
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



Rohkem informatsiooni töökohtade käsiraamatute kohta saab - Richard Wynne, Work Research Centre: r.wynne@wrc-research.ie (inglise keeles) | 
Joerg Michel, BUAU: michel.joerg@baua.bund.de / Või (eesti keeles) Airi Värnik, ERSI:  airiv@online.ee | Merike Sisask, ERSI: sisask.merike@gmail.com | 

Airi Mitendorf, ERSI: amitendorf@suicidology.ee

Kõikidel peatükkidel on lisaks ka alapeatükid. 

Näiteks Peatüki 1 alateemadeks on: 

Teemad töökohtadele suunatud 
käsiraamatus

Peamised teemad käsiraamatus on:

  Juhtimise mõju vaimsele tervisele

  Suhtlemise tähendus

  Stress töökohas 

  Tööstressi juhtimine

Harjutuste struktuur









Iseenda juhtimistiili analüüs

Töötajate väärtustamine

Konfliktide juhtimine

Ahistamine ja kiusamine töökohtades

Vaimse tervise edendamine 
töökohtades

Miks töökohad?

Töötajate vaimne heaolu mõjutab organi-

satsioone mitmel viisil. Positiivse vaimse 

tervisega inimestel on kõrgem töömoraal, 

nad osalevad meelsamini meeskonnatöös 

ning neil on paremad suhted kolleegidega. 

Vaimse tervise probleemid seevastu aga 

suurendavad muuhulgas töölt puudumis-

te arvu.

Vaimse tervise probleemide tõttu töölt 

puudutud päevade arv on kasvanud kogu 

Euroopas.  Töökohalt puudumised läksid 

organisatsioonidele Euroopas maksma 

2007.a. hinnanguliselt 136,6 miljardit eurot 

– see on üldjoontes 600 eurot ühe töötaja 

kohta aastas. Tulevikus võib see arv kasva-

da veel 50%. 

Töökohtadele suunatud käsiraamat pakub 

juhtidele praktilisi ja efektiivseid tööriistu 

töötajate vaimse tervise edendamiseks. 

Need tehnikad aitavad ennetada problee-

mide tekkimist ning on abiks töötajate po-

sitiivse vaimse tervise edendamisel. Meeskonnal on
ühised eesmärgid ja
konkreetsed
ülesanded, millega
kõik nõustuvad.

Suhtlemine,
koostöö ja
reflektsioon on osa
meeskonna
õppimisprotsessist.Igal ühel on võimalus

individuaalseks
arenguks, tegutseda

ning panustada enda
personaalsuse ja

energiaga.

Tulemused on kooskõlas
organisatsiooni või

klientide vajadustega
ning on rakendatavad.
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