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Käesolev töövahend on koostatud rahvusvahelise Erasmus+ koostööprojekti INDIVERSO raames.
Projekti koduleht: www.indiverso-erasmus.eu
Juhised piirkondliku koostöövõrgustiku loomiseks erinevate asutuste ja osapoolte vahel on välja arendanud
projektipartner Saksamaalt: Josefsheim gGmbH
Eesti jaoks on materjali kohandanud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

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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Töövahendi kirjeldus

1.

Sihtgrupp

Käesolevad juhised on suunatud kutseõppeasutustele, kelle eesmärgiks on luua süstemaatiline
kutseõpet toetav võrgustik, mis hõlmab erinevaid koostööpartnereid vastavas piirkonnas. Initsiatiiv
võib siiski tulla ka teistelt osapooltelt.
Võrgustiku sihtgruppi kuuluvad kõik asjassepuutuvad asutused ja inimesed, kes tegelevad
kaasava kutseõppe ja koolitustega, meditsiinilise, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniga,
nõustamisega, erivajadustega noorte töölerakendamisega, ning vastava piirkonna sihtgrupi
esindusorganisatsioonide esindajad.
Võrgustikku võib vajaduse korral kaasata ka muid osapooli – näiteks, teatud puhkudel võib tekkida
vajadus kaasata lapsevanemaid või usaldusisikuid.

2.

Sissejuhatus

Erivajadustega inimeste kutseõpet seostatakse tavaliselt paljude takistustega ning arvatakse, et
selliste inimeste tõrjumise risk on suur. Piirkondlikul tasandil on palju erinevaid osapooli, kes
töötavad kutseõppe alal või meditsiinilise, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni vallas ning kes
toetavad sihtgruppi rakendumist tööturule, võimaldamaks erivajadusega inimeste sotsiaalset ja
tööalast kaasamist. Näiteks võib ühe inimese toetamisse olla vajalik kaasata kutseõppekeskused,
kohalikud omavalitsused, tervishoiuteenuste osutajad (nt psühhiaater, eriarstid, perearst), samuti
ka piirkondlik töötukassa büroo ning muud erinevad nõustamis- ja tugiteenuste osutajad. Sellise
kaasamise ja võrgustikutöö tulemusena saavad erivajadusega inimesed individuaalset või grupis
pakutavat tuge arenguks ja eesmärkide saavutamiseks.
Piirkondlikku võrgustikku kuulumine võimaldab erinevatel osapooltel eesmärgile orienteeritult
koostööd teha. Võrgustikutöö peamiseks eesmärgiks on oma panuse andmine, et erivajadusega
õppijad oleks kaasatud igapäevastesse tegevustesse, võttes arvesse nende vajadusi ning
pakkudes asjakohast nõu ja tuge. Kui kõik osapooled teevad koostööd, on võimalik saavutada
enam kui üksinda töötades. Osalejad saavad üksteiselt õppida ning suunata erivajadustega noori
või kutseõppeasutuste töötajaid asjakohaste tugiteenuste juurde.
Sageli on koostöö tegemisel takistuseks ülevaate puudumine piirkonnas tegutsevatest asutustest
ja osapooltest ning nende poolt pakutavatest teenustest. Võrgustiku kohtumistel saab
olemasolevatest võimalustest selge ülevaate. Iga osaleja toob partnerlusse oma vaatenurga ja
lisainfot ning kompetentse.
Liikmed külastavad võrgustikukohtumiste raames erinevaid asutusi, kohtuvad isiklikult oma
kontaktisikutega ning organiseerivad ühiseid koolituskursusi ja teabejagamist. Soovi korral on
võimalik moodustada väikseid töögruppe, et hariduse, nõustamis- ja tugiteenuseid edasi arendada.
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Ideaalis koonduvad võrgustikku kõik tähtsaimad kompetentsid (erialased teadmised), mis on
kõikidele võrgustiku liikmetele kättesaadavad. Keegi ei pea teadma kõike, vaid omama infot, kust
saada õiget tuge ning professionaalset abi. Partnerid mõistavad paremini ka oma väärtust, mida
nad saavad võrgustikule pakkuda. Võrgustiku kaudu suureneb pidevalt kõikide partnerite
oskusteave.
Võrgustikus töötamine on keerukas ülesanne ning võrgustike loomine, laiendamine ja ülalpidamine
pole alati kerge. Vaja on tugivõrgustikku ja koordineerimist. Käesolevate praktiliste juhistega
soovime toetada piirkondlikke võrgustikke loomist ja seeläbi erivajadustega noorte kaasavat
kutseõpet.

3.

Piirkondliku võrgustiku eesmärgid

Võrgustiku rajamiseks ja eduka koostöö tagamiseks tuleb võrgustiku eesmärgid selgelt
defineerida. INDIVERSO projekti ideega seotud võrgustikud täidavad eelkõige järgmisi eesmärke:










Tagada erivajadustega inimeste edukas kutseõpe
Koondada teave erinevate seotud osapoolte ja nende teenuste kohta
Asutuste ja kontaktisikute isiklikult tundma õppimine
Võrgustiku regulaarsed kohtumised info ja kogemuste jagamiseks
Töö tihedama koostöö nimel
Struktuuride ja teenuste edasiarendamine vastavalt vajadusele ning nende efektiivsem ja
tõhusam kasutus
Ühiste koolitusprogrammide kaudu liikmete pädevuse tõstmine
Info- ja nõustamisteenuste kättesaadavuse tõstmine
Info jagamine, et leida üles piirkonna erivajadustega õpilased, et pakkuda asjakohast tuge

4.

