
 

 
 

Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) õpetab välja 12 uut taastava õiguse 
konfliktivahenduse koolitajat. 
Sellega seoses kuulutame välja konkursi koolitajate leidmiseks www.cv.ee  
 
Oled oodatud kandideerima, kui Sind kõnetavad taastava õiguse põhimõtted, Sa rakendad neid nii 
oma igapäevaelus kui ka taastava õiguse praktikuna ning Sul on kogemus koolitajana. 
2022. aasta juunist augustini toimub Tallinnas taastava õiguse konfliktivahendamise koolitajate 
väljaõpe. 112 tunnine väljaõpe (7 koolituspäeva ja iseseisev õpe) eeldab 100% osalust ja on osalejatele 
tasuta1. 

 Konkursil osalemiseks peab kandidaat vastama esitatud tingimustele. Sobivate kandidaatide 
valik toimub hindamiskriteeriumite ja pingerea alusel hindamismeeskonna poolt. 

 Koolituse läbinutel on õigus edaspidi osaleda SKA läbiviidavates hangetes. Lisaks on kohustus 
läbi viia üks tasustamata koolitus SKA tellimusel koos kaaskoolitajaga.  

 

Täiendavate küsimuste korral pöörduge koordinaator Valerija Strelovskaja poole, 
valerija.strelovskaja@sotsiaalkindlustusamet.ee .  
 
Kandideerimise tähtajaks on 19.mai 2022 kell 23.59.  
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata: CV-online keskkonna kaudu www.cv.ee või 
taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee   
 

Koolituse ajad: 17.juuni, 2.-3.juuli, 16.-18.juuli ja 6.august 2022. 
Koolitus on praktilise ülesehitusega ja interaktiivne ning eeldab 100% osalust ja iseseisva töö 
sooritamist. 
 
Koolitusele valitutega sõlmib Sotsiaalkindlustusamet lepingud, milles on sätestatud koolitusel 
osalemise tingimused. Kui koolitusel osaleja ei läbi koolitust minimaalselt 90 % ulatuses, esitab SKA 
katkestanud osalejale koolituse maksumuse tagasinõude summas 1 050 eurot.  
 
 

Koolitajaks saab kandideerida, kui (hindamiskriteeriumid allpool): 
- Sul on kõrgharidus 
- oled läbinud vähemalt 4-päevase B. Hopkinsi taastava õiguse konfliktivahendaja koolituse 
- oled teinud viimase kolme aasta jooksul vähemalt 6 vahendust 
- oskad eesti keelt vähemalt B2 tasemel  
- Sinu CV-s leiame inimestega töötamise (sotsiaal-, haridus- või nõustamise valdkonnas) 

kogemuse vähemalt 3 aastat 
- Sul on kogemus koolitajana viimase 5 aasta jooksul 
- oled valmis tegema ühe tasuta koolituse SKA tellimusel (koos kaaskoolitajaga) aasta jooksul 

peale koolituse läbimist 
 
 
 

                                                           
1 Antud koolitus korraldatakse projekti „Taastava õiguse vahenduse mudeli ja koolitussüsteemi arendamine“ 

raames, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi „Kohalik areng 
ja vaesuse vähendamine“ projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ vahenditest. 
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Hindamine: 
 
Inimestega töötamise kogemus*:  

 3a – 5p 

 4-5a – 7p 

 6 ja enam – 10p 
Kõrgharidus: 

 BA – 5p 

 MA – 7p 
Läbinud B. Hopkinsi TÕ koolituse:  

 Rohkem kui 3 päevane koolitus – 7p 

 Minimaalselt 5 päevane koolitus – 10p 
TÕ vahendamise praktika viimase 3 aasta jooksul: 

 6-7 juhtumit, kuid ühiskohtumisi ei ole või vähem kui 4  – 3p 

 8-9 juhtumit, kuid ühiskohtumisi ei ole või vähem kui 4 – 5p 

 Vähemalt 10 juhtumit, kuid ühiskohtumisi ei ole või vähem kui 4 – 7p 

 Vähemalt 10 juhtumit, millest vähemalt 4 ühiskohtumisega – 10p 
Õpetamis- ja/või koolitamiskogemuse olemasolu*: 

 1-3a – 5p 

 4-5a – 7p 

 6 ja enam – 10p 
5 palli skaalal hinnatakse õppevideos järgmisi punkte (kuni 25 punkti): 

 Esinemisoskus  

 Teema valdamine  

 Haaravus 

 Esitlusmaterjalid 

 Üldine mulje 
* Inimestega töötamise ja grupitöö kogemust hindame personaalselt CV ja motivatsiooniessee põhjal (valdkonna 
sobivuse hindamise õigus jääb värbajale).  

 
MIN:  30 palli 
MAX:  72 palli  
 

Kandideerimiseks saada meile: 
 

 Tõend B. Hopkinsi taastava õiguse koolituse läbimise kohta; 

 CV; 

 Õppevideo:  
o Teema: taastava õiguse 5 põhimõtet; 
o Teemakäsitlus on terviklik: sissejuhatus, teema arendus (põhimõtete tutvustamine, 

näitlikustamine), illustreerimine näite/näidetega, kokkuvõte; 
o Õppevideo pikkus on 5-7 minutit; 
o Kasutatakse teema visualiseerimiseks esitlusmaterjale (esitlusprogrammi või muude 

visuaalide kasutamine). 

 Motivatsiooniessee: 
o Maht: 2200-2600 tähemärki 
o Küsimused, mille üle arutleda:  

 Kuidas ja kuivõrd suhestud taastava õigusega?  
 Mis teeks sinust suurepärase TÕ koolitaja?  
 Milline on Sinu unistus taastava õigusega seonduvalt?  


