Olukorra hindamisel eristame kolm faasi:
ennetav faas, toetav faas ja reageeriv faas.

Oled Sa poemüüja, autojuht, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja, päästja,
asutuse juht, kogukonna sädeinimene
või keegi teine, kes tegutseb kriisiolukorras selle nimel, et hoida
teenused ja süsteemid toimivana ja
inimesed elus, see juhis on just Sulle!
Valgusfoori tugipaketis oleva info
abil saad teada, kuidas kriisiolukorras
enda eest ise hoolitseda, kuidas aidata
teistel end toetada ning kuidas toetada
kolleege.

TOETAV FAAS
Töötajad tunnevad ärevust, suurenenud on töölt
eemale jäävate inimeste arv, kollektiivis võivad
ilmneda esimesed lahkhelid.

REAGEERIV FAAS
Töötajad ei suuda korralikult täita oma tööülesandeid, paljud inimesed on töölt eemale jäänud,
keeldutakse töö tegemisest, on tekkinud konfliktid.
Töötajate vahel on rahulolematust, pingeid ja
lootusetust.

TOETAV FAAS

Taastumine ilma kõrvalise abita
on võimalik.

Võtan kasutusele toetavad
meetmed.

Soovitud eesmärk: töö- ja eraelu tasakaal on saavutatud,
kasutusele on võetud tegevused, mis hoiavad senist
heaolu taset ning ennetavad läbipõlemist.

Soovitud eesmärk: meeskond on toetatud selliselt, et
töötajate motivatsioon ja töötahe säilib, töökoormus on
optimeeritud ning on loodud tingimused läbipõlemise
vältimiseks.

SOTSIAALNE JA TÖÖALANE TOETUS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MINA TÖÖTAJANA:
Teen tööpäeva jooksul mitmed hingetõmbe- või
puhkepause.
Võtan puhkusepäevi, et saaksin hoida kontakte
lähedaste ja sõpradega.
Proovin tööülesandeid mitmekesistada või oma
juhtumeid vahetada nii palju kui võimalik.
Olen avatud toetussüsteemi tekkimisele, et märkaksime ja reageeriksime koheselt esimeste väsimusmärkidele.
Räägin kolleegiga, kuidas töö mind mõjutab.
Sean piirid klientide ja kolleegidega.
Märkan ja toetan, kuulan ja jagan muresid ja rõõme.
Võtan kasutusele tööpäevast taastumise tegevused,
nt kojumineku check-list.
Osalen supervisioonis.
MINA JUHINA:
Vaatan üle olemasoleva töökorralduse ja valmistun
võimalikeks muudatusteks.
Teen endast oleneva, et toimiks pidev ja katkematu
infovahetus, tööjuhendamine ning kahepoolse tagasiside andmine.

SOTSIAALNE JA TÖÖALANE TOETUS:

•
•
•
•

MINA JUHINA:
Panustan kovisioonide- ja supervisioonide toimimisse
ja osalen ka ise regulaarselt.
Märkan ja toetan, kuulan ning jagan muresid ja rõõme.
Olen avatud toetussüsteemi tekkimisele, et märkaksime ja reageeriksime koheselt esimeste väsimusmärkidele.
Jälgin, et meil on nähtaval info abi saamise võimaluste
kohta.

PSÜHHOHARIDUS, ENESEABI JA
TEISED TOETUSMEETMED:

•
•
•
•

Mul on kindel päevakava, millest pean kinni, nt igapäevarutiinid, töölkäimine, kindlatel kellaaegadel
söömine, võimlemine, suhtlemine sõbraga vms.
Pööran tähelepanu heale tasakaalule mis puudutab
töökohustusi ja taastumise aega - aega iseendale.
Leian endale sobilikud viisid lõõgastumiseks ka
tööpäeva jooksul (nt sügav hingamine, venitamine,
tantsimine, jooga vm).
Loon enesehoiuplaani (ka kollase ja punase faasi
jaoks), mida järgin.