Piirkondliku võrgustiku võimalused kaasava kutseõppe kontekstis

Soov töötada sellises võrgustikus suureneb, kui potentsiaalsed partnerid mõistavad võrgustiku
kasulikkust ja eeliseid. Piirkondlikud võrgustikud pakuvad järgnevaid võimalusi:














Osalemine kaasava kutseõppe kujundamisel
Erivajadustega noorte õppeprotsessi kohandamine ja arendamine
Ühine kaasamise edendamise propageerimine ja huvide kaitse
Ülevaade asjassepuutuvatest osapooltest ja nende teenustest (läbipaistvuse loomine)
Uute kontaktide loomine
Oma oskuste näitlikustamine ja kaasamine (teiste pakkujate teenused)
Olemasolevate asutuste ja spetsialistide oskuste kaasamine
Avatud suhtluse ja koostöö tava laiendamine erinevate osapoolte vahel
Võrgustikutöö kaudu õpetajate ja spetsialistide kompetentsuse suurendamine
Regulaarne kogemuste vahetus
Õppijate töövõime arendamine
Kulude vähendamine
Uute perspektiivide ja vaatenurkade omandamine
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Praktiline väliskogemus Saksamaalt

Sigmaringenis asuva Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH poolt pakutavas kutseõppe
ettevalmistusprogrammis toetavad piirkondliku võrgustiku asutused erinevate probleemide (nt.
depressioon) ja psüühiliste erivajadustega noori.
Mariabergeri ülesandeks on ainult kutsealane ettevalmistus ja tööturule integreerimine. Eesmärgi
õnnestumise nimel osalevad selles protsessis erinevad võrgustiku partnerid ja organiseerivad
ümarlaua vormis kohtumise, kus osalevad ka õpilased. Ümarlaua kohtumisel määratakse kindlaks,
kes mille eest vastutab, näiteks jagatakse ülesanded järgmiste osapoolte vahel: õpilane ise,
nooruki vanemad või eestkostjad, tööturuameti tugiteenused, Caritas organisatsiooni sotsiopsühhiaatrilised teenused, Sigmaringeni noorsoo hoolekandeamet Jugendamt, erinevate ametite
noorsootöötajad, sõltuvusnõustajad, võlanõustajad, jpt. Ümarlauda koordineerivad Mariaberger
Ausbildung & Service gGmbH tööhõivespetsialistid ning soovi korral osalevad ka kooli
sotsiaalpedagoogid, õpetajad ja psühholoogid. Osalejate nõusolekul võib ümarlaud paluda
hinnangut õppija kohta ka asjassepuutuvatelt arstidelt ning saadud teavet arutada.
Selline koordineerimine tagab info liikumise, väldib ebavajalikku dubleerimist, korraldab konkreetse
õppija individuaalsetele vajadustele vastavate teenuste kättesaadavuse ning tagab õppijale
toetava suhtumise ja positiivsed tulemused.

5.

Sammud piirkondlike võrgustike loomiseks

Käesoleva instrumendi alljärgnevaid samme ei pea järgima kronoloogilises järjekorras. Need
annavad lihtsalt ülevaate võrgustiku oluliste aspektide kohta.

5.1

Esmased ideed võrgustike loomiseks

Kõigepealt tuleb langetada otsus võrgustiku rajamiseks. Tuginedes eelnevalt mainitud peamistele
eesmärkidele, võiksid algatajad võrgustiku vormis partnerluse ellu kutsumiseks eelnevalt leida
vastused alljärgnevatele küsimustele:
















Kes on potentsiaalsed osapooled?
Mis on erinevate osapoolte eesmärgid?
Kas on mõned märkimisväärselt kattuvad eesmärgid?
Millised on erinevad huvid ja eesmärgid?
Millist kasu saab võrgustikust iga osaleja?
Milliseid tugevusi saavad osalejad võrgustikku tuua?
Millised hirmud võivad osalejatel olla ning kuidas saaks neid leevendada?
Kuidas lahendada konkurentsiolukordi?
Kes on põhialgataja?
Kes on koordinaator?
Millised on võimalikud takistused?
Kui palju on meil aega?
Mida me saame võrgustikule pakkuda?
Millistel töötajatel on võrgustikus osalemiseks vajalikud omadused – kes on avatud,
armastavad uusi väljakutseid ja naudivad millegi uue loomist?
Kes võiks võrgustiku tööd info vahendamise ja korraldusliku abiga toetada?
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On väga oluline kaasata plaanidesse ja rakendamisse algusest peale ka asjassepuutuvad õpilased
või sihtgrupi esindusorganisatsioonide ja/või eneseabirühmade esindajad. Soovitatav on
planeerimisse kaasata ka õppijate lähedasi või usaldusisikuid.
5.2

