Sisu
Käesolev moodul käsitleb, kuidas kaasata lapsevanemaid ja lapsi erinevatesse
otsustusprotsessidesse. Moodul juhib tähelepanu, et lapse ja lapsevanema kaasatus on mõjutatud veel teistest teguritest (nt: erinevad iseloomud
lapsel/vanemal/spetsialistil). Moodul aitab leida lahendusi, kuidas ehitada üles
spetsialisti ja kliendi usaldusväärne suhe ning koostöö. Õpitu eesmärgiks on parem
lapse ja vanema kaasamine otsustusprotsessidesse.

Eesmärk: miks on see teema tähtis?
Sekkumised on tulemuslikumad ja efektiivsemad, kui sekkumised on
“vabatahtlikud” ning toimuvad pere nõusolekul ning heakskiidul. Spetsialist, kes juhtumit planeerib peaks suutma kaasata perekonda ning sekkumine peaks toimuma
lapse ja lapsevanema arust parimal ja tulemuslikumal moel. On oluline, et pere
soovib ennast ise aidata ning olukorda parendada ning mõistavad, et sellisel juhul
peavad nad ka ise tegutsema. Spetsialist saab perele pakkuda erinevaid võimalusi ja tuge. Kaasatud perekonnalt saab informatsiooni, mis nende perele kindlasti
ei sobi ja milline sekkumine ei toimiks.

Eesmärgid: mida osalejad õpivad?
►Miks on oluline kaasata lapsevanemaid ja last otsustusprotsessidesse?
►Kuidas kaasata osalisi otsustusprotsessidesse?
► Milliseid intervjueerimistehnikaid kasutada?
►Kuidas toimida eetiliste dilemmadega?

Olles mooduli läbinud, oskavad osalised:
► Jõustada ja motiveerida vanemaid ja lapsi muutuste tegemisele
► Otsustada koostöös laste ja nende vanematega
► Aitada lapsevanematel ja lastel näha lahendusi, mis aitaksid perekonda vägivallavaba elu poole
► Toetada ja kaasata lapsi ja vanemaid otsustusprotsessidesse
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Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?
► Sülearvuti
► Power point slaidid
► pabertahvel ja markerid
► Numbrid 0-10 (skaala harjutus)
► Slaidid väljaprinditutena osalejatele
► Väljaprindid juhtumist
► Väljaprint: Juhtum “Mitchell”
► Väljaprint: võimalikest lahendustest
► Väljaprint: Hindamisvahendi kolmnurk
► Väljaprint: kolm tulpa “Signs of Safety for parents”
► Väljaprint: kolm maja
► Youtube: Signs of Safety
► Väljaprint: täitmata kolm maja

Ajakava:
0.00 - 0.30 Tervitus ja sissejuhatus.
Alusta harjutusega: kuidas sina teed otsuseid? Arutelu ja kokkuvõte
Powerpoint slaid 1, 2, 3
0.30 – 0.40 powerpoint slaid nr 4 (raamistik).
0.40 – 1.10 powerpoint 5,6,7
1.10 - 2.30 Erinevate intervjueerimistehnikate harjutamine. Powerpoint 7-10
2.30 – 3.15 Milliseid abivahendeid kasutada? (kolmnurk, “signs of safety” Powerpoint slaid 11
3.15- 3.30 Kokkuvõte, mida õppisite?
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