
MHP - Käsiraamatud vaimse tervise edendamiseks

 Koolid
 Töökohad
 Eakate hoolekandeasutused

MHP Hands projekti (2010-2013) käigus koostati 
koostöös Iirimaa, Saksamaa, Soome, Eesti, Austria, Poola 
ning Kreeka partneritega kolm vaimse tervise ja heaolu 
edendamise käsiraamatut, mis on suunatud kolmele 
põhilisele inimest  ümbritsevale keskkonnale: 

Kellele on käsiraamatud mõeldud?

Kes peaksid käsiraamatut kasutama?

Tähelepanu pööramine vaimse tervise edendam-

isele muutub ühiskonnas järjest olulisemaks. 

Vaimse tervise probleemide sagedus on kasvanud 

kogu Euroopas ning on jõutud arusaamisele, kui 

oluline on inimeste positiivse vaimse tervise ja 

heaolu edendamine ning vaimse tervise teenuste 

kättesaadavuse parandamine.  

Keskkonnad, milles me töötame, õpime ja mäng-

ime, etendavad olulist rolli meie vaimse heaolu 

hoidmisel ja edendamisel ning vaimse tervise prob-

leemide ennetamisel. Nendes keskkondades me 

veedame oma aega ning nende keskkondade oma-

dused mõjutavad otseselt meie vaimset tervist ja 

heaolu. 

Paljude inimeste jaoks on keeruline mõista, kuidas 

ümbritsevad keskkonnad saavad edendada vaim-

set tervist. Käsiraamatu kasutajad saavad teadmisi 

selle kohta, kuidas kavandada õpilaste, töötajate ja 

eakate inimeste vaimset tervist edendavaid sekku-

misi. Lisaks sisaldavad käsiraamatud ka näiteid 

vaimset tervist edendavatest sekkumistest ning 

toovad välja kirjelduse sekkumiste protsessidest ja 

tööviisidest, mida saab jälgida programmi läbi viies.

Vaimse tervise edendamine: 

Vaimse tervise edendamine erineb vaimse tervise probleemide 
ennetamisest: 

“See tähendab positiivse vaimse tervise edendamist läbi psühholoo-
gilise heaolu, kompetentsuse ja paindlikkuse arendamise ning 
inimest ümbritsevate keskkondade tingimuste parandamise.” ² 

Mida tähendab vaimse tervise edendamine?

Haiguste asemel inimese positiivsele tervisele ja heaolule 
keskendumine
Tähelepanu pööramine elanikkonnale tervikuna nende 
igapäevases elukeskkonnas
Keskendumine tervist hoidvatele teguritele mitte 
tagajärgede lahendamisele
Keskendumine vaimset tervist edendavatele kaitseteguritele
Selliste strateegiate kasutamine nagu kommunikatsioon, 
hariduse edendamine, poliitika arendamine, muudatused 
organisatsioonides,  kogukonna arendamine ja 
piirkondlikud tegevused. 
Elanikkonna teadlikkuse tugevdamine
Tervishoiu-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna kaasamine.


  



  




 

Käsiraamatute sihtrühmadeks on haridusasutuste töötajad; 
juhid; eakate hooldajad. Käsiraamatuid saavad kasutada kõik 
huvilised ning eelnevad teadmised vaimsest tervisest ei ole 
vajalikud – kogu vajaliku materjali leiab käsiraamatutest. 
Lisamaterjali leiab Euroopa MHP võrgustiku kodulehelt¹.

ET

¹ www.mentalhealthpromotion.net
² WHO (2004) Prevention of mental disorders. WHO, Geneva. 
  www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental_disorders_sr.pdf 

Rohkem informatsiooni käsiraamatute kohta leiab: www.mentalhealthpromotion.net



Kõikidel peatükkidel on alapeatükid. Näiteks 
Peatüki 2 alateemadeks on: 

Peamised teemad käsiraamatus on:

 Peatükk 1: Vaimse tervise edendamise peamised 
      seisukohad  
 Peatükk 2: Teemad, meetodid ja tööriistad vaimse 
      tervise edendamisel 
 Peatükk 3: Harjutused vaimse tervise edendamiseks 
      koolikeskkonnas   


  
 



 
 
 
 
 



  

Sissejuhatus: Peamised teemad vaimse tervise 
edendamisel koolikeskkonnas 
Paindlikkuse suurendamine
Toimetulekuoskuste arendamine (stress, muutused, 
väljakutsed)
Otsustamine, probleemilahendamine ja abi 
küsimine
Emotsioonide juhtimine
Konfliktide juhtimine
Suhete arendamine
Eakaaslaste surve ja sellega toimetulek
Tervislikud eluviisid
Head koostöösuhted lapsevanematega
Õppeprotsessi juhtimine
Kiusamine (küberkiusamine) koolikeskkonnas

Harjutuste struktuur

Vaimse tervise edendamine 
haridusasutustes

Rohkem informatsiooni haridusasutuste käsiraamatute kohta saab - Richard Wynne, Work Research Centre: r.wynne@wrc-research.ie (inglise keeles) 
Või (eesti keeles) | Airi Värnik, ERSI: airiv@online.ee | Merike Sisask, ERSI: isask.merike@gmail.com | Airi Mitendorf, ERSI: amitendorf@suicidology.ee

Teemad koolidele suunatud käsiraamatusMiks koolid?

Koolid on vaimse tervise edendamisel suure-
pärasteks keskkondadeks. Õpilased veedavad 
koolis iga päev enam kui kuus tundi, mis teeb 
kokku üle 180 päeva aastas. Õppetöö käigus 
saab edukalt läbi viia vaimse tervise edendami-
sele suunatud tegevusi.
Maailma Terviseorganisatsioon (MTO, 1998) on 
rõhutanud kooli tähtsust sotsialiseerumise ja 
tervisedendamise seisukohast. Koolil on oluline 
roll: 1) vaimse tervise edendamisel, 2) vaimse 
tervise probleemide ennetamisel ning 3) stres-
sis olevate õpilaste toetamisel.
Käsiraamatus keskendutakse algkooli-, põhi-
kooli- ja gümnaasiumiastme noorte vaimse 
tervise edendamisele. Käsiraamatu otsesteks 
sihtrühmadeks on õpilased, õpetajad ja teised 
koolitöötajad.
Käsiraamatu eesmärk on toetada muutusi ini-
meste käitumises nii, et see edendaks ja toetaks 
nende vaimset tervist. Käsiraamatu kasutajad 
saavad teadmisi selle kohta, kuidas kavandada 
õpilaste ja koolitöötajate vaimset tervist eden-
davaid sekkumisi. 
Käsiraamat sisaldab näiteid vaimset tervist 
edendavatest sekkumistest koolikeskkonnas 
ning annab ammendava kirjelduse sekkumise 
metoodikast, mida saab jälgida programmi läbi 
viies. 
Iga teema juures on toetavad harjutused, töö-
riistad ning vahendid ning samuti mõned näi-
ted ja soovitused edaspidiseks lugemiseks. 

Harjutuse 
eesmärgid

Soojendusharjutused Grupi- ja 
individuaal-
harjutused

Hindamine, 
re�ektsioon




