
 

Arengukeskus Avitus                                 
suurendab heaolu ja head enesetunnet 

ennetab stressi, depressiooni ja läbipõlemist 

toetab taastumist ja arengut 



Meie eesmärgid 

Eluterved inimesed, eluterved pered, eluterve ühiskond 
/Avituse visioon/ 

Avituse missiooniks on inimeste heaolu suurendamine ning stressi, 

masenduse ja läbipõlemise vähendamine. 

 

Üheks põhisuunaks on töö meeleoluhäirete valdkonnas. Püüame ennetada ja leevendada 

depressiooni, bipolaarset häiret, läbipõlemist ja pikaajalist stressi. Selleks on meil välja 

töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid. Lisaks toetame vaimse tervise 

foorumi ja individuaalse nõustamisega. Viime läbi uurimusi. Tegeleme ka huvikaitsega, 

mille eesmärkideks on avalikkuse teavitamine meeleoluhäirete probleemidest ning 

stigmatiseerimise vähendamine.  

  

Teiseks oluliseks suunaks on töö vanemahariduse valdkonnas, sest terved ja õnnelikud 

inimesed  sünnivad ja kasvavad tervetes, õnnelikes ja arenevates peredes. Korraldame 

arendavaid ja harivaid loenguid, koolitus-programme ja üritusi.  

 

Sihtgrupp 

Meeleoluhäiretega isikud ning nende toetajad 

Lapsevanemad ja sünnitusjärgse depressiooniga emad 

Nõustamis- ja toetamistööd tegevad spetsialistid 

Teavitustöö osas ka laiem avalikkus 

  

 



 

 

 

 

 

 
“Terve mina – terve pere”  

projekt 



“Terve mina – terve pere” 

Arengukeskus Avitus teostas perioodil mai 2012- 

oktoober 2013 projekti „Terve mina – terve pere“. Projekti 

rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 44 763 EURi. 

 

Antud projekt on teine osa kaheosalisest taotlusvoorust, mille esimeses 

osas töötati välja äriplaan, saavutati koostöö avaliku sektoriga ning 

valmistati juhend- ja õppematerjalid rühmajuhtidele. Teine osa 

keskendub teenuste käivitamisele ja sisulise töö läbiviimisele, milleks 

on depressiooni ja vanemahariduse nõustamisprogrammide 

elluviimine Tallinnas, Keilas, Viimsis ja Valgas.  



“Terve mina – terve pere” 

Projekti eesmärgiks oli koostöös avaliku sektoriga avalike teenuste 

kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamine kohalikele elanikele vaimse 

tervise tugevdamiseks  Avituse äriplaani tegevuste käivitamise kaudu. 

Käivitati koolitusprogrammid meeleoluhäirete ja vanemahariduse valdkonnas. 

 

Projekti käigus oli eesmärgiks saavutada toimiv ja tõhus koostöö avaliku 

sektoriga ja kaasatud partneritega: Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise 

osakond, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Viimsi vald, Keila linn, Valga 

linn, Eesti Lastevanemate Liit, Viimsi kool, Püünsi kool. 



Tulemused arvuliselt 



Meeleoluhäirete suund - muutused 



Vanemahariduse suund - muutused 



Koostöö avaliku sektoriga 
Projekt andis meie jaoks tõuke ja survestas avaliku sektoriga ühendust 

võtma.  

Tulemuseks on see, et meil on sisse töötatud head suhted mitmete avaliku 

sektori asutustega: 

• Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakond 

• Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

• Keila linn 

• Viimsi KOV 

• Valga KOV 

Asutused on ise aktiivselt huvitatud koostöö jätkamisest ja näevad meie 

teenustes väärtust ning kasu. Lisaks on meie usaldusväärne kuvand jõudnud ka 

teiste asutusteni ning huvi meie teenuste vastu tunnevad ka juba KOV-id, kes 

projektis ei olnud esindatud. 

