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Konverents 

LASTE PSÜHHIAATRILINE INTEGREERITUD REHABILITATSIOON 

Lühikokkuvõte osalejate tagasisidest 

 

Konverentsi korraldajaks oli Sotsiaalkindlustusamet ning üritus viidi läbi Norra 

finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise 

rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames. 

Konverents toimus 27. november 2014 Tallinnas Meriton Grand Conference & SPA Hotelli 

Konverentsikeskuses. 

Konverentsile oli oodatud laste vaimse tervise spetsialistid tervishoiu-, sotsiaal- ja 

haridusvaldkonnast. Kokku osales üritusel 111 inimest. Konverentsil kasutati eesti-inglise-

eesti sünkroontõlget ning konverentsil esinejate ettekanded salvestati ning on leitavad: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g_TzY7pIaDZ-0dWqkF0Mrd2kG53S_E1. Üritust 

modereeris Dr. Anne Daniel- Karlsen. 

Tervitussõndega avasid konverentsi Sotsiaalministeeriumi tervise- ja tööminister Urmas 

Kruuse, Kuningliku Norra Saatkonna suursaadik Dagfinn Sørli  ning Sotsiaalkindlustusameti 

peadirektor Juta Saarevet. Ürituse peaesinejaks oli pedagoogikalektor Godi Keller Norrast. 

Kõnede ja heade praktikatega esinesid Dr. Anne Kleinberg - SA Tallinna Lastehaigla 

Psühhiaatriakliinikust, Tiina Kivirand - Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tiina Tõemets - 

Sotsiaalministeeriumist, MSc Airiin Demir - kliiniline lastepsühholoog, Ülle Keinaste - Imastu 

Kool-Kodust, Urve Tõnisson - MTÜ HENK ja Tiina Kallavus - Tartu Herbert Masingu Koolist.  

Pärast konverentsi toimumist said osalejad kutse vastata elektrooniliselt tagasiside 

küsimustikule, tagasisidet andis kokku 60 konverentsi külastanud inimest.  

Hinnang konverentsile tervikuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konverentsil esitatud ettekannetest tõsteti esile järgmisi esinejaid või teemasid: 
 Godi Kelleri ettekanne teemal „Pedagoogi ja lapsevanema koostöö 

psüühikahäirega lapse toetamisel“  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g_TzY7pIaDZ-0dWqkF0Mrd2kG53S_E1
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 Airiin Demiri ettekanne teemal „Tervishoiu ja hariduse koostöö vaimse tervise 

probleemidega laste huvides“  
 Dr Anne Kleinbergi ettekanne teemal „Tervishoiu ja hariduse koostöö vaimse 

tervise probleemidega laste huvides“  
 Tiina Tõemetsa ettekanne teemal „Varajane märkamine ja integreeritud teenused 

lapse vaimse tervise toetamiseks“  
 

Kommentaarid ja ettepanekud vastajatelt 

 Tänati konverentsi korraldajaid ladusa korralduse ja huvitava konverentsi eest 

 Mainiti, et ürituselt saadi palju uut informatsiooni 

 Avaldati arvamust, et üritus oli üks viimasel ajal toimunutest parimaid 

 Juhti tähelepanu, et ajagraafikust kinnihoidmine on väga oluline ja seda peaks tagama 
moderaator 

 Tehti ettepanek, et sisublokid võiksid järgmisel üritusel lühemad olla 

 Arvati, et Godi Kelleri ja Airiin Demiri ettekanded oleksid võinud pikemad olla 
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Koordinaator 


