Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (AKK) täienduskoolituse õppekava
1. Õppekava
REHABILITATSIOONIVAJADUSE HINDAMISE LÄBIVIIMISE LÜHIKOOLITUS
nimetus
Kinnitatud: Kinnitatud AKK direktori 30.03.2017 käskkirjaga 1-3/50
2. Õppekava
☒ Sotsiaaltöö ja nõustamine
rühm
3. Eesmärk:
Koolituse läbinud juhtumikorraldajad kasutavad oma töös sotsiaalse
rehabilitatsiooni vajaduse hindamiseks koostatud hindamismetoodikat, oskavad
seada rehabilitatsioonieesmärke, koostada tegevuskava ja seostada isikut talle
vajalike teenustega.
4. Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. tunneb rehabilitatsioonivajaduse hindamise põhimõtteid, hindamise
protsessi ja oskab kasutada hindamisküsimustikku;
2. oskab kasutada isikukeskseid meetodeid hindamisprotsessis, algatada
koostöösuhet ja toetada klienti hindamisprotsessis;
3. oskab seada rehabilitatsiooniteenuse eesmärke, koostada hindamise järgselt
rehabilitatsiooni tegevuskava ning seostada isikut vajalike teenustega;
4. oskab informatsiooni koguda teemakohasest seadusandlusest,
teenuseosutajate ja koostööpartnerite kodulehtedelt, kasutades kohaseid
meetodeid ja vahendeid.
5. Sihtgrupp:
Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad.
6. Õppe
Koolitusel osalejatel on eeldatavalt:
alustamise
1. kõrgharidus (või omandamisel) sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika,
tingimused:
logopeedia, tegevusteraapia, füsioteraapia või arstiteaduse erialal,
2. vähemalt 3-aastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas (soovitavalt seoses
töötamisega erivajadusega inimestega).
3. koolitusel osalemise eelduseks on juhtumikorraldajana töötamine või tööle
asumine Sotsiaalkindlustusametis.
7. Õppe maht
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8. ÕppekeskÕppekava kohase koolituse korraldamisel lähtutakse AKK teenuse kvaliteedi
kond
põhimõtetest.
☒ Ruumis olev mööbel on liigutatav (laudade eemaldamise või grupeerimise
võimalus, toolid suurde ringi, gruppidesse)
☒ Ruumis on data-projektor ja ekraan
Koolitusgrupi minimaalne suurus on 8 inimest ning maksimaalne suurus 20
inimest.
9. Õppevahendid Koolituse korraldaja poolt antakse osalejale koolitusel kasutamiseks:
osaleja jaoks
☒ Markerid ja pabertahvli lehed
Koolituse korraldaja poolt antakse osalejatele õppevahendid:
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10. Õppeprotsessi
kirjeldus
Õppe ülesehitus ja
maht
Teema 1:
Auditoorne töö 8
ak.t.
Iseseisev töö 4 ak.t.

☒ Digitaalselt koolitusel kasutatud esitlused
☒ Töölehed paberkandjal koolitusel kohapeal
☒ Õppekava on üks tervik
Õppe sisu ja õppematerjalid

Õpimeetodid

1. Rehabilitatsiooniprotsessi lühitutvustus.
2. Puudega inimeste vajaduste hindamine; valmisolek
rehabilitatsiooniks.
3. Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:
metoodika ja hindamisküsimustiku ülesehitus.
4. WHODAS 2.0 põhimõtted ja tugiraamid.
5. Hindamisküsimustiku täitmise praktiline harjutamine.

Loeng
Grupitöö
Arutelu

Iseseisev tutvumine järgmiste materjalidega:
1. Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine –
hindamismetoodika ja küsimustiku kasutusjuhend
(Astangu KRK, 2015)
http://www.astangu.ee/fileadmin/media/Astangu/D
okumendid/Taienduskoolitus/Sotsiaalse_rehabilitatsi
ooni_vajaduse_hindamise_metoodika_2015_.pdf
2. Puuetega inimeste õiguste konventsioon
https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006
Teema 2:
Auditoorne töö 8
ak.t.
Iseseisev töö 4 ak.t.

1. Rehabilitatsiooni üldeesmärgi seadmine, eesmärgi
seadmist toetavad tehnikad.
2. Kaalutlusotsuse langetamine, suunamisotsuste
põhjendamine.
3. Võrgustikutöö põhimõtted ja isiku seostamine
vajaduspõhiste teenustega.
4. Rehabilitatsioonivajaduse hindamise järgne
tegevuskava koostamine.
Iseseisev tutvumine järgmiste materjalidega:
1. Sotsiaalhoolekande seadus (hoolekande
korraldus ja sotsiaalteenused)
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021#j
g4
2. Taastusravi teenuse korraldus (Eesti Haigekassa
kodulehekülg) http://www.haigekassa.ee/
3. Tervishoiuteenuste loetelu
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015054
(nt § 13 § 26 jm)
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Loeng
Grupitöö
Arutelu

11. Hindamine ja
õppe
lõpetamise
tingimused
12. Väljastatavad
dokumendid
13. Koolitaja
kvalifikatsioon

Nõutav osalemine vähemalt 100% ulatuses auditoorses töös.

☒ Tõend
Nõuded haridusele: Vähemalt I astme kõrgharidus sotsiaalhoolekande seaduse §
68 lõikes 2 toodud alusel.
Nõuded valdkondlikule töökogemusele: Varasem töökogemus
rehabilitatsioonivajaduse hindamise arendamise ja läbiviimise valdkonnas ning
vähemalt 3-aastane töökogemus rehabilitatsioonivaldkonnas või töötamisel
puudega inimestega.

Õppekava koostamise info:
Õppekava eest vastutav
Karin Hanga, juhataja, Rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus
töötaja ja ametikoht
Õppekavas koostamises
Ewe Alliksoo, arendusspetsialist, Rehabilitatsioonialane
osalenute nimed ja
kompetentsikeskus
ametikohad
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