•
•
•
•
•
•
•

MINA TÖÖTAJANA:
Kui ma veel ei kasuta, siis nüüd on õige aeg alustada
kõikide rohelise palli tegevustega.
MINA JUHINA:
Juhina vestlen töötajatega igapäevaselt, et hinnata
vajadusi ja võtta kasutusele sobilikud meetmed toetamiseks.
Juhina toetan ja loon ühiseid suhtlusaegu oma meeskonnale, et sotsiaalselt teineteise toetust suurendada.
Juhina juurutan paindlikud töögraafikud töötajatele,
keda ennast või kelle lähedasi stressirohked sündmused mõjutavad.
Loon kontakti abistajaga (sotsiaaltöötaja, hingehoidja,
superviisor, psühholoog vm), kes on valmis töötajaid
toetama.
Taotlen taastavate ringide läbiviimist töötajate toetamiseks.
Võtan endale ja oma töötajatele regulaarselt supervisiooni.

PSÜHHOHARIDUS, ENESEABI JA
TEISED TOETUSMEETMED:

•
•
•
•
•

Mul on kindel päevakava, millest pean kinni, nt igapäevarutiinid, töölkäimine, kindlatel kellaaegadel söömine,
võimlemine, suhtlemine sõbraga vms.
Pööran tähelepanu heale tasakaalule mis puudutab
töökohustusi ja taastumise aega – aega iseendale.
Kasutan vajadusel lõdvestustehnikaid, nt sügav
hingamine.
Leian endale sobilikud viisid lõõgastumiseks ka tööpäeva jooksul (nt sügav hingamine, venitamine, tantsimine, jooga vm).
Loon enesehoiuplaani (ka kollase ja punase faasi
jaoks), mida järgin.

TÄIENDAV ABI:

•
•
•
•

•

Töötajana võtan vastutuse oma heaolu ja vaimse
tervise eest ning kasutan juhi poolt pakutud abi saamise võimalusi.
Taotlen taastavate ringide läbiviimist ja/või supervisiooni töötajate toetamiseks.
Kohese toimetuleku taastamiseks kasutame psühholoogilise esmaabi võtteid.
Seon töötajad vajaliku abiga – sotsiaal, tervishoiusüsteem vms.
MINA TÖÖTAJANA:
Võtan vastutuse oma heaolu ja vaimse tervise eest ja
kasutan juhi poolt pakutud abi saamise võimalusi.

TOETAV FAAS • Tuntakse ärevust

Olukord on stabiilne. Kuigi esineb väsimuse märke,
tulevad töötajad tööle hea tujuga, konflikte ei ole.
Asutuse tegevus toimib.

ENNETAV FAAS • Olukord on stabiilne

ENNETAV FAAS

ENNETAV FAAS

Sa ei ole üksi!
Märka enda ja end ümbritsevate
inimeste vajadusi.

www.toetamesind.ee

REAGEERIV FAAS

"KOJUMINEKU" CHECK-LIST

Töölt eemalolek ja pikaajaline taastumine.
Vajalik tõhusam sekkumine.

•
•
•

MINA TÖÖTAJANA:
Tunnen ära märgid, mis viitavad sellele, et minu kolleeg
võib vajada tõhustatud abi.
Pean tähtsaks taastumist ja puhkust, võimalusel
pöördun töötervishoiuarstile.
Jätkan supervisioonis osalemist.

MINA JUHINA:
Juhina on mul suurenenud vastutus töötaja toetamisel
ja vajaliku abiga sidumisel!
• Julgustan töötajaid jätkama rohelise ja kollase palli
tegevustega.
• Tegutsen konfliktide ennetava lahendamise nimel:
rõhutan toetava töökeskkonna olulisust ning julgustan
olema lahke, kaastundlik enda ja teiste meeskonnaliikmete suhtes.
• Loon võimalused, et saaks arutada väljakutseid, probleeme ja lahendusi.
• Märkan ja toetan töölt eemale jäänud töötajaid.
• Olen teadlik töötajatest, kes on haavatavates või
tõrjutud olukorras ning vajavad abi.
• Olukorra halvenedes seon töötaja(d) kiirelt arstiga
(perearst, psühhiaater).
Tööle naasmise juhtimine
• Hoia kontakti ja kavanda tööle naasmine.
• Aruta läbi vajalikud kohandused töökorralduses (töömaht, töökoormus, aeg spetsialistide külastusteks).

•
•
•

Lepi kokku töötaja ülesanded.
Võimalusel leia mentor, juhendaja töötaja toetamiseks.
Planeeri vestlus peale töötaja tööle naasmist.

