
11

Hooliv sotsiaaltöö praktika - kuidas jõuda väärikate 
sotsiaalteenusteni?

Töötoa juht Janika Ploom

4. Töötuba



Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) projekt 

„Pikaajalise hooldusteenuse kvaliteet ning inimõiguste 
tagamine psüühika- ja/või intellektihäirega inimestele 
hoolekandeasutustes“
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Maailma Tervisorganisatsioon (WHO) 

QualityRights e-koolitus

Katrin Tsuiman
Sotsiaalkindlustusamet
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WHO projekti III etapp annab meile  eestikeelsena:

1. WHO QualityRights hindamise töövahendid (Assesments Tool Kit)  
 Teenuste osutamise kvaliteedi hindamise planeerimise ja läbiviimise põhijuhis
 Intervjueerimiste läbiviimiseks
 Dokumentatsiooni ülevaatuseks ja tähelepanekute tegemiseks
 Asutusepõhise hindamisaruande koostamiseks
 Üleriigilise hindamisaruande koostamiseks

2. WHO juhised  - kasutatavad koolitajatele
 teenuste ümberkujundamiseks ja inimõiguste  edendamiseks 
 isikukeskse taastumise planeerimiseks

3. QualityRights e-koolituse keskkonna 

Jätkuks  Heleni jutule....
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Tuginedes inimõiguste põhimõtete tundmisele ja nende järgimisele:

• tõsta teadlikkust vaimse tervise teemadel

• vähendada stigma ja diskrimineerimise võimalusi ühiskonnas

• täiustada vaimse tervise probleemide, psühhosotsiaalsete,
intellektuaalsete või kognitiivsete puuetega inimestele teenuste 
pakkumise võimalusi ja viise.  

QualityRightsi e-koolituse eesmärk
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• WHO  kasutatav mõiste „psühhosotsiaalne puue“ hõlmab inimesi, kellel on vaimse 
tervisega seonduv diagnoos või kes ise identifitseerivad ennast psühhosotsiaalselt
haavatavana. 

• “Kognitiivne puue” ja “intellektuaalne puue” hõlmab inimesi, kellele on määratud 
diagnoos seoses kognitiivse või intellektuaalse funktsioneerimisega, sh dementsus ja
autism.

• Mõiste “puue” rõhutab reaalseid või ka inimeste poolt tajutavaid takistusi, mille tõttu ei 
saa nad  täielikult ühiskonnas osaleda ning toonitab fakti, et nad on puuetega inimeste
õiguste konventsiooni alusel kaitstud.

E-koolituse terminoloogia I
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• Inimestel, kes kasutavad või kes on millalgi varem kasutanud vaimse tervise ja/või teisi
hoolekandeteenuseid, ei pruugi tingimata olla tuvastatud puue, kuid nad on siiski selle koolituse 
teemadega mitmeti seotud. 

• Mõiste“ vaimse tervise teenused ja/või teised hoolekandeteenused” hõlmab laia spektrit 
riikides pakutavatest avalikest, era või kolmanda sektori poolt pakutavatest teenustest.

• Terminoloogiaga on püütud saavutada võimalikult suurt kaasatud 

• Enda samastamine teatud väljendite või mõistetega on inimese isiklik valik, kuid inimõigused
kehtivad kõigile kõikjal.

• Diagnoos või puue ei tohiks kunagi määratleda inimest.

• Me kõik oleme inimesed, kellel on ainulaadne sotsiaalne kontekst, oma isikupära, elu eesmärgid, 
püüdlused ja suhted oma oluliste inimestega.

E-koolituse terminoloogia II
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• Inimõigused

• Inimõigused, vaimne tervis, ja puue

• Õigusvõime ja otsustusõigus

• Lõpu tegemine sunnile, vägivallale ja kuritarvitamisele

• Kvaliteetsed teenused ja kogukonna kaasamine

• Vaimne tervis, heaolu ja taastumine

QualityRigths e-koolituse valdkonnad
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Saad õppida Sulle sobival kiirusel: 
• Läbid lühikesed õppetunnid

• Saad lõpetada ja alustada, millal soovid

• Saad kasutada erinevaid seadmeid

Miks kasutada QualityRigths e-koolitust?  I
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Õppimine on kohandatud Sinu järgi: 

• Süsteem kohandub vastavalt Sinu teadmistele 
• Valid ise, kuidas õppida
• Teemakohane sisu
• Igas peatükis kontrollküsimused õpitu kohta. 

Miks kasutada QualityRigths e-koolitust? II
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See on lõbus: 

• Mänguline õpikeskkond 

• Inspireeritud videomängudest

• „Stop&Go“  funktsioon 

Miks kasutada QualityRigths e-koolitust? III

Moodulit alustades on Sul  kolm elu.
Kui vastad valesti, kaotad ühe elu. 
Mooduli lõpetamiseks tuleb läbida kõik peatükid vähemalt ühe allesjäänud eluga.

Kui kaotad kõik kolm elu, saad ühe neist tagasi võita vaadates läbi peatüki põhimaterjali (video või 
õppematerjali PDF-is). 
Kui kaotad ka lisaelu, pead mooduli otsast peale läbima.
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Oled osaline suuremast õpikogukonnast:

• Edetabelid

• Väljakutsed teistele õppijatele

• Arutelufoorum (inglise keelne)

• Võimaluse vastastikku õppida

Miks kasutada QualityRigths e-koolitust? IV 
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https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/pages/course_instructions

Koolituskeskkonna video (eestikeelsete subtiitritega)
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Töö gruppides  - 35 min 

• Igas grupis on  inimene, kellel on ligipääs QualityRights e-
keskkonnale

• Sisenege I moodulisse „Inimõigused“

• Tutvuge materjalide, vaadake videoid, vastake küsimustele

• I mooduli läbimisel minge edasi järgmistesse moodulisse
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Tagasiside 30 min

Iga grupp jagab oma kogemust:

• Kui kaugele jõudsite?
• Mitu elu kaotasite?
• Kuidas oli mängida? 
• Jagage mõtteid, tundeid, arvamusi:

– õppekeskkonnast, materjalidest.
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Arutelu 15 min

Kes võiksid/peaksid seda kasutama?

Kellele on õppekeskkonnast kasu?

Kas ja mis mõju need teadmised ja kogemus teenustele avaldavad?
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Aitäh!
Hoolime koos sotsiaaltöö praktikast ja pakume kvaliteetseid 

sotsiaalteenuseid. 

Janika
Helen
Katrin


