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PITRA – Puudega Inimene Tööturule 
Juhtumipõhise Rehabiliteerimise Abil 

• Olemasoleva rehabilitatsioonisüsteemi kaardistamine 

• Probleemide sõnastamine 

• Põhjuste analüüs 

• Vajaduste , ootuste kaardistamine 

• Protsessi kujundamine 

• Ressursside kaardistamine 

• Regulatsioonide sõnastamine 

• Piloteerimine 

• Järelduste ja ettepanekute sõnastamine 

 



(Re)habilitatsioon 
Toimetuleku piiraja täiskasvanu laps 

nägemine •Iseseisva toimetuleku ja 
ressursside hindamine 

•Psühhosotsiaalne 
valmisoleku kujundamine  

•Puudespetsiifiline 
toimetulekuõpe 

•Abivahendi määramine 

•Abivahendi kasutamisõpe 

•Nõustamine 

•Pere nõustamine 

•Tööalane nõustamine 

•Kutseõpe 

•Sobiv töö 

•Kasvatusliku ja arengulise 
erivajaduse hindamine 

•Kompenseerivad meetmed 
arengu tagamiseks 

•Pereõpe, perenõustamine, 
psühhosotsiaalne  
valmisoleku kujundamine 

•Puudespetsiifiline 
toimetulekuõpe 

•Abivahendi määramine 

•Abivahendi kasutamisõpe 

•Haridusalane nõustamine 

•Kohane haridus 

kuulmine 

Kõne 

mõtlemine 

Liikumine 

Sotsiaalne 
käitumine 



Kasvatusliku ja arengulise erivajaduse hindamine 
 

• Meditsiiniline diagnostika 

• Prognoos 

• Raviplaan 

• Arenguressursside hindamine 

• Arenguressursside ja puude mõjutegurite 
vastastikuse mõju hindamine  

 



Kompenseerivad meetmed arengu tagamiseks  
 

• Rehabilitatsiooni eesmärgi püstitamine 

• Kompenseerivate meetmete planeerimine 

• Võrgustiku ehitamine 

• Osapoolte õpetamine 

• Meetmete elluviimine 

• Juhendamine, toetamine, nõustamine 

• Etapiline hindamine 

 



Pereõpe, perenõustamine, psühhosotsiaalne  
valmisoleku kujundamine 
 

• Puudega lapse sünd 

• arenguhäire ilmnemine 

• Trauma 

• Haigus 

              Vajalikud teenused perele 

• Psühholoogiline tugi 

• Nõustamine 

• Praktiline õpetamine 

• Materiaalne tugi 

• Otsene abistamine teise inimese poolt (näit: lapsehoid) 

• Abistavad teenused (transport, keskkonna kohandamine jms) 

 



Üldised riiklikud 
rehabilitatsiooniteenused: 

• Puudespetsiifiline toimetulekuõpe 

• Abivahendi määramine 

• Abivahendi kasutamisõpe 

• Koordineerimine (keerukad juhtumid) 

• … 
– Sõltub toimetuleku piirajast 

– Toimetulekupiirajate koosmõjust 

– Keskkonnast 

– Isiksuse omadustest 

– Kaasatud inimestest 

– Seatud eesmärkidest 

 



Haridusalane nõustamine , kohane haridus 
- erivajaduse rahuldamine hariduses 

• Füüsilise keskkonna kohandamine 

• Individuaalne lähenemine 

• Nõustamine 

• Perenõustamine 

• Vastav õppekava 

• Kompenseeriv õpe ja harjutamine 

• tugiõpetaja, tugiisik 

• Abistamine 

• Transport 

• Õppe abivahendid 



  

• . 

KOV  tugiteenused: 

Transport 

Keskkonna kohandamine 

Isiklik abistaja 

Hooldamine 

Tugiisik 

Nõustamine 

*Psühholoogiline 

*Juriidiline 

*Sotsiaalne 

 

Erinevatest 

toimetulekupiiraj

atest tulenevate 

barjääride 

ületamine: 

toimetuleku 

oskuste 

õpetamine ja 

harjutamine 

Psüühiline 

tasakaalu ja 

Sotsiaalne 

aktiivsuse 

valmisoleku 

kujundamine 

Abi-

vahendid ja 

nende 

kasutamise 

õpetamine 

 

Juhtumipõhine 

koordineerimine – 

terve protsess 

KOV - 

sotsiaaltöötaja 

 

 Riikliku 

(re)habilitatsiooniteenuse 

taotlemine 
    

 

Laps + perekond taotleb 

abi 

 

Maakonna 

rehabilitatsio

onikeskus 

Haridus-

asutus 

HTM 

nõustamisk

omisjon 

Alaealiste 

asjade 

komisjon 

Informeerimine 

Motiveerimine 

Hindamine 

Eesmärgistamine 

Tegevuskava 

koostamine 

Võrgustiku loomine 

Täitmise 

juhendamine 

Tulemuste 

hindamine 

 

 

Arendusravi 

programmid 

Arst          haigla 

                 Eriarst 

                  perearst 

 

Erivajaduslikud 
programmid 
hariduses 

 

Riiklikud 

programmid 
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