Infokiri 6
november 2015
Tere!
Viis MDFT meeskonda on asunud erinevates Eesti piirkondades pea täiskoormusel tööle,
hetkel on pereteraapias 62 noort ja peret! Puhumas on ka tuuled esimestest juhtumitest
Saaremaalt!
Multiprobleemsete noortega töötavad seega nii superviisorid kui nende juhendamise all
olevad terapeudid, kes kõik on jätkuvalt avatud koostööpartneriteks meie kõikidele
suunajatele (prokurörid, kohtunikud, kriminaalhooldajad, alaealiste komisjonid ja uute
suunajanatena politseiametnikud).
Kuna MDFT üks olulisi eesmärke on pakkuda tulemuslikumat alternatiivi noorte kinnistele
asutustele ning muuhulgas vähendada alaealistele määratavaid vanglakaristusi, on meil eriti
hea meel, et võrreldes varasemate aastatega on alaealiste vangide arv käesoleval aastal
kolmandiku võrra vähenenud. Samas on meil veel pikk tee minna, kuna Eesti-suuruses riigis
ei tohiks alaealisi vanglas olla enam kui 2-3 – nädala alguse seisuga oli aga 21. Oleme
veendunud, et MDFT on täna parim võimalus noorte retsidiivsuse vähendamiseks ning
loodame seda oma praktikaga ka tõestada.
Meil on hea uudis ka MDFT programmi rahastamise osas: EMP programmi riskilapsed ja –
noored toel pikenes programm 2016. aasta lõpuni, mis tähendab, et meil on rohkem aega ka
programmi tulemuslikkuse hindamiseks ning meeskondade täielikuks väljakoolitamiseks.
2017. aastal loodame jõuda justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi toel
riigieelarvelisele rahastamisele.
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Koostöö politseiga
Sihtrühma laienemine tõi oktoobrikuus MDFT meeskondadele kaasa vahvaid ja sisutihedaid
kohtumisi erinevates prefektuurides, mil MDFT meeskondade superviisorid tutvustasid
iseennast, oma meeskondi ning loomulikult MDFT-d ja programmi suunamise võimalusi.
Rõõmuga tõdesime, et politsei oli juba eelnevalt MDFT kohta ühtteist lugenud ja kuulnud,
mis hõlbustas oluliselt koostöösilla loomist.
Politseil on seega nüüdsest võimalik programmi suunata väärtegusid toime pannud 14-18
aastaseid alaealisi, kelle puhul menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatakse ning noor
võtab seeläbi endale kohustuse osaleda sotsiaalprogrammis. Esialgu saab igas piirkonnas
korraga teenusel olla kuni 5 politsei poolt suunatud klienti. Need juhtumid peavad olema
piisavalt keerulised, et MDFT saaks olla reaalne alternatiiv aresti või üldkasuliku töö
kohaldamisele. Enne programmi suunamise ametliku otsuse tegemist annab noore
sobivusele hinnangu piirkondlik superviisor.

MDFT lääne meeskond
Lääne prefektuuris:
Monika Toiger
(Sotsiaalkindlustusamet),
Karin Luts (lääne MDFT
meeskonna superviisor),
Malle Ellam (lääne
meeskonna terapeut), Sirli
Seegar (politsei), Kaire Cocker
(lääne meeskonna terapeut).

MDFT ida meeskond Jõhvis:
MDFT-d on tutvustamas ida piirkonna
meeskonna superviisor Kalle Laane,
ettekannet kuulavad Maksim Šarabanov ja
Svetlana Safronova ida prefektuurist.
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Lõuna meeskond Tartus:
MDFT terapeut Jaan Saar, meeskonna
superviisor Aija Kala, terapeudid Mari
Sats ja Krista Joost.

Lõuna prefektuurist(vasakult paremale)
piirkonnavanem Katrin Satsi,
noorsoopolitseinik Veronika Kivilaid ja
ennetustöö koordinaator Krista Klaus.

Mis on veel toimunud?
22. oktoobril tegi MDFT lõuna meeskonna superviisor Aija Kala neljandal vaimse tervise
konverentsil ettekande programmi rakendamisest Eestis:
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Mis on tulekul?
MDFT superviisorid ja terapeudid on koolituse osana võtnud videolinti kakskümmend
pereseanssi, mille alusel hindavad koolitajad tehtud tööd ning annavad juhiseid edasiseks.
Algaval nädalal toimuvad nii superviisorite koolituspäev kui ka kõigi viie meeskonna
paikvaatlused terapeutide töökohtadel MDFT Akadeemia juhendajate poolt. Paikvaatlused
tähendavad muuhulgas ka õppemetoodikana reaalset läbiviidavat teraapiat konkreetse
perekonnaga ning pereseansside analüüsi.

Kelle poole küsimuste korral pöörduda?
Küsimuste korral on jätkuvalt kohane võtta julgelt ühendust piirkondlike superviisoritega,
kes saavad anda infot programmi, programmi suunamise ja MDFT võimaluste kohta
tervikuna. Superviisor on koostööpartneriks noore programmi sobivuse hindamisel ning
suunajale tagasiside andmisel noore edusammude kohta.

Tervitades,
MDFT meeskond
www.kriminaalpoliitika.ee/mdft

Projekt „Raskete käitumisraskustega lastele/noortele ning nende peredele tõenduspõhise programmi
rakendamine““ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“
eeldefineeritud projekti raames. Programmi viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium,
justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo
programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/
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