Võrgustiku potentsiaalsete partnerite ja huvigruppide määratlemine ning valik

Võrgustiku loomine võib hõlmata erinevaid huvigruppe ning toimuda paljudel erinevatel tasanditel.
Erinevate partnerite ülesanded ja eesmärgid tuleks võrgustikus kooskõlla viia. Kõik osalejad peaksid
mõttevahetusest ja koostööst kasu saama.
Seejärel tuleks kindlaks määrata, millised partnerid on võrgustiku jaoks olulised ning tegutsevad
piirkonnas aktiivselt. Samuti on oluline kohe alguses kindlaks teha, millised võrgustikud on juba
olemas, vältimaks paralleelsete struktuuride tekitamist.
Erivajadustega noorte kaasava kutseõppe rakendamiseks peaks võrgustikku kuuluma piisaval
hulgal asutusi ja spetsialiste.
Võrgustiku huvigruppide määratlemiseks võib kasutada järgnevat tabelit:
Haridusvaldkond

Tööturuvaldkond

Tervishoiu- ja
rehabilitatsioonivaldkond

Erivajadustega
inimesed ja nende
esindajad

Muud sotsiaalteenused,
asutused ja huvigrupid

Kutseõppeasutuse
HEV koordinaator

Tööandjad (nt
praktikaettevõtted)

Sotsiaalse
rehabilitatsiooni
teenuse pakkujate
esindajad

Kogemusnõustajad

Kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötajad

Õpetajad

Töötukassa
juhtumikorraldajad

Tööalase
rehabilitatsiooni
pakkujate esindajad

Piirkondlike
eneseabirühmade
esindajad

Vaimse tervise keskuste,
päevakeskuste esindajad

Kooli tugiteenuste
spetsialistid

Tööturuteenuste
pakkujate
esindajad

Sotsiaalkindlustusameti
juhtumikorraldajad

Erivajadustega
inimeste
esindusorganisatsioo
nide esindajad (nt
piirkondlik puuetega
inimeste koda vms)

Hoolekandeasutused

Õpilaskodu töötajad

Tööandjate
esindusliitude
liikmed

Tervishoiuteenuste
pakkujate esindajad
(nt psühhiaater,
koduõe teenuse
pakkujad vms)

Erinevad MTÜ-d, mis
edendavad kaasatust

Kaitstud töö keskused

Rajaleidja
nõustamiskeskuste
spetsialistid

Kutseandjate
esindajad

Erihoolekandeteenuste
osutajad (nt toetatud
elamine, igapäevaelu
toetamine)

Haridus- ja
Teadusministeeriumi
esindajad

Noortekeskused

SA Innove esindajad

Kaitseressursside amet
(asendusteenistujate abi
kasutamiseks)

Ülikoolide õppejõud
või tudengid

Vabatahtlikud
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Selline võrgustiku võimalike partnerite nimekiri ei ole lõplik, vaid võib piirkonniti erineda.
Võrgustikku partnerite ja esindajate määratlemisel peab olema põhjalik. Kui olulised huvigrupid unustatakse
ja välja jäetakse, võib see vähendada soovi edaspidi võrgustikus osaleda. Juba algusest peale kõige
olulisemate esindajate kaasamisel on tõenäoline, et vastav osapool seda projekti ka toetab.
Võrgustiku potentsiaalsete partnerite kaardistamiseks võib esmast infot koguda internetist. Samuti tuleks
kasutada erinevaid kohtumisi (konverentsid, seminarid jms), et võrgustikku uusi partnereid leida.

5.3

Võrgustiku kohtumiste organiseerimise nipid





Moodustage töögrupp, kes aitab võrgustiku koordinaatorit programmi kavandamisel
ja organiseerimisel.
Alustage varakult planeerimist
Määrake kindlaks korraldamise ajakava: mis ajaks peaksid olema kokku lepitud: esinejad,
ettekannete sisu, vestlusgruppide korraldus, ajakava, osalejate registreerimine jms
Mõelge ka meelelahutuslikule ja sotsiaalsele aspektile: midagi tähelepanu äratamiseks;
huvitavad temaatika sisendid; meeskonnatöö tugevdamine; pakkuda piisavalt aega
mõtete vahetamiseks; personaalne suhtlus vms
Kaasake erivajadustega inimesi, kas esinejatena või ümarlauavestlustel
Täpsustage kõik korralduslikud küsimused: Kes broneerib koosolekuruumi? Kes täidab päevajuhi
kohuseid? Milliseid kokkuleppeid tehakse? Kes dokumenteerib tulemused?
Oluline faktor esimesel kohtumisel: vahepealne kohvipaus või suupisted kohtumise lõpus, mis annaks
võimaluse pisut vabamas õhkkonnas võrgustiku partneritega vestlemiseks
Teostage kulude kalkulatsioon ja tegelege rahastuse leidmisega
Kuna võrgustikutöö on osalejatele tihti lisatööks, tuleb kohtumiste ajakavast kinni pidada, et
osalejatele mitte tüli teha ning sel põhjusel võrgustikku lõhkuda.
Teavitage ka kohalikku meediat piirkondliku võrgustiku loomisest ja jagage positiivseid kogemusi.

