Sisu
Käesolev moodul keskendub lapse õigustele emotsionaalse väärkohtlemise ja
hooletusse jätmise kontekstis ning lähtub lapse arengust ning heaolu tagamisest.
Lapse areng on oluline aspekt analüüsides lapse hetkelist olukorda ning
planeerides sekkumist. Käsitletakse erinevate riskitegurite lühiajalist ja pikaajalist
mõju lapse arengule ning räägitakse erinevate aju-uuringute tulemusest. Lapse
emotsionaalset väärkohtlemist või hooletusse jätmist on raske tuvastada, kuna
tavaliselt on ilmingud vaid jäämäe tipp ning tegelikud põhjused on ka spetsialisti
eest varjatud. Samuti käsitleb konkreetne koolitusmoodul erinevaid seoseid lapse
väärkohtlemise ja vaesuse, vanemate oskuste ning teiste võimalike põhjuste vahel.
Arutletakse, millised on võimalused sekkumiseks ja tehakse läbi harjutusi paremateks praktikateks.

Eesmärk: miks on see teema tähtis?
Lapse väärkohtlemine ja hooletussejätmine võib eksisteerida koos teiste
negatiivsete lapsepõlve kogemustega. See põhjustab kehva vaimset ja füüsilist
tervist ja sotsiaalsete oskuste vajakajäämist.
Erinevate erialade spetsialistid käsitlevad probleemi erinevalt ning varieeruvad
definitsioonid ja ka lahendused olukorra parandamiseks. On oluline, et saavutatakse ühine ja valdkondade ülene arusaam. Lastega töötavad spetsialistid
peavad oskama eristada erinevaid väärkohtlemise vorme ning nendega vastavalt
ka tegeleda.

Eesmärgid: mida osalejad õpivad?
1. Parem arusaam erinevatest väärkohtlemise ja hooletusse jätmise vormidest
lapse arengu ja lapse õiguste kontekstis.
2. Arusaam, milline mõju on erinevatel väärkohtlemise viisidel lapse arengule,
tervisele, haridusele ja sotsialiseerumisele.
3. Aitab osalejatel paremini aru saada ja märgata ohtu, et laps kannatab
väärkohtlemise all.
4. Aitab mõista, kui tähtis on koostöö erinevate spetsialistide vahel.
5. Erinevad integreeritud meetodid lapse aitamiseks.
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Planeerimine: Milliseid materjale kasutada ja ettevalmistada?
► Projektor
► Juhtumid
► Sülearvuti
► Tahvel
► Paberid
► Markerid
► Pastakad
► Märkmepaberid (Post-it)

Ajakava:
1. Sissejuhatus ja tutvustus – 5 min
2. Mooduli tutvustus, teema tutvustus – soojendus – 15 min
3. Esitlus: väärkohtlemine ja hooletusse jätmine - 20 min
4. Harjutused, grupi ülesanded – 30 min
5. Tagasiside, küsimused, kommentaarid – 10 min
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