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Raamatu 3 osa:
I. Personaalse 
taastumise 
protsessis 
inimesega toimuv: 
haavatavus,
taastumine,
kogukonnaga seotus,
Toimevõime(kuse) areng,
eneseregulatsiooni muutus
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Raamatu 3 osa:
II. Töötaja (toetaja) 
vaade ja inimese 
mõistmine: 
Lootus ja lootuse hoidmine,
kohalolu,

tugevused,

avatud dialoog ja võrgustumine,
personaalset taastumist toetav töö,
empaatia,

kuulamisvastused (suhtlusoskused)

III. Nõustamise 
protsess
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Häälestumine mõtterännakuks

• Tule julgesti mõtterännakuga kaasa
• Märka oma mõtteid
• Märka vastupanu enda sees
• Märka, millised sõnad ja fraasid seostuvad 

Sul kogemuste ning lugudega
• Märka võimalusi
• Märka tugevusi
• Märka teiste mõtteid 
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Mis on kogukonna sügavam mõte?

Kogukonna olulisim väärtus: 
Üksteise abistamine igapäevaelulistes 
asjades.

Kogukonnas toimub loomulik (mitteformaalne) 
suhtlus (sh igapäevaelu koordineerimiseks).

Kriisides ja teatud ressursside katkestuse 
korral hakkama saamine.
(Gilchrist, 2019)
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Kuidas ära tunda, mis on kogukond?

• Üksteise märkamine
• Sotsiaalsed suhted: igapäevaeluline 

suhtlemine
• Seotus: kuulumine suhete struktuuridesse
• Tugi igapäevastes, kuid elamiseks ja 

ellujäämiseks vajalikes asjades
• Ühised tegevused
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Kus kogukonda märgata?

• Naabruskonnad: küla, linnaosa, paikkond. 
Paigaga seotus: looduskeskkond, inimeste 
kujundatud keskkond, käitumistavad-
traditsioonid-sarnasused-uhkustunne-
märkamine. Staatus naabruskonna 
inimeste silmis.
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Kus kogukonda märgata?

• Ankrud: raamatukogu, muuseum, kool, 
muu haridusasutus, haigla, kirik vms. 
Infrastruktuur. Pikaajaline: asukoht, teenus, 
investeering, usaldusväärsus, 
etteennustatavus, kohaliku unikaalse 
teadmise hoidmine, panustab õiglase 
ühiskonna arengusse.

(Henry Louis Taylor, Gavin Luter, 2013)
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Kus kogukonda märgata?

• Huvipõhised kogukonnad: sport, 
muusika, käsitöö, kunst, muu looming, 
mängud vms huvi või kirg. Traditsioonid, 
üksteise abistamine, kogukonna heaks 
tegutsemine. 

• Kultuurikogukonnad
• Rahvuspõhised kogukonnad
• Samades oludes inimeste 

toetuskogukonnad
• Õpikogukonnad (Narusson, 2021(Lootuse hoidjale)) 9



Kogukond kui inimese toetaja
personaalse taastumise
teekonnal

• Personaalne taastumine puudutab kõiki inimesi, 
kes on kogenud kriisi, traumat (psüühikahäire, 
kestev somaatiline haigus, vm terviseseisund, 
lapsepõlve trauma, perevägivalla trauma, füüsilisi 
kahjustusi põhjustavad rünnakud.

• Personaalne taastumine on unikaalne protsess 
(kontiinum - katkestuseta üleminek), kus toimub 
isiksuse areng (kasv), mis muudab inimese 
hoiakuid, väärtuseid, tundeid, eesmärke, oskuseid 
ja rolle (Anthony, 1993, Slade jt., 2017).
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Haavatavus ja taastumine

Taastumise protsess kujutab endast oma identiteedi ja 
elu tähenduse uuesti avastamist.

Taastumisprotsessi käigus õpib inimene elama koos 
probleemolukordade ja ebasoodsate olude, 
kogemustega ehk oma enda elu kontekstis.

See on kõige tähtsama avastamine – inimolendi 
avastamine maski taga. Selles tõelises identiteedis on 
ruumi haavatavuse aspektidele just selles unikaalses 
inimolendis. 

https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability#t-1193311
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Tugevuste mudel (Goscha): 

Piiratust esile toovast 
isiklikust narratiivist liikumine 
elujõudu väljendava 
narratiivini.