 



Väljakutsed 
• Avaliku sektori, KOV-idega koostöö saavutamine, psühholoogilise 

barjääri ületamine 

• Lõuna-Eesti depressioonirühma reklaam oli liiga hea, kohale tuli 45 

inimest 

• Lühikoolituste täituvus oli väiksem, kui planeeritud 

• Sotsiaaltöötajad – väga hõivatud ja koormatud sihtrühm. Raske oli neid 

kohale saada, lahkuti varem, puuduti koolituspäevi 

• KOV töötajate tihe ajagraafik tingis selle, et 10-päevane koolitus tuli 

lühemateks juppideks teha 

• Lapsevanemate kool oli nii populaarne, et lapsevanemad tahtsid edasi 

koos käia. Vabatahtliku tööna pakkusime neile seda Lapsevanemate Klubi 

vormis 

• KOVdel puuduvad ressursid meeleoluhäirete valdkonnas teenuse 

pakkumiseks, kuna neil pole vastavat kohustust olnud (erinevalt nt 

puutega inimeste tööst). Koostöö jätkumisest ja Avituse teenuste 

järjepidevast pakkumisest KOV territooriumil ollakse samas väga 

huvitatud.  



Tulemused I 

• Laienesime uutesse piirkondadesse – Keila, Viimsi, Valga. Uutes 

piirkondades on teenustega oluliselt lihtsam jätkata, kui need on juba 

toiminud ja hästi vastu võetud.  

• Äriplaan on tugevaks baasiks organisatsiooni juhtimisele ja 

arendamisele. Kõik organisatsiooni toimimise aspektid on põhjalikult läbi 

analüüsitud.   

• Teenuste väljatöötatud juhendmaterjalid annavad võimaluse uusi 

koolitajaid juurde kaasata, mis tänu suurenenud nõudlusele on vajalik. 

Juhendmaterjalid on süstematiseeritud, läbimõeldud ning kvaliteetsed.  

• Väljatöötatud hindamiskriteeriumid võimaldavad projekti tulemusi 

selgelt väljendada ning tulemusi raporteerida. See on tõstnud 

usaldusväärsust ja huvi teenuste vastu erinevate partnerite silmis.  

• Organisatsiooni tuntus ja usaldusväärsus on oluliselt tõusnud 

• Projekt võimaldas organisatsioonis püsida ja täiskohaga tööd teha 

ühel võtmeisikul, kelle panus organisatsiooni on oluline. Loodud töökoht 

säilib ka peale projekti lõppu.  

 

 

 



Tulemused II 

• Toimunud on ka oluline sihtrühma laienemine. Projekti käigus on 

pakutud koolitusi ca. 150 spetsialistile (KOVide ametnikud, valdade 

sotsiaaltöötajad, lastekaitse spetsialistid, noorsootöötajaid, 

sotsiaalpedagoogid, sotsiaalameti ja haridusameti juhatajad, Töötukassa 

konsultandid, Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakonna töötajad, Põhja-

Eesti Regionaalhaigla Anestesioloogiakliiniku vanemõed, jne).  

• Tänu kogemustele spetsialistikoolituste osas arendame seda suunda 

MTÜ-s aktiivselt edasi.  

• Tänu koostööle KOV-idega on programmidesse (depressioonirühm, 

lapsevanemate kool, emaderühm) jõudnud ka rohkem 

sotsiaalprobleemide ja toimetulekuraskustega inimesi, kui varem. Ka 

see on andnud olulisi kogemusi ning võimalust jõuda ka rohkem haavatud 

sihtrühmani.  

 

 

 



Jätkusuutlikkus 

• Kõik programmid jätkuvad sellel hooajal. Lühikoolituste maht on oluliselt 

väiksem 

• Enamus rahastusest endiselt erinevatest projektifondidest (Hasartmängu 

Nõukogu, Avatud Eesti Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Norra 

Finantsmehhanismid, Põhjamaade Ministrite Nõukogu fondid jne), kuid 

KOVid on kaasfinantseerijad ja/või kirjutavad ise taotlusi 

projektifondidesse, et meie teenuseid sisse osta 

• KOV-idega on sõlmitud koostöökokkulepped ja teenuste osutamise 

lepingud 

• Tegeleme tõsiselt sotsiaalse ettevõtluse edendamisega, et olla finantsiliselt 

iseseisvamad 

• Väikses mahus teeme ka vabatahtliku tööd (emaderühm sellel hooajal) 
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Täname!  

www.avitus.ee 
 

 
Kontakt: 
Anneli Valdmann 
Anneli@avitus.ee 
566 96 105 
 
Triin Ülesoo 
Triin@avitus.ee 
51 555 02 
 
Tuulemaa 12 
Tallinn, 10312 
 

 


