IVT jätkusuutlikkuse ümarlaudade tulemused ja ettepanekud EPRÜ juhatusele
Jätkusuutlikkuse ümarlauad toimusid novembris ja detsembris 2012 Tallinnas, Tartus,
Viljandis, Jõhvis ja Helsingis. Lisaks said meeskonnaliikmed esitada vabas vormis
ettepanekuid koosolekutel ja supervisioonil.
Protokollide sisuanalüüsi tulemusena tulid esile kaheksa põhivaldkonda, kus EPRÜ võiks
kaaluda jätkutegevusi:









tugigruppide/ tööklubide võrgustik;
kogukonnatöökeskused;
toetatud töölerakendumist ja taastumist toetavad programmid ja praktikute väljaõpe;
taastujate ja nende lähedaste nõukoda ja vabatahtlike kaasamine;
koostöö kohalike omavalitsustega;
koostöö Eesti Töötukassa juhtumikorraldajatega;
tööandjate kaasamine;
rahvusvaheline koostöö.

Tugigruppide/ tööklubide võrgustik
Jätkata tugigruppide ja tööklubide võrgustiku jõustamist. EPRÜ juhatuse ja taastujate nõukoja
eestvedamisel jätkata tugigrupi, kui teenuse (püsiv rahastus, mitte projektipõhine)
arenguvõimaluste otsimist olemasolevas teenusteraamistikus (KOV teenused ja
erihoolekandeteenused, Töötukassa). Jätkata kogemusnõustajate koolitamist ja kaasamist
EPRÜ alt. Tugigruppide ja tööklubide metoodilise juhendamise tagamiseks pakkuda EPRÜ
koolituskeskuse alt tugigrupijuhendaja koolitust vähemalt üks eestikeelne ja üks venekeelne
grupp aastas.
EPRÜ teabetoad/ nõustamiskeskused/ kogukonnatöökeskused
Minimaalse variandina hoida avatuna EPRÜ üldine nõustamistelefon ja tugipunktid/
võtmeisikud Tartus, Tallinnas ja Viljandis. Tallinnas jätkata teabetoa väljaarendamist
koheselt, kuna seal on kõige suurem valmisolek koostööks polikliinikuga (ruumid,
integreeritud teenuste võimalused). Visiooniks võiks olla kogukonnatöökeskuse mudeli
loomine ja arendamine kõigi Eesti psühhiaatriapolikliinikutega koostöös. Keskused võiksid
pakkuda kohalikule sihtgrupile nõustamist, koolitusi, programme, sh IVT programmi,
kogukonnale respektseminari ja üldiselt harivaid kampaaniaid, et suurendada sallivust
psüühikahäirest taastujate suhtes.
Toetatud töölerakendumist ja taastumist toetavad programmid/ kursused ja praktikute
väljaõpe
Jätkata IVT raames piloteeritud toetatud töölerakendamise ja taastumist toetavate
programmide pakkumist nii koduorganisatsioonides kui ka EPRÜ alt. Pakkuda metoodikat
rakendamiseks sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni järgselt Ida-Virumaal erinevates valdkonna
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organisatsioonides. Pakkuda praktikutele IVT metoodika koolitust ja supervisiooni selle
rakendamiseks EPRÜ koolituskeskuse alt.
EPRÜ taastujate ja nende lähedaste nõukoda ja vabatahtlikud
Olla eeskujuks ja toetada patsientide/ taastujate esinduste loomist psühhiaatriakliinikute
juurde. Nõukoja esindus osaleb Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonis. Hoida kursis
nõukoja tegevusega võrgustiku võtmeisikud. Jätkata taastujatele suunatud kuukirja välja
andmist, tagada kättesaadavus, sh soodustada kuukirja eksemplaride väljaprintimist vaimse
tervise asutustes. Nõukoja kompetentsi ja haarde laiendamiseks kutsuda nõukotta IdaVirumaa esindaja. Jätkata EPRÜ juures vabatahtlike kaasamist ja koolitamist.
Kohaliku omavalitsusetasandi kaasamiseks ja informeerimiseks ning jätkusuutlikkuse
tagamiseks võtta 2013. aastal ühendust ning hoida sidet võtmeisikutega vähemalt neljast
suuremast Maavalitsusest (Tartu, Harju, Ida-Viru ja Viljandi) ning Tartu, Tallinna, Jõhvi ja
Viljandi sotsiaalosakonnast. Eriti jõuliselt tuli ettepanek esile Tallinna ümarlaual, kus oli
sooviks ka jätkata teabetoa tegevust psühhiaatriapolikliinikus. Visiooniks võiks olla, et
tugigrupid ja tööhõivet toetavad programmid sihtgrupile on kättesaadavad ühtlaselt üle kogu
Eesti.
Töötukassa juhtumikorraldajate informeerimiseks ja kaasamiseks võtta ühendust Eesti
Töötukassa teenuste juhiga (EPRÜ juhatus). Hoida end kursis Töötukassa arengusuundadega
ja sealt tulenevate võimalustega. Näiteks pakkuda edaspidi IVT raames välja töötatud
koolitust Töötukassa koolituskaardi koolitajana. Uurida Töötukassa vajadust tööklubide ja
programmide järele.
Tööandjate kaasamine
Otsida lisa kogemust ja ideid kuidas kaasata tööandjaid. Võiks kaaluda sotsiaalse
ettevõtlusega paralleelselt juhtumikorralduse ja kogemusnõustamise teenuse pakkumise
jätkamist analoogselt käesoleva projektiga Töötukassa toetuse abil (Jõhvi konkreetne
ettepanek/ algatus).
Rahvusvaheline koostöö
Jätkata rahvusvahelist koostööd ja heade praktikate ning teadmuspõhiste praktikate võrdlust
ning kohandamist Eesti vajadustele.
Analüüsi teostas
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