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Infokiri 5 

september 2015  

 

Tere! 

MDFT meeskonnad (kõik 20 MDFT terapeuti) kohtusid esmakordselt 14. septembril alanud 

meeskondade koolitusel täiskoosseisus. Viis meeskonda (põhja, lõuna, ida, lääne ja vangla 

meeskond) osalesid 14-17.09.2015 Kees Mosi ja vangla meeskonna juhendaja Henno 

Verdami eestvedamisel MDFT terapeutide koolitusel. 

 

Terapeudid alustavad koolitustsükli lõppedes koheselt tööd uute juhtumitega ning sellega 

seoses on märkimisväärselt suurenenud meie suutlikkus noortele ja peredele üle Eesti 

MDFT-d pakkuda. 
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MDFTsse suunamine 

Kuna terapeutide arv on kasvanud, ootame ka MDFTsse suunamise kasvu.  

Endiselt on meie põhikliendiks kuritegusid toime pannud multiprobleemsed alaealised, 

kelle puhul peaks MDFT olema reaalseks alternatiiviks kinnistele asutustele. MDFTd saab 

kasutada nii koos kui ka ilma käitumiskontrollita. Prokurörile ja kohtunikule on sobivate 

juhtumite leidmisel abiks superviisorid ning kohtueelseid ettekandeid koostavad 

kriminaalhooldajad.  

Kuna nõudlus MDFT programmi järgi on suur ka väljaspool kriminaalmenetlust, oleme 

otsustanud senisest suuremas mahus testida alaealiste ja juhtumite sobivust MDFTsse ka 

teiste sihtgruppide osas.  

Sihtrühma laiendamine tähendab:  

1) Alaealiste komisjoni klientide vanusepiiri tõstmist noore täisealiseks saamiseni. Igas 

piirkonnas saab korraga teenusel olla kuni 5 alaealiste komisjoni klienti. Noorte 

juhtumid peavad olema piisavalt keerulised, et MDFT saaks olla reaalne alternatiiv või 

nö viimane võimalus enne erikooli suunamise kaalumist.  

2) Väärtegusid toime pannud 14-18 aastaste alaealiste puhul on politseil võimalik 

MDFTsse suunata noori, kelle puhul menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatakse 

kohustusega osaleda sotsiaalprogrammis.  Igas piirkonnas saab korraga teenusel olla 

kuni 5 politsei poolt suunatud klienti. Need juhtumid peavad olema piisavalt 

keerulised, et MDFT saaks olla reaalne alternatiiv aresti kohaldamisele.  

Noore sobivust sihtrühma hindab piirkondlik superviisor, hindamine peab olema tehtud 

enne, kui toimub formaalne programmi suunamine.  

MDFT põhja meeskond:  

Põhja 
meeskonna 
superviisor Tiiu 
Meres ja 
terapeudid Pille 
Kütt, Piret 
Varik ja Daniel 
Soomer 
kaardistamas 
näidisjuhtumi 
kaitsetegureid 
ja vajadusi.  

 

25.09.2015 kohtub põhja meeskond politseiga, et tutvustada MDFT-d ja teraapia võimalusi 
ning arutada ühiseid koostöövõimalusi tööks väärtegusid toime pannud laste ja noortega. 
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Mis on toimunud? 

Suvisel perioodil on jätkunud töö 27 perega ning 

jooksvalt on teraapia MDFT esimeste juhtumitega 

edukalt lõpetatud. Teraapia lõpetamine tähendab 

praktikas seda, et pooleaastase ühise töö käigus on 

saavutatud olulisi muutusi ja õpitud toimetulekuks 

vajalikke oskusi ning noor ja pere on valmis 

olemasolevate ressursside ja jõuvarudega ilma 

terapeudi toeta edasi minema. 

Kõik tulevased superviisorid on edukalt ja väga heade 

eksamitulemustega lõpetanud esimese aasta koolituse 

ning alustanud teist õpinguaastat oma meeskondade 

uute terapeutide juhendajatena. 

 

 

 

Mis on tulekul? 

Lähiajal on meie esmane prioriteet tutvustada 

MDFT võimalusi politseiametnikele ning olla 

headeks ja aktiivseteks koostööpartneriteks 

olemasolevatele suunajatele. 

Esmakordselt püüab MDFT meeskond jõuda sellel 

sügisel vajaduse ja võimaluste tekkides ka 

Saaremaale ja Hiiumaale. 

Lõuna piirkonna MDFT superviisor on planeerinud 

oktoobrikuus osaleda neljandal maailma vaimse 

tervise konverentsil, et teha seal ettekanne 

mitmedimesioonilise pereteraapia rakendamisest 

Eestis. 

Paremalt vasakule: põhja meeskonnast superviisor 

Tiiu Meres ja terapeut Daniel Soomer ning lõuna 

meeskonnast Mari Tikerpuu ja Krista Joost. 
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Kelle poole küsimuste korral 

pöörduda? 

Kuigi meil on viisteist väga vahvat 

uut terapeuti ja tutvustamist 

väärivate terapeutide ring on 

esitatust oluliselt laiem, palume 

esmalt võimalike küsimuste ja 

programmi suunamist puudutavate 

küsimuste korral ühendust võtta 

piirkondliku MDFT meeskonna 

superviisoriga välja toodud 

kontakttelefonidel. 

 

Vasakult paremale: lääne meeskonna superviisor Karin Luts, vangla meeskonna superviisor 

Birgit Tallmeister, uutest terapeutidest õnnestus kaamerasilmal seekord veel tabada lõuna 

meeskonnast Mari Tikerpuu, lääne meeskonnast Malle Ellamit, ida meeskonnast Elle Purde-

Pritsi ja vangla meeskonnast Kai Kappi. 

 

 

Tervitades, 

MDFT meeskond 

www.kriminaalpoliitika.ee/mdft  

 

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/  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/mdft
http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

