Tugiisiku koolitus
Õppekava nimetus.
Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade
klassifikatsioonile).
Tervis ja heaolu; sotsiaalteenused; sotsiaaltöö ja nõustamine.
Kursuse maht
160 tundi
Kursuse maksumus.
980 eurot inimese kohta.
Grupi suurus.
Õppegrupi minimaalne suurus on 10 inimest, maksimaalne suurus on 30
inimest.
Õpiväljundid.
Koolituse lõpuks saavutatakse eesmärgid:
Kursuse lõpetaja tunneb erialast terminoloogiat ja oskab seda õigesti
kasutada. Lähtub oma töös ja tegevuses tugiisiku rollist, eetikast,
õigustest ja kohustustest. Mõtestab oma tegevust.
Tunneb ja mõistab sotsiaalpoliitika-alaseid seadusi, kliendi õigusi ja
kohustusi. Oskab anda sellealast nõu.
Teab erivajadustega ja väärkoheldud inimeste iseärasusi, oskab neid ja
vajadusel nende lähedasi oma töös suunata, toetada ja jõustada.
Oskab empaatiliselt suhelda ning tunneb ja teab erinevaid suhtlemisvorme
ja –tasandeid.
Lähtub oma töös teoreetilistest põhitõdedest ja oskab neid loovalt
kasutada. Analüüsib vanuselist ja arengulist eripära.
Abistab erivajadustega inimest (nii laps, kui täiskasvanu) teda abituks
tegemata ning arvestab oma töös inimeste võimete ja vajadustega.
Eelteadmised.
Õppima oodatakse täiskasvanuid alates 18. eluaastast, kellel on kesk- või
kõrgharidus ning kellel puudub sissekanne karistusregistris.
Õppe kogumaht (Akadeemilistes tundides).
160 tundi, millest teooria tunde 130 ja iseseisvatöö/praktika tunde 30.
Õppe sisu.
Õpe koosneb neljast (4) moodulist ja praktikast.
Õppe jooksul läbitakse moodulid:
1. Tugiisiku roll ja ülesanded;
2. Töö erinevate sihtrühmadega võrgustikutöö põhimõttel;

3. Tugiisiku töömetoodika ja eneseregulatsioon;
4. Perekeskse tugiisiku töö põhimõtted ja praktiline peretöö.
Õppekeskkonna kirjeldus.
Koolitustoas on 8 lauda, 32 tooli, kolm arvutit, skänner, printer,
koopiamasin, internetiühendus, projektor, tahvel. Hoones on kolm
koolitusruumi, mis sobivad grupitöö läbiviimiseks. Ruumid on avarad ja
suurte akendega, valgusküllased. Tagatud WC kasutamine ja kätepesu
võimalus. Ruumidele on tagatud kõigile ligipääsetavus. Majas on olemas
ka lift.
Lõpetamise tingimused.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria
tundidest ja praktika sooritamine täies mahus. Lisaks sellele tuleb
sooritada praktika kaitsmine ja läbida vestlus.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).
Kursuse lõpetajale antakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise tingimused
on täidetud.
Tõend väljastatakse siis, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija on
õppetööst osa võtnud vastavalt teooria arvule, kuid mitte sel juhul, kui
õppija osales vähem kui pooltes tundides.
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