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noor vanemad

perevõrgustik

Mitmedimensiooniline pereteraapia 
(MDFT) on perekeskne programm 
tõsise riskikäitumise (nt õigusrikku-
mised, sõltuvusainete tarvitamine,  
käitumisprobleemid) ja mitmekülgse 
abivajadusega noortele ja nende 
peredele.

Programmis tegeletakse süsteemselt 
nii noore enda, tema vanemate, pere 
kui ka oluliste pereväliste võrgusti-
kega (nt kool, sõbrad).

Tööst perega ei võida ainult prog-
rammi suunatud noor vaid kogu pere.

MIS ON MDFT?

MDFT keskendub pereliikmete tuge-
vustele ja kaitseteguritele mitte süüd-
laste otsimisele. MDFT juhtmõtteks 
on, et head ja toimivad suhted pere ja 
võrgustikuga tagavad parima abi 
noorte probleemidega tegelemiseks 
ning lahenduste leidmiseks. Pere-
liikmed, eelkõige vanemad, on väär-
tuslikud koostööpartnerid.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?

MDFT on tõenduspõhine psühhote-
raapia, mis tugineb ajakohastes 
teadusuuringutes kinnitust leidnud 
teadmistele ning tõendatud mõjule: 

MIKS MDFT TÖÖTAB?

Mitmedimensioonilise pereteraapia 
inglise keelne nimetus on multidimen-
sional family therapy (MDFT). Prog-
ramm on välja töötatud Howard 
Liddle‘i (PhD) poolt Ameerika Ühend-
riikides Miami Ülikoolis 1980ndate 
lõpus.

MDFT on lisaks Eestile kasutusel ka 
Ameerika Ühendriikides, Kolumbias, 
Belgias, Soomes, Prantsusmaal, 
Saksamaal, Hollandis ja Šveitsis. 

Sotsiaalkindlustusameti nelja mees-
konna kõrval pakuvad MDFT perete-
raapiat noortele ka Viru Vangla ning 
Maarjamaa Hariduskolleegium.

Mitmedimensioonilise pereteraapia 
(MDFT) programm on Eestis kasu-
tusel alates 2015. aastast. Lisainfo 
programmi sisu, rakendamise ning 
teenusele suunamise kohta on kätte-
saadav veebilehelt:

sotsiaalkindlustusamet.ee/mdft

LISAINFORMATSIOON

- Intensiivset programmi pikkusega 
4-6 kuud;

- 1-3 kohtumist nädalas (noore, 
vanema, pere ja võrgustikuga);

MIDA OODATA?

MDFT sobib 11-18-aastastele (k.a), 
kelle puhul esineb

- õigusrikkumiste toimepanemist;
- sõltuvusainete kuritarvitamist; 
- hälbivat käitumist / käitumishäired;
- kooliprobleeme sh koolikohuste 

mittetäitmist;
- pereprobleeme;
- vaimse tervise probleeme.

KELLELE MDFT SOBIB?

Abivajava lapse saavad programmi 
suunata

- prokuratuur;
- kohus;
- kriminaalhooldaja;
- politsei;
- kohalik omavalitsus. 

KUIDAS JÕUAVAD 
NOORED JA PERED 
PROGRAMMI?

- teraapiat perele sobivas kohas (sh 
kodus);

- vajadusel tuge telefoni teel;
- perest ja indiviidist lähtuvate vaja-

duste arvestamist.

Ühe perega töötab läbi programmi 
üks terapeut, selle aja jooksul tegele-
takse pere kui terviku, selle iga liikme 
ja peret ümbritseva keskkonnaga, et 
leida ressursid ning aidata noorel, 
tema perel ja võrgustikul neid tuge-
vusi kasutades hakata elama rahul-
dustpakkuvamat ja mõtestatumat elu, 
arvestades seejuures ühiskonna 
norme.

teraapias osalenud inimeste seisund 
ja toimetulek paranevad. MDFT poolt 
saavutatud muutused on võrdlusuu-
ringute põhjal püsivamad, kui teraa-
piatel milles tegeleti ainult noore või 
tema vanemaga. Erilist tähelepanu 
väärib väikseim katkestamiste osa 
teiste sarnaste meetodite seas ehk 
MDFT tulemused on püsivamad.

Programmi suunamiseks on vajalik 
eelnevalt konsulteerida piirkondliku 
superviisoriga, et hinnata programmi 
sobivust noorele ja perele.