5.4

Kutsed võrgustiku esmakohtumisele





Esmakohtumise kutsed peaks võrgustiku koordinaator välja saatma aegsasti (vähemalt kuu
enne kohtumist)
Osalejad tuleks eelregistreerida, et kohtumist paremini ette valmistada
Külaliste kohalolu tuleks samuti koos kontaktandmetega registreerida.

5.5

Võrgustiku koordinaatori roll










Võrgustike koordineerimine on aeganõudev ning eeldab vastavate kompetentside olemasolu. Seega tuleb
võrgustiku koordineerimiseks leida vajalik personal ja ajaressursid, et tekitada pädev strukturaalne
võrgustik.
Võrgustiku koordinaatori ülesanded võivad olla järgnevad:

Võrgustiku töögrupi kohtumiste organiseerimine
(nt. jaotusmaterjalide ettevalmistamine, õigeaegselt kutsete välja saatmine, kohtumisruumi leidmine,
dokumentatsioon)

Kommunikatsioon osalejate vahel
(erinevate töögruppide juhatamise korraldamine, juhtgrupi moodustamine (kui on vajalik), võrgustikuliikmete
terviklik kaasamine)
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Kohtumiste tulemuste koondamine ja levitamine
Kokkulepete elluviimise edukuse jälgimine
Võrgustikus kattuvate koolitussoovide väljaselgitamine, koostöö edendamine spetsialistide vahel
erinevate juhtumite lahendamisel
Kokkulepitud edasiste koolitussessioonide organiseerimine vms

Laiemate võrgustike puhul on soovituslik moodustada juhtgrupp, kuhu kuuluksid võrgustiku aktiivseimate
partnerite esindajad. Juhtgrupi koosseis ja ülesanded tuleks otsustada võrgustiku kohtumisel. Juhtgrupi
olemasolu võimaldab teha kiireid otsuseid, sest kõik huvigrupid ei pea sel juhul planeerimisse ja
otsustamisse panustama.

5.6

Soovitusi võrgustiku esimeste kohtumiste ja töö vormi planeerimiseks

Esimene ja teine võrgustiku kohtumine ning mitmed töögrupi kohtumised võivad toimuda alljärgneva
skeemi põhjal.
Võrgustiku esmakohtumine annab põhjalikku teavet piirkondliku võrgustiku loomise protsessi kohta.
Esmakohtumise eesmärgiks on rõhutada osalejatele tiheda koostöö vajalikkust ning motiveerida neid
võrgustikus aktiivselt kaasa lööma. Väga tähtis on kokku leppida ühine idee, eesmärgid ja kasu.
Esmakohtumist ette valmistades tuleks põhjalikult kaaluda, kuidas konkreetseid küsimusi ja teemasid
võrgustikus käsitleda. Kasutada võib ka näiteks grupiarutelusid maailmakohviku meetodil.
1. Võrgustiku
esmakohtumise
ülesehituse näidis

Teema



Eesmärkide
püstitamine









Võimalikud
päevakorrapunktid
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Vajadus piirkondlike võrgustike järgi, mis
pakuksid täiendavalt koolitust, nõu ja
teenuseid; samuti piirkondlike võrgustike
võimalused
Arutelu ja kogemuste vahetamine
Võrgustiku vajaduse rõhutamine
Piirkondlikus võrgustikus aktiivselt osalemise
motiveerimine
Selgitada nõudeid, võimalusi ja eesmärke
erinevate võrgustiku partnerite seisukohast
lähtuvalt
Arutelud ja kogemuste jagamine
Järgmise sammu kokku leppimine
Ühine arutelu kohtumiste sisu, töö protsessi,
asukoha, regulaarsuse, koordineerituse ja
dokumentatsiooni üle
Võrgustiku haldamise kokkulepped
Osalevate huvigruppide lühike tutvustus –
nimetus, funktsioon, teenused ja murekohad.
Kui osalejaid on palju, võib klassikalise
tutvustuse asemel kasutada meetodit, et
kõikidel erinevate sektorite esindajatel
palutakse kordamööda hetkeks püsti tõusta, et
näha kes millist osapoolt esindab.
Eesmärgipärane sissejuhatav ettekanne (nt
kutseõppeasutuse poolt algatatud võrgustikus
teemal „Erivajadustega noorukid kutseõppes“
Seminar/arutelu: Planeeritud piirkondliku
võrgustiku vajadused, võimalused ja
eesmärgid
Lühiettekanded kogemustest seoses
erivajadusega õpilastega



Ajakava

Arutelud ja kogemuste jagamine, näiteks
maailmakohviku vormis (vt lähemalt
maailmakohviku ja teiste kaasamise
meetodite kohta
https://www.osale.ee/?id=150 )
 Võrgustiku koostöö ideed, ettepanekud ja
soovid
 Edasise tegevuse kokkuleppimine
3 tundi

