PRIDE eelkoolitus toimub regulaarselt, osaleda saavad ka
eestkostepered
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Lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele suunatud PRIDE eelkoolitused, mida
korraldab Tervise Arengu Instituut, toimuvad regulaarselt eri paikades üle Eesti, nii
eesti kui ka vene keeles. Teadmiste ja oskuste omandamise kõrval aitab koolitus perel
hinnata koolitajate abil oma valmisolekut ja ressursse kasvatada last, kes ei saa
kasvada oma sünniperes.
PRIDE teaduspõhine koolitus on mõeldud peredele, kes soovivad kasvatada teistest
vanematest sündinud last. Pered vajavad ettevalmistust, et saada teadlikuks, mida
sünniperest ilma jäänud lapse kasvatamine ja toetamine endast kujutab. PRIDE-i
eelkoolitusel saabki arutelude, harjutuste, rollimängude ja õppuste käigus läbi mõelda oma
soovi ja valmisoleku hakata hoolduspere vanemaks, lapsendajaks või eestkostjaks.
Kuigi PRIDE eelkoolitus on mõeldud eeskätt hooldusperedele ja lapsendajatele, on
koolitusele oodatud ka eestkostepered, kes vajavad tuge, teadmisi ning oskusi, et kasvatada
mittebioloogilist last.
PRIDE eelkoolitusel käsitletakse eri osapoolte rolli ja vastutust, kiindumussuhte olulisust ja
selle kujunemist, kaotuskogemust, lapse arengu mahajäämuse põhjuseid ja abistamise
võimalusi jm teemasid. Ühtlasi hinnatakse koolitajate ja perede koostöös pere valmisolekut ja
ressursse kasvatada last, kes on eraldatud oma sünniperekonnast.
Hooldus- ja lapsendajaperesid suunavad PRIDE eelkoolitusele Sotsiaalkindlustusameti
spetsialistid, kelle kontaktandmed leiab Sotsiaalkindlustusameti hooldusperedele ja
lapsendamisele suunatud lehtedelt. Eeskosteperesid suunab koolitusele kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialist. Lastekaitseametnik saab registreerida perekonna
koolitusele, täites vormi Tervise Arengu Instituudi kodulehel.
Tervise Arengu Instituudi korraldatavad PRIDE eelkoolitused toimuvad regulaarselt eri
paikades üle Eesti, nii eesti kui ka vene keeles. Sel sügisel käivad koos kaks eestikeelset ja
üks venekeelne grupp Tallinnas, üks eestikeelne grupp Tartus ja üks eestikeelne grupp
Viljandis, kohe on alustamas ka venekeelne grupp Kohtla-Järvel.
Tervise Arengu Instituut komplekteerib gruppe ja korraldab koolitusi üle Eesti. Ühes grupis
on üldjuhul 12–16 inimest, see arv on grupidünaamika jaoks oluline. PRIDE eelkoolituse
läbimine võtab aega keskmiselt 3–4 kuud. Seega võib alates pere koolitusele suunamisest
kuni uue grupi koolitusega alustamisega aega võtta mõned kuud. Juhtub ka seda, et perele
ei sobi koolituse toimumise aeg või koht, kuid sellele proovitakse otsida paindlikke lahendusi.
Kõiki peresid ja valdkonna spetsialiste, kellel on PRIDE eelkoolituse osas küsimusi,
julgustame pöörduda kas Sotsiaalkindlustusameti poole, kes annab informatsiooni ja suunab
vajadusel koolitusele või Tervise Arengu Instituudi poole, kes saab koolituste kohta anda
üksikasjalikku infot. Täpsem informatsioon PRIDE eelkoolituse kohta on leitav Tervise
Arengu Instituudi kodulehel.
Perepõhise asendushoolduse teavitustegevused
Selle aasta novembris alustatakse teavituskampaaniaga, mis aitab tõsta inimeste teadlikkust
perepõhisest asendushooldusest. Kampaania tellijad on Tervise Arengu Instituut,
Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium. Kampaaniat rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondi TAT meetme „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” raames.
Teavituskampaania keskmes on dokumentaallavastus „Südames sündinud”, mis põhineb
2018. a suvel korraldatud intervjuudel peredega, kus kasvavad teistest vanematest sündinud
lapsed.

Etendust mängitakse 15 korda eri paikades üle Eesti, esietendus toimub 4. novembril
Tallinnas Rahvusooper Estonia kammersaalis. Neljal etendusel on publikul võimalik esitada
etenduse järel küsimusi ning osaleda arutelus, mida juhivad Sotsiaalkindlustusameti
spetsialistid ja valdkonna vabaühenduste esindajad.
Lavastus on formaat, mis võimaldab elust enesest pärit lugude abil rääkida kasuvanemlust
puudutavatel teemadel: probleemidest, rõõmudest ja asendushoolduse erinevatest
tänapäevastest võimalustest. Muud kommunikatsiooni- ja suhtekorralduslikud tegevused
põimitakse lavastuse ümber. Lavastuse kaudu saab sihtrühmale ja laiemale avalikkusele
avada mitmeid asendushoolduse teemasid, sealhulgas:
• julgustada potentsiaalseid kasuperesid mõtlema sellele, kas nad sooviksid ja oleksid
võimelised kasvatama oma peres last või lapsi, kes ei saa elada oma sünniperes
• tõsta ühiskonna üldist teadlikkust perepõhise asendushoolduse erinevatest võimalustest ja
aidata kaasa ühiskonna toetavale hoiakule lapse hooldusperes kasvatamise suhtes.
• tutvustada riigi uuenenud poliitikat ja informeerida avalikkust asendushoolduse valdkonnas
toimunud muudatustest.
Täpsem info lavastuse kohta lisatakse lähinädalatel ww.tarkvanem.ee veebi ja Facebooki
lehele. Pileteid etendusele saab osta Piletilevist ja Piletimaailmast.

