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TEHNILINE KIRJELDUS
Väikeost: Traumapädeva hoolduse koolitus
Hankija: Sotsiaalkindlustusamet
1. Koolituse sisu
1.1. Koolitus peab põhinema TCC (Trauma Competent Care) põhimõtetel, ühendades
teooria ja praktika.
1.2. Koolitus peab sisaldama vähemalt järgmisi teemasid:
1.2.1. kogetud trauma mõju lapse ajule, kehale, käitumisele;
1.2.2. traumareaktsioonide märkamine ja nendele reageerimine;
1.2.3. aju ja keha tasandil ilmnevate traumajärgsete negatiivsete mõjude muutmise
võimalused;
1.2.4. traumapädeva hoolduse põhimõtted;
1.2.5. erinevad kiindumusmustrid ja nende väljendumine;
1.2.6. iseenda traumade ja kiindumusmustrite märkamine;
1.2.7. enesehoolduse võtted.
2. Koolituse sihtrühmad
Koolitusel osalevad:
2.1 asendus- ja perekodude kasvatajad/perevanemad ja teised töötajad;
2.2 lapsendajatele, hooldusperedele ja eestkostjatele tugiteenuste osutajad;
2.3 asendushooldusel kasvanud noorte tugiisikud;
2.4 sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja kvaliteediosakonna spetsialistid.
3. Õppematerjalid
3.1. Pakkuja tagab igale koolitusel osalejale paberkandjal õppematerjalid.
3.2. Juhul, kui koolitused toimuvad veebi vahendusel, toimetab pakkuja õppematerjalid
osalejateni, saatmiskulud katab pakkuja.
4. Koolituse maht
4.1. Koolitus tuleb korraldada kontaktõppena kolmele koolitusgrupile, ühes grupis 35-65
osalejat.
4.2. Koolituse kontaktõpe ei toimu juhul, kui riigis on kehtestatud piirangud koolituste
läbiviimiseks või kontaktõppe läbiviimine ei ole Terviseameti poolt lubatud /soovitatud
või hankija ja pakkuja on jõudnud kokkuleppele, et kujunenud epidemioloogilises
olukorras on otstarbekas korraldada koolitusi veebis. Sellisel juhul toimub koolitus
veebipõhise õppena. Veebipõhise õppe korral on ühes grupis minimaalselt 20 osalejat.
Sobiva veebikeskkonna kasutuse tagab pakkuja.
4.3. Hankija ja pakkuja kokkuleppel võib koolitusgruppides osalejate arvu suurendada ja
vähendada ning tellida juurde kuni 2 koolitusgruppi.
4.4. Ühe koolitusgrupi koolituse maht on kokku 24 akadeemilist tundi, sellele lisanduvad
pausid.
4.5. Ühe koolitusgrupi koolitus on jagatud kolmele päevale, soovituslikult (2+1), mis
tähendab, et kaks esimest koolituspäeva peavad toimuvad järjest ning kolmas
koolituspäev vähemalt nädal aega hiljem. Vajadusel lepivad hankija ja pakkuja kokku
teisiti.

5. Koolituse toimumise aeg
5.1. Koolitused toimuvad vahemikus september kuni detsember 2021.
5.2. Koolituse toimumise täpsed kuupäevad lepivad hankija ja pakkuja omavahel kokku
peale hankelepingu sõlmimist.
6. Koolituse asukoht
6.1. Koolitus toimub võimalusel kontaktkoolitusena Tallinnas (2 koolitusgruppi) ja Tartus
(üks koolitusgrupp).
6.2. Kontaktkoolituse puhul tagab ruumi ja toitlustuse hankija.