Lõksus olemise tunnet 
tekitavast keskkonna nišist 
liikumine elujõudu toetava 
keskkonna nišini.

(Narusson, 2021: 50-54)
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Mis eelnevatest 
minutitest kõnetas?

Peegelda ühte 
mõtet, millega 
nõustud
(st peegelda 
üksnes, mida 
võtad) 
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Kuidas liikuda ...

piiratust esile toovast 
isiklikust narratiivist elujõudu 
väljendava narratiivini,

lõksus olemise tunnet 
tekitavast keskkonna nišist 
elujõudu toetava 
keskkonna nišini.

(Narusson, 2021: 50-54)
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Kogukonnapõhine toetus (Rapp, Goscha, 2012)

1) Taastumise potentsiaal on inimestes ja peredes olemas. 
Praktikute osa on tuua esile inimeste väärtus ja väärikus ning 
töötada inimestega vaadates kõiki olukordi läbi võimaluste prisma.
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Kogukonnapõhine toetus (Rapp, Goscha, 2012)

2) Keskmes on pigem inimese tugevused kui puudused. 
Arvestatakse, et inimene hakkab „õitsema“, kui tegutsemise aluseks 
on tema huvid, püüdlused ja tugevused. Raskes olukorras 
julgustatakse inimest oma püüdluste saavutamiseks kasutama 
isiklikke tugevusi.
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Kogukonnapõhine toetus (Rapp, Goscha, 2012)

3) Kogukonda vaadatakse kui ressursside oaasi. Kogukonnas saab 
ressursse otsida kui kaasata peresid, sõpru, naabreid, teisi 
kogukonnaliikmeid, tööandjaid, kinnistute omanikke, õpetajaid, 
pereõdesid, jt. Oluline on leida üles just elujõudu andvad nišid 
kogukonnast.
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Kogukonnapõhine toetus (Rapp, Goscha, 2012)

4) Klient on abistamise protsessi juht. Praktikud toovad 
koostöösuhtesse oma ekspertsuse, info ressursside ja võimaluste 
kohta JA inimesed ise on oma väärtuste, eelistuste, püüdluste, 
kogemuste eksperdid. Keskmes on see, mis on inimesele 
tähenduslik ja midagi ei võeta ette ilma inimese enese kinnituseta.
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Kogukonnapõhine toetus (Rapp, Goscha, 2012)

5) Suhe on primaarne. Ilma selleta ei väljendu inimese tugevused, 
anded, oskused, püüdlused. Üksnes tugev usalduslik suhe 
võimaldab detailselt avastada inimese tugevusi ja võimeid. Suhet 
vaadatakse kui kaasreisijate suhet. Töötaja panus on siiras, ehe 
investeering inimese elueesmärkide saavutamisse.
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Kogukonnapõhine toetus (Rapp, Goscha, 2012)

6) Peamine tegutsemise koht on kogukond, kuna keskmes on 
loomulikus keskkonnas avalduvate ressursside rakendamine. 
Probleemolukordade lahendamise juures töötatakse pereliikmete, 
kogukonna võtmeinimeste, õpetajate, omanike, tööandjatega ...
Hea ja pidev suhtlus aitab hoiduda probleemolukordade 
üldistamisest ja hoida fookust olulisel.

Lisainfo: Narusson, D. (2021) Lootuse hoidjale, ptk 8.
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Kogukonnapõhine toetus

Mõtterännak: mis aitab meid praegusest 
edasi?

Võimalused (mida märkad)
Küsimused
Seosed
Näited ja lood
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Kogukonna arenduse kompass

Kuus ressursside ala (assets):
1. inimesed: oskused, teadmised, anded
2. Assotsiatsioonid/organisatsioonid: 

spetsialistid, tegevused
3. Institutsioonid: haridus, tervis, turvalisus
4. Ehitatud ja looduskeskkond: paigad, 

infrastruktuur
5. Kohalik majandus: jagamismajandus, 

sotsiaalne ettevõtlus
6. Lood: traditsioonid, müüdid
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Kogukonna arenduse kompass

Seitse funktsiooni:
1. Hool
2. Tervis ja heaolu
3. Turvalisus
4. Kohalik majandus
5. Laste kasvatamine
6. Kohalik toidutootmine
7. Keskkond
Lisainfo: 
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw&t=10s 23

https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw&t=10s


Mõtted 
Seosed
Küsimused
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