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Mitmedimensiooniline pereteraapia
 (MDFT – Multidimensional Family Therapy)
• Projekt “Raskete käitumisraskustega lastele/noortele ning nende
peredele tõenduspõhise programmi rakendamine” on osa projektist
„Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“, mis on rahastatud
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist „Riskilapsed ja
-noored“ avatud taotlusvoorust “Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja
õigusrikkumiste ennetamine”.
• Programmi viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium,
Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, rakendusüksus on Eesti
Noorsootöö Keskus . Programmi partner on Norra kohalike ja
piirkondlike omavalitsuste liit (KS).
• Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja
Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Programm Mitmedimensiooniline Pereteraapia Eestis
1. etapp (01 - 08 2015): 5 superviisori väljaõpe
2. etapp (09 2015 - 04 2016):
5 teraapiatiimi väljaõpe
(3 terapeuti + 1 superviisor)
•
•
•
•

Integratiivne: pereteraapia, areng, riski/kaitsetegurid
Tõenduspõhine: > 30 process and outcome studies
Kliendikeskne: kodus, koolis, pargis...
Muutuse teooria: suhted >>> lahendused

 Väljaõpe ja supervisioon Euroopa MDFT Akadeemia koolitajate (Hollandist
ja Šveitsist) poolt, hindamine MDFT Keskuse (USA) poolt.
 Taust: uus Lastekaitse Seadus 2016
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MDFT 3 staadiumi – protsessivaade motiveerimisele
1.staadium: MI, et tekitada vastastikune arusaamine ja eesmärgid koos soovi, tungi ja jõuga
muutuste tegemiseks: liitude loomine, jõustamine, motiveerimine, planeerimine (isikliku
tähendusega eesmärgid), pakilisustunde toetamine.
- Mida mina sellest saan?
- Keskendumine tugevustele
- Stress on meie liitlane (kasuta kriisi!) - Lootus ja lootusetus võivad olla kõrvuti
2. staadium: MI, et muutused läheksid käima: töö teemade kaupa, kõigil oma osa.
- Planeerimine – tagasiside – töö sellega, mis ees. - Väikeste edusammude tähistamine
- Tee, mis vaja. Vali, kuhu panustad.
- Ebaõnnestumistes peituvad info ja võimalused!
3. staadium: MI, et muutused jääksid püsima: muutuste kinnitamine, osaliste jõustamine,
vastutuse üleandmine.
- Need muutused on teie enda töö vili.
Kõrge intensiivsus: 1-3 PLANEERITUD kohtumist nädalas:
 Individuaalselt noorega
 Vanematega
 Kogu perega
 Võrgustikega




Näiteid: Vaatenurga teisendamine.

Isa: Mulle aitab. Jälle ta ei läinud kooli. Vaat nüüd on
minu mõõt täis – veel üks kord ja ma viskan ta kodust
välja! Saagu mis tast saab!”
Terapeut: ...
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Näiteid: Vaatenurga teisendamine.
Isa: Mulle aitab. Jälle ta ei läinud kooli. Vaat nüüd on
minu mõõt täis – veel üks kord ja ma viskan ta kodust
välja! Saagu mis tast saab!”
SISU TASAND Terapeut: See on tõesti raske olukord.
Sind juba paremini tundes ma tean, et seda pole sul
kerge öelda, kuid sa ei näe enam muid võimalusi.
Räägi talle, miks kool sinu arvates nii oluline on.
TUNDE TASAND – Terapeut: Ma näen, kui palju see sulle
haiget teeb. Räägi neist ohtudest ja riskidest.




Päästes perekondi – üks korraga
H. Herndrix (parafraas)

Täname!
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