Kui võrgustiku partnerite hulk esmakohtumisel on optimaalne, saavad kõik huvigrupid, kes soovivad
võrgustikus osalemist jätkata, pakkuda välja teemasid teiseks kohtumiseks ning leppida kokku uue
kohtumise kuupäev.
Jätkuva partnerluse fikseerimiseks tuleks esmakohtumisel osalejad registreerida. Samuti on soovituslik
igale osalejale anda rinnasilt osaleja nime ja asutusega, ning paberil nimekirjad, kus on kirjas kõik osalejad
koos nende kontaktandmetega.
Esimene võrgustikukohtumine peaks lõppema teise kohtumise ettevalmistamisega. Lepitakse kokku
tulevases koostöös ning järgmistes sammudes. Soovituslik on valida ettevalmistusgrupp, mille ülesandeks
on valmistada ette tulevased võrgustiku või võrgustiku raames moodustatud väiksemate töögruppide
kohtumised. Need võivad olla esmakohtumisele sarnase ülesehitusega.
Võrgustiku teise kohtumise
ülesehituse näidis

Teema

Eesmärkide
püstitamine

Võimalikud
päevakorrapunktid

Ajakava



Arutelud ja kogemuste jagamine seoses
erivajadustega noorte kutsehariduse ja
koolitamisega
 Kaasava kutseõppe edendamiseks
haridusalaste, nõuandvate ja tugiteenuste
kättesaadavuse parandamine ning nende
võrgustiku loomine
 Piirkondliku võrgustiku koostöö täpsustamine
 Teave kõikidelt osalejatelt piirkondliku
võrgustikutöö kohta
 Milliseid teenuseid õppijad ja õpetajad/
spetsialistid veel vajavad, et erivajadusega
noort paremini toetada?
 Vastuste ja ettepanekute kogumine ka
koostööpartneritelt, kes ei ole õppeprotsessiga
otseselt seotud (nt. eneseabirühmade
esindajad)
 Eelnevate tegevuste meenutamine ja edasise
koostöö planeerimine
 Võrgustiku esmakohtumise kokkuvõtlik
ülevaade
 Sissejuhatav teemakohane ettekanne
 Arutelud ja kogemuste jagamine seoses
erivajadustega noorte kutsehariduse,
rehabilitatsiooni, töölerakendamise vms-ga.
 Piirkondliku võrgustiku koostöökohtade
laiendamine
 Huvide täpsustamine ja edasise tegevuse
kokkuleppimine
3 tundi

Iseäranis suurte ja mitmekülgsete gruppide puhul on kasulik vahepealsel perioodil luua väikseid töögruppe,
mis tegelevad valitud küsimuste ja temaatikaga põhjalikumalt. Suure võrgustiku kohtumise järel lepivad
osalejad kokku järgnevate kohtumiste kuupäevad.
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Iga teema käsitlemisel tuleks arvestada ka erivajadustega inimeste arvamusi ja soove. Iga teema või
küsimuse jaoks võib moodustada eraldi töögrupi, mis oma kohtumiste ajakava ise kokku lepib. Järgmisel
suurel võrgustiku kohtumisel tuleks tutvustada töögruppide töö tulemusi.
Koostöö töögruppides, kui
vajalik

Teema

Töögrupi koostöö valitud teemal

Eesmärkide
püstitamine ja sisu




2 - 3 kohtumist

Sihtgrupp

Eesmärkide kokkuleppimine
Ülesannete, kompetentside, kohustuste
selgitamine
 Kokkulepped järgnevas:
 Osalejate ring
 Osalejate kohustused töögrupis
(regulaarne osalemine jne.)
 Kohtumiste pikkus ja intervall
 Kohtumiste asukoht
 Info vahendamine
 Tulemuste dokumenteerimine
 Sisuline töö
Võtmeisikud, asutused ja erivajadustega inimeste
esindajad, kes on antud temaatika jaoks olulised.
3

Ajakava

tundi

5.7 Piirkondliku võrgustiku edu ja ebaedu tingivad faktorid
Võrgustiku käivitamine ja arendamine eeldab selgelt määratletud eesmärki, usaldusväärset koordineerimist
ja info vahendamist. Võrgustikus osalejate jaoks peab see töö olema mõistliku mahuga ja kasulik, sest nad
panustavad oma aega ja ressursse üldjuhul muu töö kõrvalt. Suhtluspartnerid, infokanalid ja
kommunikatsioonivahendid peavad olema läbipaistvad ja selged ning võimaldama nii ladusat koostööd kui
võimalik.
Järgnevalt on välja toodud olulisimad edu ja ebaedu põhjustavad tegurid. Võrgustiku käivitamisel võib
alljärgnevat kasutada kontrollnimekirjana, et probleeme juba algusest peale ära tunda ja ennetada.
Edu saavutamise võtmefaktorid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ühised eesmärgid
Kõik osapooled saavad kasu
Koostöövõimaluste ja sünergia otsing
Oma isiklike huvide kõrvale jätmine
Võrdsetel alustel võrdne, läbipaistev ja usaldusväärne koostöö
Partneritega koostööd iseloomustab tunnustus, avatus ja erapooletus kõikidel positsioonidel ja
hierarhia tasanditel
Vastastikune austus
Usaldusväärsus: võrgustikku pidevalt enda isiklike ja usaldusväärsete kompetentside toomine
Ladus infovahetus huvigruppide vahel
Partnerluse võimaluste ja koostööpiiride pidev ja teadlik määratlemine
Lootuste ja hirmudega tegelemine
Osalevate huvigruppide kattuvate huvide välistamine tulemustele ja lahendustele
keskendunud suhtluse abil
Keskne koordineerimine
Ühenduse pidamine, et võrgustik ei laguneks
Huvigruppide otsene kaasamine
Palju kontakte isiklikul tasandil
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o
o

