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Projekti eesmärgid: 
§ aidata kaasa psüühikahäirega noorte tööga hõivatusele ja ligipääsule avatud 

tööturule  

§ vähendada psüühilisest haigusest ja sotsiaalsetest probleemidest tulenevat 
stigmat nii ühiskonnas kui ka tööandjate hulgas 

§ suurendada psüühiliselt haigestunud noorte sotsiaalset kaasatust 
ühiskonnas, kogukonnas ja avatud töörurul 

 

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse osalus projektis: 
  

Koolitus- ja haridustegevus  
§ Koolitus spetsialistidele ja klientidele teemal “Vähenenud töövõimega 

inimese liikumine avatud tööturule - spetsialisti ja kliendi koostöö” (12 
spetsialisti, 12 klienti). 

§ Koolitusprogramm tööandjatele, kes juba pakuvad või on valmis pakkuma 
tööd psüühikahäirega inimestele. 2-päevane koolitus, 16 inimest ühes grupis, 
kokku kolm koolitust. Üks koolitus toimub kevadel ja kaks sügisel. 

§ Sihtgrupi kohtumised ja nõupidamised stigmat vähendava 
meediakampaania osas. 

§ Sihtgrupi kohtumised ja osalemine arvamusfestivalidel, et 
vähendada stigmat (6 sihtgrupi liiget on seotud stigmat 
vähendavate tegevustega). 

§ Tugigrupid kogemusnõustajate ettevalmistamiseks, kes on valmis 
projekti käigus avalikkusega oma lugusid ja kogemusi jagama (6 
kogemusnõustajat). 

§ Praktiliste ja sotsiaalsete oskuste treening, et parandada sihtgrupi 
töövõimet (10 sihtgrupi liiget). 

 

 

 



Koostöötegevused 

§ Koostöö tööandjatega vähendamaks stigmat ja leidmaks 
töövõimalusi psüühikahäirega noortele. 

§ Leida vabatahtliku töö ja praktikavõimalused kuuest eri 
organisatsioonist (ootuspärane tulemus: 3 vabatahtlikku töökohta, 3 
praktikakohta). 

§ Leida püsivad üleminekutöö võimalused sihtrühmale: toodete 
valmistamine, teenuste osutamine asutusele (ootuspärane tulemus: 
3 ülemineku töökohta/toetatud töö võimalust). 

§ Toodete turundamine. 

§ Leida tööandjad, kes oleksid valmis pakkuma sihtrühmale pikaajalist 
tööd (oodatud tulemus: 5 eri ettevõtet). 

§ Uue, atraktiivse ja vajaliku toote väljaarendamine koostöös 
tudengite ja ülikoolidega (oodatud tulemus: arendada välja 
vähemalt üks selline toode). 

§ Regulaarne koostöö tööandjatega, kes oleksid valmis pakkuma 
praktikakohti ja töökohti psüühikahäirega inimestele (oodatud 
tulemus: leida 20-le sihtrühma liikmele töökoht avatud tööturul). 

 

Projekti koostööpartnerid: 
Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Arcada Ülikool, Tallinna Ülikool, Helpific 
Projekti rahastavad European Union ja Interreg Central Baltic. 
 

 

	   	   	   	  

	   	   	  

	  	   	  