PSÜHHOHARIDUS, ENESEABI JA
TEISED TOETUSMEETMED:
Tuletan meelde ja kasutan tegevusi, mis on mind varasemalt stressi korral aidanud, nt:
• tegelen asjadega, mis pakuvad rõõmu ja kosutust;
• kuulan muusikat;
• loen raamatud või kuulan audioraamatut;
• avan end oma lähedastele, veedan koos aega;
• hoian suhteid pere, lähedaste ja sugulastega;
• puhkan ja lõõgastun;
• ma ei jää üksi, räägin oma enesetundest teistega!
Vaatan, millised tegevused on enesehoiuplaanis ja püüan
neid teha!

TÄIENDAV ABI:

•
•
•

Loon võimalused täiendava abi (superviisor, psühholoog vms) saamiseks töötajatele, kes on kokku puutunud kriitiliste sündmustega (kolleegi surm, hoolealuse
surm, lähedase haigestumine ja/või surm).
Loon ligipääsu vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe
teenustele ning jälgin, et töötajad on teenustest
teadlikud pääsevad vajaliku abini.
Pöördun piirkonna ohvriabi töötaja poole psühhosotsiaalse kriisiabi saamiseks.

TÕHUSTATUD ABIVAJADUSELE
VÕIVAD VIIDATA JÄRGMISED MÄRGID:

•
•
•
•
•
•
•
•

lootusetus;
enda kahjustamise või suitsiidimõtted;
agressiivsus, vägivald;
segaduses (ei tea oma nime, kohta, aega ega seda,
mis juhtus);
võimetus enda või oma lähedaste eest hoolitseda;
lakkamatu nutmine;
värisemine;
endassetõmbumine.

PSÜHHOLOOGILISE ESMAABI SAMMUD:

•
•
•
•
•

•

Veendun, et kõik on ohu eest kaitstud. Ebaturvalises
olukorras lahkun ja kutsun abi. Kui on oht, et töötaja
võib endale või teistele viga teha, helistan koheselt
112!
Jään rahulikuks ja annan teada, kes ma olen ning et
olen seal abistamiseks.
Kuulan, aga ei sunni kedagi rääkima.
Jagan olulist infot ja rahuldan töötaja põhivajadused
(soe jook, tekk) – uurin, millised on töötaja vajadused.
Aitan inimesel taastada kontrolli enda üle (rahuliku
hingamise tehnika, kui töötaja pole kontaktis ümbritsevaga, tuletan talle meelde, kus ta on, milline nädalapäev on, mis on juhtunud ja kes te olete. Palun tal
märgata asju oma ümber, nt „nimeta üks asi, mida
näed või kuuled”.
Aitan töötajal ühendust saada oma lähedastega.

ENESEABITEHNIKAD

•
•
•
•
•
•

Piisav uni
Liikumine, tervislik ja tasakaalustatud toitumine ja lõõgastumine
Pere, sõprade ja sugulastega aja
veetmine
Puhka ja lõõgastu
Positiivsete tegevuste suurendamine
Huvitegevuste jätkumine (kirjutamine, joonistamine, maalimine)

STRESSI TUNNUSED:
Stress on loomulik reaktsioon, mida
kõik kogevad. Stressile võivad viidata
järgmised märgid:
• Emotsionaalsed reaktsioonid: kurbus,
viha, ärevus, kergesti ärrituvus,
hirmutunne jne.
• Käitumisreaktsioonid: motivatsiooni puudumine,
tegevuste tegemisest hoidumine, raskused otsuste
tegemisel, võimetus keskenduda, rahutus, raskused
paigal püsimisega, vägivaldne käitumine, kergesti
tulevad pisarad või sage nutmine jne.
• Füüsilised reaktsioonid: peavalu, lihasvalu, seljavalu,
unehäired, söögiisu puudumine, väsimus, seedehäired,
iiveldus, pearinglus, minestamine jne.

Nõustamisprotsess, mille eesmärk on toimetuleku- ja
töövõime säilitamine, lahenduste leidmine keerulistele
olukordadele, läbipõlemise ennetamine, psühholoogilise
heaolu toetamine, vaimse tervise hoidmine.

