MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekt „Sidus kogukond
annab võimaluse - tõrjutuse ja ebavõrdsuse vähendamine läbi laste
huvitegevuse, lapsevanemate koolituse ja avatud kogukondliku
tegevuse“. Projekti toimumise periood 01.03.-30.06.2013
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti üldkirjeldus
TÖÖVERSIOON 16.04.2013
I Probleem
•
•
•

Erivajadustega laste sotsiaalne tõrjutus, ühiskonnast võõrandumine
Erivajadustega laste, noorte ja nende vanemate psühhosotsiaalne toimetulek
Puudulikud vanemlikud oskused ja oskus toime tulla erivajadustega lapsega

II Projekti eesmärk
Projekti üldiseks eesmärgiks on erivajadustega lastele ja noortele ning nende vanematele
toetuse ja abi pakkumine läbi vabaaja- ja toetustegevuste ning vanemaharidus- ning
nõustamisteenuste.
Laste osas:
• Erivajadusega laste ja noorte suhete, iseseisvuse ning elus hakkamasaamise
parandamine
o Aidata erivajadusega lastel ja noortel toime tulla erinevate olukordadega
sealhulgas sotsiaalsete probleemidega perekonnas ja ühiskonnas.
o Aidata kaasa nende kuulumisele eakaaslaste gruppi ning abistada neid
praktiliste töö- ja sotsiaalsete oskuste omandamisel.
o Erinevate vabaaja tegevuste või huvitegevuste tutvustamine. Läbi huvi
tekitamise kaasamine ühiskondlikku ellu.
Vanemate osas:
• Vanemate kasvatusoskuste parandamine ning nende toetamine erivajadusega lapsega
toimetulekul.
• Vähendada vanemate kohanemisest ja suurest koormusest tulenevat stressi.
• Ennetada lastel ja noortel valedest kasvatusviisidest tulenevaid sotsiaalseid ja
psüühilisi probleeme.
Seltsi kontekstis:
• Kaasava hariduse praktikate kujundamine ja juurutamine
• Tugiisiku praktika pakkumine gümnaasiumi sotsiaaltöö suuna õpilastele
Laiemalt ühiskonnas:
• Ühiskonna sotsiaalse sidususe suurendamine avaliku sektori ja kogukonna
omavahelises koostöös.
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III Projekti sihtgrupp
Projekti sihtgrupiks on erivajadusega lapsed ja noored vanuses 7-15.a ja nende vanemad.

IV Kuidas jõuame sihtgrupini?
Sihtgrupini jõuame:
• KOV kaudu (SHO lastekaitse spetsialisti või erinoorsootöö spetsialisti suunamisega)
• Laps või perekond pöördub teenuse saamiseks teenuse osutaja poole omal initsiatiivil
• Teavitustegevus ( perekeskused, tugikeskused, erivajadusega laste koolid, koolide
tugispetsialistid, koostööpartnerid)

V Projekti raames osutatavad teenused
Lastele
• Tugiisiku teenus vabaaja sisustamiseks (vanem õde – vanem vend põhimõttel)
• Tugiisiku teenus huviringis osalemiseks – lastele, kellel iseseisvalt ei ole võimalik
huviringis osaleda, kes vajavad huviringis osalemiseks kõrvalist abi ja kes selle
puudumise tõttu jäävad huviringidest kõrvale
• Tugiõpilase teenus (koolisiseselt, st tugiõpilane on oma kooli õpilasele tugiõpilane)
Vanematele
• Vanemahariduse koolitusprogramm ja nõustamisteenus
VI Võrgustiku osapooled ja projektitöö skeem
Projektitöö skeem
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VII Oodatavad tulemused (mõju)
Projekti oodatav mõju sihtrühmadele (erivajadustega lapsed ja noored ning nende vanemad,
pere tervikuna):
• paraneb laste, noorte ja vanemate psühhosotsiaalne toimetulek,
• paraneb hariduslik toimetulek,
• paraneb enesehinnang,
• paranevad sotsiaalsed oskused,
• paranevad käelised oskused,
• tekib huvi erinevate vabaaja tegevuste suhtes
• väheneb õpitud abitus,
• tekivad uued sotsiaalsed sidemed,
• vanematel paranevad vanemlikud oskused ja võime toime tulla erivajadustega lapsega.
Projekti oodatav mõju kasusaajatele (ühiskond, ümbritsevad inimesed, KOV, riik):
• väheneb erivajadustega, sotsiaalselt tõrjutud noorte töötute noorte protsent, kes ei saa
iseseisva eluga hakkama ja vajavad riigi abi,
• vähendab noorte inimeste marginaliseerumist ja kriminaalsete karjääride
väljakujunemist,
• tulevikus vajab vähem noori inimesi sotsiaalsest abi ning hoolekannet.

Kooskõlastatud projektigrupi töökohtumisel 16.04.2013
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