Rehabilitatsiooniprogrammi „Mõõduka-, raske või sügava intellektipuudega, käitumis- ja/või
pervasiivse arenguhäirega noorte probleemse käitumise juhendamine“ kokkuvõte

1. Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond (valida sobiv):

X Sotsiaalne rehabilitatsioon
X elamine (või igapäevaelu)
X õppimine
X suhtlemine ja vaba aeg
X töövõime eelduste arendamine

__ Tööalane rehabilitatsioon
2.
Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond (valida sobiv(ad)):
X üle Eesti
__Harju maakond
__Hiiu maakond
__Ida-Viru maakond
__Jõgeva maakond
__Järva maakond
__Lääne maakond
__Lääne-Viru maakond
__Põlva maakond
__Pärnu maakond
__Rapla maakond
__Saare maakond
__Tartu maakond
__Valga maakond
__Viljandi maakond
__Võru maakond
3.
Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise keskkond (valida sobiv(ad)):
X Rehabilitatsiooniasutus
X Kliendi keskkond
X Kodu
__Lasteaed
X Kool
__Töökoht
__Muu kliendi keskkond( nt huvikeskkond vm)
X Muu (koostööpartnerite juures, avalikus ruumis jms)

4. Kokkuvõte
Rehabiliatsiooniprogrammi „Mõõduka-, raske või sügava intellektipuudega, käitumis- ja/või
pervasiivse arenguhäirega noorte probleemse käitumise juhendamine“ sihtrühmaks on algselt
kohtumääruse alusel erihoolekandeteenusele suunatud ja peale teenuse lõppemist uuele teenusele või
koju naasnud 16 kuni 19 aastased mõõduka-, raske- või sügava intellektipuudega ja/või pervasiivse
arengu- ja/või käitumishäirega noor, kellel esineb intensiivne probleemne käitumine.
Antud rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on programmis osaleva noore probleemse käitumise
vähenemine sel määral, et ta programmi lõppedes saaks elada pere juures või tarbida mingit muud
ööpäevaringset erihoolekandeteenust.
Rehabilitatsiooniprogrammi (edaspidi Programm) peamised tegevused sisaldavad noore bio-psühhosotsiaalset hindamist, käitumise analüüsi, käitumise funktsioonist ja eesmärgist tulenevate
preemiapõhiste sekkumisvõtete rakendamist probleemse käitumise vähendamiseks ja normaalse elu
taastamiseks. Lisaks pakutakse programmi vältel noorele teraapiaid ja õpet tema toetamiseks ja
arendamiseks.
Rehabilitatsiooniprogramm kestab soovituslikult kolm aastat, millest kaks aastat viibib noor
kohtumääruse alusel talle pakutaval teenusel. Programmi tegevused sisaldavad intensiivset noore
probleemse käitumise juhendamist, toetavaid teraapiaid ja võrgustikutöö koordineerimist. Kolmandal
aastal on noor naasnud tagasi pere juurde või tarbib mingit muud ööpäevaringset erihoolekandeteenust,
kus programmitegevused toimuvad edasi, kuid üha väiksema intensiivsusega piirdudes lõpus vaid
meeskonna (lapsevanemad, õpetajad või tegevusjuhendajad) tööjuhendamisega.
Programmi viiakse esialgu läbi AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodu 8-ndas peres, kus on loodud
ja kohandatud sobivad tingimused mõõduka-, raske- või sügava intellektipuudega käitumis- ja/või
pervasiivse arenguhäirega noorte eluks ja õppimiseks. Noor omandab haridust ühe õpilase õpetamisele
keskendunud õppe vormis toimetuleku õppekava alusel Mihkli Koolis.
Rehabilitatsiooniprogrammi koostööpartneriteks on MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus,
AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodu ja Hollandi koolitusfirma Blankers&Hage.
Rehabilitatsiooniprogrammi oodatavaks tulemuseks on noore poolt esitatud probleemse käitumiste arvu,
esinemissageduse ja intensiivsuse vähenemine sel määral, et ta saaks elada peres või tarbida mingit
muud ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Pereliikmed/personal, kes noore elu korraldavad on
teadlikud tema vajadustest, suudavad käitumist adekvaatselt juhendada ja omavad selleks vajalikku
suhtumist ning hoiakut.

Programmi sihtgrupp

1. Programmi suunamise kriteeriumid.
Sihtgrupi kriteeriumid
Lapsed
(vajaduse
l täpsusta
vanus)
Puudespetsiifiline (täpsusta)
 psüühikahäire (v.a.
vaimupuue)
 vaimupuue






keele- ja kõnepuue
kuulmispuue
nägemispuue
liikumispuue
liitpuue

Puudespetsiifiline (täpsusta)

Tööeali
ne isik
(16-65
aastase
d)

Eakas

Kommentaar

X (1619 a)

F71, F72 ja F73

X (16 –
19 a)

Võib lisanduda
meelepuue ja/või
liikumispuue
Pervasiivne arenguhäire
ja/või käitumishäire

X (16 19 a)

MUU (täpsusta)

2. Lisainformatsioon ja täpsustused

Programm sobib kliendile, kes:
1. on mõõduka-, raske- või sügava intellektipuudega käitumishäirega või pervasiivse arenguhäirega
probleemselt käituv noor
2. on 16 või 17 aastaselt suunatud kohtumääruse alusel erihoolekandeteenusele
3. omandab haridust toimetuleku õppekava alusel, olles ühe õpilase õpetamisele keskendunud õppel
4. naaseb peale kohtumääruse lõppemist tagasi koju elama või hakkab tarbima erihoolekande
teenust teises asutuses.
*Püstitatud eesmärke on võimalik ainult siis saavutada kui klient saab programmitegevusi jätkata
ka peale 18 aastaseks saamist ja/või kohtumääruse alusel erihoolekandeteenusel viibimise lõppu.
Programm ei sobi kliendile, kes (vastunäidustused programmis osalemiseks):
1. On muu psüühikahäirega
2. Õpib tavaõppekava või lihtsustatud õppekava alusel
3. On kerge intellektipuudega