Teadmine, kuidas võrgustik töötab
Oma huvide silmas pidamine ja võrgustikus käsitlemine ning teiste osapoolte
huvide arvestamine; võrgustiku partnerluses pikaaegse huvi näitamine

Ebaedu faktorid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5.8

Määratlemata eesmärgid
Ainult pikas perspektiivis saavutatavad eesmärgid
Võrgustiku kohtumiste liiga tihe päevakava
Koordinaatori puudumine
Huvigruppide ebastabiilsus ja sagedane vaheldumine
Sobivate kompetentsidega töötajate puudumine
Huvigrupid peavad suurel määral oma asutuse huvidest loobuma
Konkurents (töötamine konkurentsi tingimustes)
Hirm liigse avatuse ees
Juhatuse poolt saadetud huvigrupid, kellel puudub otsustusõigus või motivatsioon
Ebapiisavad suhtluskanalid

Võrgustiku kvaliteedi tagamine ja kvaliteedi tõstmine

Võrgustikutöö kvaliteedi tagamiseks tuleks jälgida Demingi PDCA-mudelit (Plan, Do, Check, Act ehk
planeeri, tee, kontrolli, korrigeeri). See määratleb võrgustikutöö edendamiseks vajalikud sammud.
5.8.1 Võrgustike hindamine
Võrgustike hindamise põhieesmärkideks on pidev areng, osalejate motiveerimine ja konfliktide lahendamine.
Hinnatakse võrgustikes ellu viidud tegevuste mõju, edukust ja kvaliteeti. Võrgustikud on väga keerukad ning
seega võib hindamine esmapilgul keeruline tunduda. Komplitseeritus suureneb iga uue osaleva partneriga.
Üheks suurimaks väljakutseks on määratleda õiged tulemusindikaatorid.
Kuna võrgustike loomise peaeesmärgiks on piirkondlike võrgustike arendus, tuleks võrgustikutööd hinnata
lihtsate ja aega säästvate meetoditega. Allolev metoodika kombineerib lihtsad hindamise ja analüüsi
protseduurid.






Suuline tagasiside kogumine koosoleku lõpus
Kirjalikud küsitlused võrgustiku kohtumiste lõpetamisel
Pistelised telefonikõned
Helistamine, kui huvigrupp ei tule kohale
Tugevuste ja nõrkuste analüüs

Enesehinnanguks ja kvaliteedi tagamiseks on olulised järgnevad tulemusnäitajad:











Võrgustiku eesmärkide saavutatus
Võrgustiku eesmärkidega samastumine
Võrgustiku keskkonna sobivus
Planeerimise täpsus
Kommunikatsiooni piisavus
Läbipaistvus
Usaldus
Saadud kasu
Võrgustiku liikmete pädevus
Võrgustiku koordineerimise tase
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Võrgustiku infoliikumise tase
Teadlikkuse tõus
Võrgustiku jätkusuutlikkus

(Allikas: Teller, Longmuß, 2007: Netzwerkmoderation – Netzwerke zum Erfolg führen [Võrgustiku
vahendamine – Võrgustiku eduni juhtimine])
Selliseid mõõdetavaid tulemusnäitajaid hinnatakse vastava vajaduse tekkimisel, kuid vähemalt kord aastas.
Selleks võib kasutada lihtsat ja anonüümset huvigruppide küsitlust.
Et hinnangutulemustele järgneks kvaliteedi tõus peab tulemusi süvitsi analüüsima iseäranis siis, kui enamik
huvigruppe näevad arenguruumi või kui saadud vastused on märkimisväärselt erinevad.
Ükski huvigrupp ei soovi pidevalt ressursse investeerida, kui neid võrgustikus ei väärtustata.
Analüüsimiseks võib kasutada näiteks järgnevaid küsimusi:










Kas kõik võrgustiku eesmärgid on plaanitud moel saavutatud?
Milliseid eesmärke ei saavutatud ja miks?
Kas on puudu mõni osapool, kes on vastava eesmärgi saavutamiseks vajalik?
Kas kõik olulised huvigrupid on endiselt võrdselt kaasatud?
Kas üksikute huvigruppide jaoks on võrgustikust saadav kasu vähenenud?
Kas erinevate huvigruppide huvid on muutunud?
Kas erinevatele huvigruppidele saadaolevad ressursid on jäänud samaks?
Kas võrgustik on saavutanud märkimisväärset edu?
Kas see edu on kõikide huvigruppide jaoks sama oluline?

Allikas: http://www.regionen-mit-peb.de/netzwerkarbeit/netzwerkmanagement/dokumentation-evaluation/
Need küsimused aitavad muuhulgas ka võrgustikku usaldust sisendada. Samuti on oluline ühildada
võrgustiku huvigruppide huvid võrgustiku üldiste eesmärkidega. Võrgustiku koordinaator peab vältima
olukorda, kus ühe huvigrupi soove teiste omadele eelistatakse. Samuti võib tulla kasuks võrgustiku
koordinaatori perioodiline väljavahetamine.
Regulaarselt teostatav võrgustiku huvigruppide uuring selgitab, kas võrgustik tegutseb ühtsete arusaamade
alusel ning kas võrgustiku kultuur on hea.

