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Praktilised nõuanded ja meetodid töös 
psüühika- ja käitumishäiretega lastega 

Norra ja Eesti kogemuse põhjal



Mida me oleme harjunud märkama



Kas alustalad on paigas



Kohtumine
Mida ma näen?



Sisemine ja väline motivatsioon



Tagajärg-boonus süsteemid





Loovate tegevuste roll

.

tule täna tule

leia ikka mahti

kõik viis meelt siis koos

harutame lahti 

Koosolemine

Üksiolemine



Füüsilise tegevuse roll

.

Treening kui teraapia

Efektid

Erinevad liigid



Sotsiaalsed oskused

• Oskus ennast hinnata

• Oskus oma tunnetest 
aru saada

• Oskus teiste tundeid 
mõista

• Oskus paluda abi

• Oskus hakkama saada 
grupisurvega

• Oskus oma vihaga 
toime tulla

• Oskus oma kurbusega 
toime tulla

• Oskus teisi kaasata

• Oskus enda käitumist 
kontrollida

• Oskus koos olla...

• ...

• ...



Teraapia



Mis mõjutab tulemusi



Mida meil on Norralt õppida

• Oskus panustada 
inimestesse

• Tee spetsialistiks saamiseni

• Töökorraldus

• Keskkond on osa 
rehabilitatsioonist

• Koduläheduse printsiip

• Julgus hoolida

• Dokumenteerimise 
süsteemid

Mida meil on Eestist õppida

• Julged pealehakkamised, 
avatus proovida uut ja vana

• Tõenduspõhisus pole alati 
lahendus

• Võimalus kokku hoida ja 
teha koostööd

...



Mida lapsed ise ütlevad?
MIS OLI SEE, MIS SIND AITAS ?

Jõhvi Noorukite Ravi ja Rehabilitatsioonikeskus

Eelkõige positiivsed inimesed, see et keegi hoolis
Mind aitasid teised lapsed palju, oli aega elu üle järele mõelda,koos
Mulle meeldisid kindlad eesmärgid, nüüd mõtlen ka vahel, kuhu tahan jõuda sel 
aastal
Alguses tundus tasemete süsteem uskumatu jama, aga see aitas hoida mingit 
joont, oli kergem olla kodust eemal
Mind on aidanud see, et olen ka tagantjärgi saanud personaliga ühendust hoida
Mulle sobisid just need grupid, mul on need teie lehed alles, et kuidas suhelda ja 
muu, loen siiamaani vahel neid lehti
Kõige rohkem oli mulle abi personalist, headest inimestest, et keegi kuulab, kõik 
muu...ma ei tea
Pane nüüd see kindlasti kirja, et ma teeksin kõik, et olla üks aasta veel teie juures, 
kuidagi vähe oli see üks aasta, asjad jäid pooleli
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