KOVISIOON
Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste regulaarne kohtumine, kus üksteise kogemuste ja teadmiste
koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele.

PSÜHHOLOOGILINE ESMAABI
Meetod, mida kasutatakse raskesse olukorda sattunud
inimeste abistamiseks, et nad tunneksid ennast rahulikumana ja suudaksid eesseisvate väljakutsetega paremini
toime tulla. Abistamise aluseks on hoolimine ning tegevused hõlmavad aktiivset kuulamist, märkamist, põhivajaduste rahuldamiseks abistamise võimaluste leidmist.

TAASTAVAD RINGID
Aruteluring, mis toob kokku kogukonnaliikmed ja neutraalse vahendaja. Annab võimaluse arutada, kuidas eriolukord on mõjutanud igapäeva- ja tööelu ning jagada häid
praktikaid olukorraga toimetulekuks.

ENESEABI
Koondab erinevaid tehnikaid, strateegiaid, võtteid ja meetodeid, mida igaüks saab enda aitamiseks kasutada.

HINGEHOID
Hingehoiu ülesanne on vähendada raskest elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja
järelmõjusid. Hingehoid on inimese toetamine tema enda
vajadustest ja veendumustest lähtuvalt, keskendudes
eksistentsiaalsetele ja usulistele teemadele. Hingehoidliku vestluse käigus saab inimene leida lahendusi
oma eluprobleemidele, leida jõudu ja hingerahu toimetulekuks. Hingehoiu vundamendiks on vaikimiskohustus
ja konfidentsiaalsus.

ABI ON OLEMAS!
KONTAKTID
Ohvriabi kriisitelefon: 116 006 (24h),
www.palunabi.ee
Tasuta vaimse tervise alane nõustamine:
www.palunabi.ee/vaimnetervis
Lasteabitelefon: 116 111 (24h), www.lasteabi.ee
Noorte e-nõustamine: www.peaasi.ee
Hingehoiutelefon: 116 123 (24h), www.hingehoid.ee
Veebipõhine kristlik hingehoiu keskkond:
www.sinuabi.ee
Riigiinfo telefon: 1247
Psühholoogiline esmaabi:
psuhholoogiline.esmaabi@sotsiaalkindlustusamet.ee
Taastav õigus:
taastavoigus@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kui on oht elule, siis erakorraline psühhiaatriline abi
on kättesaadav suuremates Eesti linnades 24/7.

KONTAKTID PSÜHHOSOTSIAALSE
KRIISIABI TEEMADEL
Ohvriabi põhja piirkond (Tallinn ja Harjumaa)
5322 5364
Ohvriabi lõuna piirkond (Tartumaa, Jõgevamaa,
Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa)
5367 3038
Ohvriabi lääne piirkond (Läänemaa, Pärnumaa,
Hiiumaa, Saaremaa, Raplamaa, Järvamaa) 518 0574
Ohvriabi ida piirkond (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa)
5860 9053
Psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht 5886 7258

ABI ON OLEMAS • www.sotsiaalkindlustusamet.ee

SOTSIAALNE JA TÖÖALANE TOETUS:

REAGEERIV FAAS • Olukord on murettekitav

Soovitud eesmärk: vähendatud on kahju töötajatele ja
meeskonnale, ennetatud on traumajärgset stressihäiret
või läbipõlemist.

See nimekiri aitab töötajal pärast tööpäeva lõppu päevale rahulikult tagasi
vaadata. Enne tööpäeva lõpetamist:
• Võta hetk, et mõelda tänasele päevale.
• Teadvusta ühte asja, mis oli sinu jaoks täna keeruline –
ning lase sel minna!
• Meenuta kolme asja, mis läksid täna hästi.
• Küsi korra oma kolleegidelt – on nendega kõik korras?
• Kas sinu endaga on kõik korras? Tea, et Sinu juht on
olemas!
• Nüüd pööra oma tähelepanu endale ja kodule – puhka ja
taastu.

SUPERVISIOON

VAIMSE TERVISE
TOETAMISE
TUGIPAKETT
Väldi enda ja oma kolleegide
läbipõlemist.
Jälgi olukorda oma organisatsioonis ja
hinda valgusfoori meetodil.

www.toetamesind.ee