5.8.2 Dokumentatsioon võrgustikes
Võrgustikutöö dokumenteerimine on eduka koostöö jaoks ülimalt oluline. See tagab läbipaistvuse,
võrgustikule pühendumise ning on analüüside alustalaks. Hästi organiseeritud ja arusaadav dokumentatsioon
aitab vastuolude korral selgust luua.
Hea dokumentatsioon võimaldab ka edukust mõõta. Dokumentatsioon on mõeldud võrgustiku sisemiselt
tugevdamiseks, kuid tegelikult tugevdab seda ka väliselt, potentsiaalsete huvigruppide silmis.
Dokumentatsioon võib olla avalikkusele võrgustiku poolt tehtava töö kohta info saamise allikaks.
Dokumenteerida tuleks näiteks järgmised võrgustiku tegevused ja tulemused:






Kohtumiste sisu ja tulemused
Kokkulepitud eesmärgid
Kokkulepitud kohustused
Tegevuste sisu ja tulemused
Avalikud suhted, laiem teavitus võrgustikus toimunud arengutest ja tulemustest
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6.

Võrgustikutöö meetodid










Võrgustiku kohtumised oskusteabe ja kogemuste vahetamiseks
Erinevaid erivajadusi käsitlevad ühised konverentsid
Ühised seminarid või koolitused
Eri teemadega tegelevad väiksed töögrupid
Mitmepoolsed arutelud
Kollegiaalne juhtuminõustamine (kovisioon) eraldi kohtumistel, nt. kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötaja, õpetajad, nõustamiskeskuse nõustajad ...
Asjassepuutuvate isikute poolt pakutav nõustamine ja tugi
Loengud või projektide esitlused võrgustiku partnerite kohtumistel

7.

Toimiva võrgustiku käivitamise periood

Võrgustiku käivitusperioodiks tuleks arvestada piisavalt aega. Ettevalmistused peaksid algama umbes 3
kuud enne esimest võrgustiku koosolekut. Võrgustiku teine koosolek peaks toimuma vastavalt osapoolte
vajadustele. Teisel kohtumisel analüüsitakse muuhulgas piirkondliku võrgustiku tööd ja muudetakse see
veelgi konkreetsemaks. Pikas perspektiivis saab võrgustikutöö olla efektiivne ainult siis, kui määratakse
koordinaator ja ettevalmistusmeeskond ning kui kõik võrgustiku partnerid sellesse aktiivselt panustavad.
Jätkusuutlik võrgustik toimib põhimõttel „annan ja saan vastu“.

8.

Juhendmaterjali kohandamise võimalused

Võrgustiku loomise alustaladeks on kaks esimest laiahaardelise võrgustiku kohtumist. Edasi saavad
võrgusiku liikmed juba valida, millises vormis nad edasi töötada soovivad (erinevaid näiteid on toodud
punktis 6 „ Meetodid“).

Lisad: praktilised inglise keelsed näited Saksamaal läbiviidud võrgutikukohtumiste dokumentidest








Võrgustiku esmakohtumise programmi näidis
Maailmakohviku teemade näidis
Kohtumise kutse teksti näidis
Võrgustiku kohtumise registreerimislehe näidis
Võrgustiku teise kohtumise programmi näidis
Võrgustiku kolmanda kohtumise programmi näidis
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verständlich

Network meeting on the inclusive vocational education and training
of young people with mental impairments
Thursday, April 28, 2016
in the vocational training centre of Josefsheim Bigge,
Pappelallee 3, 59939 Olsberg-Bigge

Programmme
starting from

1:30 p.m

Registration and welcome coffee
Welcome
Hubert Vornholt, Managing Director, Josefsheim Bigge

2:00 p.m.

Short introduction to the subject
Winfried Cruse, Head of special services at Josefsheim Bigge

Programme overview
Mario Polzer, Moderator

2:15 p.m.

Background information on the EU project INDIVERSO
Educational, advisory and support services in the vocational education
and training of young people with mental impairments
Martin Künemund, Project Manager, Josefsheim Bigge

2:30 p.m.

„The mental hospital’s contribution to the vocational integration of
people with mental impairments“
Dr. med. Ewald Rahn, Deputy Medical Director of the LWL-Klinik Warstein

Requirements, opportunities and objectives of the planned regional
network for cooperation in vocational education and training of young
people with mental impairments
Round of talks
2:55 p.m.

3:25 p.m.








Markus Bertels, Assistant Headmaster, Heinrich-Sommer-Berufskolleg
Markus Eckert, psychological services, Josefsheim Bigge
Karl Josef Fischer, Mental Health Coordinator of the Hochsauerlandkreis
Rolf Klauke, Borderline self help group Sauerland
Dr. med. Ewald Rahn, Deputy Medical Director of the LWL-Klinik Warstein
Rolf Tautermann, Boarding School Head, vocational training center Josefsheim Bigge

World Café:
With interesting discussions on topics around the network building and
the vocational education and training of young people with mental
impairments
Group moderation by the project team of Josefsheim Bigge

4:10 p.m.
4:20 p.m.
starting from

4:30 p.m.

