Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda
1. Õppekava nimetus: Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda
2. Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
3. Eesmärk ja õpiväljundid
3.1 Eesmärk
Lastekaitsetöötaja tunneb perevägivalla toimemehhanisme, mõju lapsele ning teab,
mida on võimalik lapse ja pere abistamiseks teha.
3.2 Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija






saab aru perevägivalla olemusest ja selle mõjudest lapsele
oskab kirjeldada ohvrist vanema psühholoogilist olukorda
teab erinevaid riiklikke teenuseid, abivõimalusi perevägivalla ohvritele ja vägivalla
tarvitajatele
saab aru võrgustikutöö olulisusest perevägivalla juhtumite korral
teab perevägivalla juhtumitega töötamist puudutavat seadusandlust, tsiviil- ja
kriminaalmenetluse eripärasid

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja lastekaitse
ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.
4. Õppe kogumaht (sealhulgas e-õppe, auditoorse kontaktõppe; praktilise ja
iseseisva töö osakaal), selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
a) Õppe maht on 24 tundi auditoorset kontaktõpet. Õppekeskkonnaks on
õppetööks sobivad koolitusruumid. Osalejatele jagatakse kaustad ja
materjalid koolitusel.
b) Koolitus toimub veebis, kus 16 tundi on kontaktõpe veebiseminaridel ja
8 tundi iseseisev töö videoloengute jm materjaliga. Veebikoolitus toimub
keskkonnas Moodle, kuhu lingitakse ka veebiseminarideks sobiv keskkond.
Vajalikud abivahendid on koolitusel osaleja isiklik arvuti koos kõlarite,
mikrofoni ja veebikaameraga.

5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppe sisu
Perevägivalla mõiste, toimemehhanismid, statistika, müüdid.
Vägivaldse lapsevanema vägivaldse käitumise ja ohtlikkuse hindamine.
Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või häirumine.
Lapse perevägivallas – tunnistaja või ohver? Sotsiaalse võrgustiku
kaasamine, lapse ohvrist vanema mõistmine, kaasamine ja toetamine.
Hea võrgustikutöö ja rollid taasohvristamise vältimiseks.
Riiklikud teenused peredele, kus esineb lähisuhtevägivalda
Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses.

Õppemeetodid: koolitusel kasutatakse mini- ja interaktiivseid loenguid,
grupitööd, juhtumi analüüsi
6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Koolituse lõpetamiseks on vajalik 85% kontaktõppes osalemine.
Veebikoolituse puhul lisaks videoloengute vaatamine ja foorumi küsimustele
vastamine keskkonnas Moodle.
7. Väljastatavad dokumendid (tõend või tunnistus)
Tõend
8. Koolitaja(te) kvalifikatsioon (koolituse läbiviimiseks vajaliku
kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus)
Mariana Saksniit – kliiniline lapsepsühholoog Tartu Naiste Tugi- ja
Teabekeskuses ja Tartu Seksuaaltervise Kliinikus.
Katrin Pihlap – lastekaitse peaspetsialist Tartu Linnavalitsuses. Ta on töötanud
konsultandina ka Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakonnas.
Anne Haller – jurist Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuses.
Karin Talviste – riigiprokurör Riigiprokuratuuris. Igapäevaselt tegeleb ta
prokuröride järelevalvega.
Igal koolitusel osaleb ettekandega ja vastab riiklikke teenuseid puudutavatele
küsimustele ka piirkondlik ohvriabispetsialist Sotsiaalkindlustusametist.

