeritud projekti raames. Programmi viivad 

üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. 

Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: 

www.entk.ee/riskilapsedjanoored/  
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