Ideas, suggestions and wishes on how to cooperate within the network
Martin Künemund, Josefsheim Bigge

Expression of interest and clarification of further proceedings
Come together
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Network meeting on the inclusive vocational education and training of young people with mental impairments
on April 28, 2016 from 2:00 p.m. to 4:30 p.m. in the vocational training centre of Josefsheim Bigge

Topics of the world café
1.
Which co-operations / networks do already exist in this field?
Host: Gaby Feldmann
Room: Cafeteria
2.
Ideas, suggestions and wishes for the co-operation within the network
Host: Martin Künemund
Room: Gallery in the recreation area
3.
With Borderline at school, in education and training and at work
Host: Sarah Bartscher
Room: Lounge
4.

Which contribution does my institution make to a successful education and
training of young people with mental impairments?
What is my role in this process?
Host: Barbara Hirt
Room: Cafeteria
5.

Prevention and crisis intervention at school, in education and training and
at work
Which aspects are important?
What are the possibilities?
Hosts: Helga Barten and Bärbel Wommelsdorf
Room: Cafeteria
6.

Attitude and role perception of specialists working with young people with
mental impairments
Host: Markus Eckert
Room: Cafeteria

7.

Supporting living environments for people with mental impairments in
vocational education and training and in the boarding school
Host: Rolf Tautermann
Room: Lounge
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JG-Gruppe • Josefsheim gGmbH • Heinrich-Sommer-Straße 13 • 59939 Olsberg

Heinrich-Sommer-Straße 13
59939 Olsberg
Telefon 02962 800-0
Telefax 02962 800-222
www.josefsheim-bigge.de
Contact person: Martin Künemund

10.03.2016
Invitation to the information meeting on a regional network „Inclusive vocational education
and training“
Dear Sir or Madam,
A successful inclusive vocational education and training of young people with mental impairments thrives on
the networking of the actors involved. Certainly every one of you has his own well-functioning personal
network. But a systematic regional network with actors of different professions does not yet exist.
As a provider of vocational education and training of young people with disabilities we would like to set up
such a network together with you. Therefore we invite you to visit us for a first information and get-to-know
meeting on Thursday, April 28, 2016 from 2:00 p.m. to 4:30 p.m. in the vocational training centre of
Josefsheim Bigge, Pappelallee 3, 59939 Olsberg-Bigge.
The planned network is part of the European INDIVERSO project which is coordinated by Josefsheim Bigge.
For this project eleven partners from seven countries came together in order to develop new educational,
advisory and support services for the inclusive vocational education and training of young people with mental
impairments.
If you know more persons who may be interested in the planned network, please forward this invitation to
them.
For more detailed information about INDIVERSO please read the enclosed flyer, visit the project
website www.indiverso-erasmus.eu or contact our project manager Martin Künemund.

With best regards
Enclosures
INDIVERSO project flyer
Agenda
Registration form

Winfried Cruse
-Head of special services –
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Network meeting on the inclusive vocational education and training of young people with mental impairments
on April 28, 2016 from 2:00 p.m. to 4:30 p.m. in the vocational training centre of Josefsheim Bigge

Fax: 02962 800-444

Josefsheim gGmbH
Martin Künemund
Heinrich-Sommer-Straße 13
59939 Olsberg

E-mail: m.kuenemund@josefsheim-bigge.de

Registration for the
network meeting on the inclusive vocational education
and training of young people with mental impairments
Thursday, April 28, 2016
in the vocational training centre of Josefsheim Bigge, Pappelallee 3, 59939 Olsberg-Bigge
Please return your registration to our address by April 15, 2016 at the latest.

I would like to register bindingly for the network meeting.

Name, first name

_______________________________________________________

Institution, if applicable _______________________________________________________
Profession

_______________________________________________________

Street

_______________________________________________________

Post code, city

_______________________________________________________

Telephone

_______________________________________________________

E-mail

_______________________________________________________

I agree
I do not agree
to my data being published on the list of participants.

_____________________________________________
Date / signature
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verständlich

Second network meeting on the inclusive
vocational education and training
of young people with mental impairments
Thursday, October 27, 2016
2.00 – 4.30 p.m.
in the vocational training centre of Josefsheim Bigge,
Pappelallee 3, 59939 Olsberg-Bigge

Programme
starting from

1.30 p.m.

Registration and welcome coffee
Welcome and introduction

2.00 p.m.

Mario Polzer, Moderator, Josefsheim Bigge

Round of introduction of the participants
All participants

2.15 p.m.

2.25 p.m.

Short summary on the first network meeting
Martin Künemund, Project Manager, Josefsheim Bigge

Keynote speech: „Young people with mental impairments in the
vocational rehabilitation“
Dr.med. Michael Knobloch, Head of Rehabilitation Medicine,
Vocational training centre of Evangelische Stiftung Volmarstein

3.00 p.m.

Discussion and exchange of experience on topics around the vocational
education and training of young people with mental impairments
Round of talks

3.45 p.m.

Concretisation of the co-operation within the regional network on the
vocational education and training of young people with mental
impairments
Round of talks

4.20 p.m.

Expression of interest and clarification of further proceedings

starting from

4.30 p.m.

Stand-up caffee

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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