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Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015  määrus  nr 71 "Tegevusjuhendajate 

koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude 

ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse 

ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine", lisa 2. Töötamise 

toetamise teenuse täienduskoolituse kava 

Sihtgrupp  Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised iskud (tegevusjuhendajad) 

Õppe alustamise 

tingimused 

Täisealine isik 

Õppe eesmärk 

 

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused, et juhendada ning 

nõustada isikut toimetuleku toetamiseks ja elukvaliteedi 

parandamiseks tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

• mõistab riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid; 

• hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid; 

• motiveerib isikut tööle asuma; 

• mõistab tööturuteenuste ja -toetuste ning tööõigust reguleerivat 

seadusandlust. 

Õppesisu • Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas 

töötamise toetamise teenus 

• Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, 

sealhulgas: 

sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni  

hindamine; 

kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse 

hindamine jne); 

kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab 

• Motiveerimine 

• Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute  

 oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine 

• Keskkonna kohandamine 

• Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja  

 -toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus 

Õppemeetodid Loeng, diskussioon, juhtumi arutelud 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide 

loend 

Koolitaja poolt koostatud ja viidatud õppematerjalid 

Soovituslik: 



 

Sotsiaalhoolekande seadus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005 

Juhtumikorralduse käsiraamat, 2006, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. 

Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010.  

Medar M. ja Medar E. Riigi ja kohalike omavalitsuste poolt 

rahastatavad sotsiaaltoetused ja –teenused, 2007. 

Paavel V. Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis, 2001. 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös.  

Hindamismeetod: 

1. Situatsioonülesanne 

Hindamiskriteerium: 

positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal 

lahendada situatsioon. 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Vaidluste 

lahendamise kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

9.06.2016 

Uuendatud 06.01.2022 
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