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Käesolev töövahend on koostatud rahvusvahelise Erasmus+ koostööprojekti INDIVERSO raames.
Projekti koduleht: www.indiverso-erasmus.eu
Töövahendi “Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel” on välja arendanud projektipartner Hollandist: REA College
Pluryn.

Töövahend on üks osa kaasamist toetavast lähenemisest, mis koosneb 7 erinevast töövahendist
Töövahend 1:
Täiendavad sekkumised
erivajadusega õppijatele

Moodul 1: Isikukeskne lähenemine tegevuskava koostamisel
Moodul 2: Psühhomotoorne lähenemine - sotsiaalsete oskuste arendamine
läbi liikumis- ja meeskonnamängude
Moodul 3: Sotsiaalsete oskuste arendamine läbi loovtegevuste
Moodul 4: Kogemusnõustamine

Töövahend 2:
Info ja koolitused
pedagoogilisele personalile

Moodul 1: Erivajaduste alase teadlikkuse tõstmine
Moodul 2: Praktiline töövahend õppija toimetuleku hindamiseks koos
soovitustega tema toetamiseks õppetöös, praktikal ja tööelus
Moodul 3: Personali enesehindamisoskuste arendamine

Töövahend 3:
Väljaõpe ja töölerakendumine
läbi coachingu

Metoodiline abimaterjal kutsealase ettevalmistuse korraldamiseks läbi
coachingu
Moodul 1: Supervisioon

Töövahend 4:
Supervisioon ja kovisioon

Moodul 2: Kovisioon - praktiline juhendmaterjal kolleegidevahelise
nõustamise korraldamiseks
Moodul 3: Kovisiooni moderaatorite koolitusmaterjal

Töövahend 5:
Juhised kriisi ennetamiseks ja
kriisiolukordades käitumiseks

Moodul 1: Kriisi ennetamine

Töövahend 6:
Koostöö tööandjatega

Moodul 1: Tööandjate koolituspäeva korraldamine

Töövahend 7:
Võrgustikutöö

Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja
osapoolte vahel

Moodul 2: Kriisi märkamine
Moodul 3: Kriisiga toimetuleku strateegiad

Moodul 2: Tööandjate nõustamine ja toetamine

Käesolev metoodiline materjal on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile erivajadusega õppijatega tegelevatele
organisatsioonidele. Seda on võimalik kasutada moodulite kaupa või erinevaid mooduleid omavahel kombineerides
lähtudes oma eesmärkidest, huvidest ja vajadustest

INDIVERSO projekti elluviimist kaasrahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.
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Isikukeskne planeerimine
Kuidas koostada tegevusplaan tulevikuks nii, et inimene on selle keskmes?
Isikukeskne planeerimine on protsessile suunatud lähenemine, mis jõustab erivajadustega inimesi.
Selle keskmes on inimene ja tema vajadused ning põhimõtte, et inimene ise määrab suuna oma
elus.
Suuna ei määra süsteemid, mis võivad, kuid ei pruugi inimesele tõesti vajalikke teenuseid pakkuda.
Sellise protsessi tulemusena on inimene täieõigusliku liikmena rohkem kaasatud kogukonda ja
ühiskonda.
Isikukeskseks planeerimiseks on oluline kokku koguda erinevad meetodikad ja töövahendid, mis
toetavad erivajadustega inimest iseseisvate valikute tegemisel, eesmärkide seadmisel ja nendeni
jõudmisel.
Järgnevalt on välja toodud mõned eeldused isikukeskse planeerimise õnnestumiseks, mida peaksid
arvesse võtma nii inimene ise kui temaga töötavad spetsialistid:






Eelarvamuste vaba suhtumine;
Mõtteviis, et iga inimene peaks ise oma eesmärgid seadma ja tulevikuplaani tegema, hoolimata
erivajadustest või terviseprobleemidest;
Olemasolevatele ressurssidele keskendumine;
Sotsiaalsele rollile ja võrgustikule keskendumine;
Spetsialisti rolli lahtimõtestamine.
Isikukeskne planeerimine muudab inimese oma töö- ja isikliku elu planeerimisel aktiivseks osalejaks.
Lisaks on väga oluline ka lähivõrgustiku osalemine planeerimise protsessis. Vanemad, õed, vennad,
sõbrad ja teised lähedased loovad üheskoos tervikpildi. Protsessi toetab ka tugev spetsialistide
meeskond,
kes on end isikukeskse planeerimise läbiviimise protsessiks koolitanud. Ühele kohtumisele on
soovitatav
kaasata kaks spetsialisti, kellest üks juhib protsessi ja teine paneb kirja.
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Aluspõhimõtted
1. Inimene otsustab, kes kohtumisel osaleb, kus kohtumine toimub ja milliseks tema tegevusplaan
kujuneb.
Kõige tähtsam otsustusõigus on inimesel endal.
2. Kohtumisel osalemine on kõigile vabatahtlik, kuid kõik, kes osalevad peavad pühenduma protsessile
algusest lõpuni.
3. Vajadusel korraldatakse eelkohtumine, et koos inimesega paika panna kohtumise eesmärk ja millist
tuge inimesel protsessi tarvis on.
4. Kõik osalejad on avatud meelega, valmis aktsepteerima uusi ideid ja tegutsemisviise.
5. Kohtumise tulemusena sünnib tegevuskava ja kokkulepped kõigi osapooltega, kuidas protsessiga
edasi minnakse.
6. Kõige olulisem on jagada ideid, mis on toetavad ja võimalikud.

