
Aija Kala,  MDFT terapeut-superviisor – Lõuna tiim 

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond 



1. Eelarutelu (suunaja – superviisor – pere) 

2. Suunamine  

   (AK, politsei, prokurör, krim.hooldus) 

3. Kontaktivõtt (pere, tugi) 

!!! Järjekord... 

4. Teraapia 
 Liitumine /hindamine 

 Muutused 

 Kinnistamine 

5. Üleandmine 

6. Järeltugi 



 https://www.youtube.com/watch?v=c08i_9gumJs 

 Kuulata üht... ja teist... 

 Kokku – see on juba keerulisem... 

 Niimoodi keskenduda, et igal rohuliblel oleks 
nagu lille staatus 

 Neutraalsus 

 Planeeritus 

 ja ometi... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c08i_9gumJs


  

MDFT 

Noor 

Pere 

Pereväline 

Vanem 



 Kuidas näeb olukorda pere? Kuidas kool? 

 Milles on probleem? Mida tahaks muuta? 

 



 Kuidas näeb olukorda politsei, prokurör, KOV? 

 Milles on probleem? Mida tuleks muuta? 

 



 Kuidas näeb olukorda noor ise? 

 Milles on probleem? Mida tahaks muuta? 







• Mida mina sellest saan?   

• Keskendumine tugevustele 

• Stress on meie liitlane 

• Vanemlik põrgu 

• Kasuta kriisi!  

• Lootus & lootusetus koos 

• Pere on parim ravim 

• Et ei tuleks kahetseda 

 



Eesmärk: tekitada vastastikune arusaamine ja eesmärgid 
koos soovi, tungi ja jõuga muutuste tegemiseks. 

Tegevused:  

- Tutvu(sta)mine 

- Liitude loomine 

- Aru saamine, mõistmine 

- Jõustamine 

- Motiveerimine 

- Pakilisustunde toetamine 

- Tugevuste ja riskide sedastamine 

- Eesmärgistamine (isikliku tähendusega eesmärgid) 

 

 



Teraapiaplaanid <> tagasiside  

 Töö teemade kaupa, igaühel oma osa.  

 Töö dimensioonide kaupa, eraldi ja koos 

 

 

 



Tegevused: 

- Mida mina teha saan? 

- Väikeste edusammude tähistamine. 

- Tee, mida vaja. Vali, kuhu panustad.  

- Toetumine tugevustele / takistuste uurimine 

 

 

 



 Ebaõnnestumistes peituvad nii info kui 
võimalused. 

 

 



 Enda > teise > üksteise mõistmine 

 Suhtlemisoskused > suhted > rollid 

 Mina-pilt > identiteet > suhtlusring 

 Mudelid > reeglid ja piirid > vastutus 

 



Näide: vaatenurga teisendamine. 

 

Isa: Mulle aitab! Jälle ta ei läinud kooli. Vaat 
nüüd on minu mõõt täis – veel üks kord ja ma 
viskan ta kodust välja! Saagu mis tast saab!” 

Terapeut: ... 

 

 

 



Näide: vaatenurga teisendamine. 

Isa: Mulle aitab! Jälle ta ei läinud kooli. Vaat nüüd 
on minu mõõt täis – veel üks kord ja ma viskan ta 
kodust välja! Saagu mis tast saab!” 

 SISU TASAND Terapeut: See on tõesti raske olukord. 
Sind juba paremini tundes ma tean, et seda pole 
sul kerge öelda, kuid sa ei näe enam muid 
võimalusi. Räägi talle, miks kool sinu arvates nii 
oluline on. 

TUNDE TASAND – Terapeut: Ma näen, kui palju see 
sulle haiget teeb. Räägi neist ohtudest ja riskidest. 

 

 



Lapsed on peeglid 

Suhted >>> lahendused 
 

 

 



 Eesmärk: et muutused jääks püsima. 

 Tegevused: 

 - muutuste kinnitamine  

 - ettevalmistus edasiseks (kriise võib elus veel 
ette tulla, kuid nüüd suudate teisiti toimida) 

 - osaliste jõustamine  

 - vastutuse üleandmine. 

 



 Tugi?võrgustik... professionaalsed rollipiirid 
 Konfidentsiaalsus  
 Eelhindamine 
 Lisateenused 
 Järjekord 
 Ennetus? 
 Stigmad 
 (patologiseerimine) 

 SES varieeruvus 
 Aeg 
 Raha?  
 Nende laste peale kulutatud raha on kokkuhoitud raha 

/T.Jürjen/ 
 



    See kõik on teie endi saavutus. 



 Projekti algatajaid, rahastajaid, käivitajaid ja 
toetajaid 

 Projekti juhte Kristel Kraasi (JUM), Monika 
Toigerit (SKA) ja Jako Sallat (JUM) 

 Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonda 

 Julgeid suunajaid ja vapraid koostööpartnereid 

 Erakordseid noori ja peresid, kelle elust ja 
pingutustest meil oli au osa saada. 

 