Erinevad metoodikad isikukeskseks planeerimiseks: PATH & MAP




Järgnevalt tutvustame kaht erinevat isikukeskse planeerimise metoodikat:
PATH (Planning Alternative Tomorrows With Hope). Eesti keelde tõlgituna Teistsuguste Homsete
Lootusrikas Planeerimine
MAP (Make Action Plans). Eesti keelde tõlgituna Loo Tegevusplaane.

PATH
Joonistatakse alloleva skeemi järgi.
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PATHi sammud on järgmised (jälgi numbreid skeemil):
1. Põhjatäht ehk unistus: pikaajalised eesmärgid ja ideaalid, mis võivad olla saavutatavad näiteks paari
aasta jooksul;
2. Järgmisel aastal samal (või näiteks 6 kuu pärast) on saavutatud järgmised eesmärgid (hea on
eesmärgid kirja panna nii nagu need oleksid juba saavutatud);
3. Praegune seis: mis on hästi? Mis põhjustab probleeme või tekitab küsimusi?;
4. Kaasamine: Keda on vaja kaasata lahenduste leidmiseks? Kes aitab asju õiges suunas liigutada?;
5. Tugevamaks: Millised tegevused aitavad eesmärgi poole liikuda?;
6. Konkreetsed tegevused ja strateegiad: järgmise 3-6 kuu jooksul;
7. Esimesed sammud: Mida tuleks järgmise nädala jooksul teha? Mida tuleks järgmise kuu jooksul teha?
Kokkulepped, kes teeb mida ja millal.
Allikas: SDSU Interwork Institute, 2010

Näide täidetud PATH tegevuskavast:
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MAP plaani ülesehitus:

Küsimused, mida küsida enne MAP tegevuskava koostamist ja selle ajal:








Kes on inimene, kellele plaani koostatakse? – Keda on vaja kaasata kohtumistele (pere, sõbrad,
kolleegid, tööandja jne). Inimene, kellele plaani koostatakse peab ise otsustama, kes osalevad,
vajadusel kellegi toel.
Milline on inimese lugu ja ajalugu? – Kuidas on inimene jõudnud oma elus praegusesse etappi?
Tähtsamad edulood, ressursid, katsumused, inimesed tema ümber jne.
Millised on inimese unistused ja eesmärgid? – Unistused ja eesmärgid tuleb kirja panna hinnanguid
andmata ja piiranguid seadmata. Unistusi ja eesmärke tuleb avatult uurida, et välja selgitada,
millised on inimesele kõige olulisemad ja kuidas neid saavutada.
Millised on inimese hirmud ja takistused? – Vahel on kasulik uurida, milline on inimese jaoks kõige
hullem stsenaarium tema elus selleks, et tegevuskava samme paremini planeerida.
Millised on inimese tugevused, huvid ja eelistused? – Kõigil on oma tugevused, huvid ja eelistused,
vahel on need rohkem varjatud. Inimest ennast võivad ka üllatada tema tugevused, huvid ja eelistused,
mida tema lähivõrgustik oskab välja tuua ja mis protsessi käigus ilmnevad.
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Mis toimib ja mis mitte? – Tegevused, tugi, suhted, ligipääs erinevatele tugisüsteemidele jne.
Olulised on nii toimivad kui mittetoimivad aspektid, et edasisi tegevusi planeerida.
Kuidas alustame? – Kes on valmis vastutust võtma? Kõigile osalejatele on vaja jaotada selged
ülesanded, täitmise järjekord ja tähtajad. Kes protsessi jälgib? Mis on kõige esimesed sammud?
Allikas: SDSU Interwork Institute, 2010

Näide täidetud MAP tegevuskavast:
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Metoodikate kasutamine
Antud metoodikaid on hea vajadusel kombineerida. Näiteks võib alustuseks MAPi alusel tähtsamad
teemad
ära kaardistada ja seejärel need PATHi alusel tegevusplaan luua.
Üks tavapärane takistus on see, et isikukeskset planeerimist läbi viivad spetsialistid ütlevad, et nad ei
oska joonistada. Selleks, et tegevusplaani koostada, ei pea olema kunstnik. Üks võimalus on lasta ka
inimesel
endal eelnevalt kokku koondada pilte (internetist, ajakirjadest, isiklikust kogust jne), millega sõnalist osa
illustreerida. Positiivne selle lahenduse juures on, et inimene on aktiivselt kaasatud.
Nendest kahest metoodikast on MAP rohkem kirjutamise kui graafilise kujutamise keskne. PATHi
metoodikat kasutades on loomingulisus tähtsal kujul ning see võib sobida rohkem inimestele, kelle
lugemis- ja kirjutamisoskused ei ole väga heal tasemel.

Isikukeskse planeerimise metoodikate rakendamine igapäevatöös
On oluline teadvustada, et isikukeskne planeerimine on protsessi algus, mitte lõpp. Isikukeskse
planeerimise
eesmärgiks on muuta inimene enda elu puudutavate otsuste tegemisel aktiivseks osaliseks.
Kui hakkate isikukeskset planeerimist rakendama, siis soovitame esmalt koolitada selle mõtteviisi ja
põhimõtete
osas laiem ring organisatsiooni töötajaid ning seejärel pakkuda spetsiifilist koolitust neile, kes hakkavad
konkreetselt metoodikaga igapäevaselt tööle koos erivajadustega inimestega.
Metoodika edukas ellurakendamine nõuab, et kogu organisatsioon ja teenused oleksid kohandatud või
valmis kohanduma isikukesksuse põhimõtete järgi.

Töövahendi väljatöötaja
KONTAKT
ReaCollege Pluryn Hollandis, kes on antud metoodikaid pikalt kasutanud ning käesoleva info kirja
pannud, on valmis pakkuma koolitusi ja tuge metoodika rakendamisel.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
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