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Peer Support+ materjalid: 
kellele & milleks? 
Kõigile, kes soovivad õppida kasutama enda läbielatud 
kogemusi teiste vaimse tervise raskustega inimeste elu 
rikastamiseks. 

Ajendiks soov kvaliteetsete ja ligipääsetavate materjalide 
abil panustada vajaliku ja olulise vaimse tervise 
toetusviisi arengusse Eestis. 

Tahame anda toetajatele võimaluse mõelda läbi enda 
isiklikke piire ja eetilisi põhimõtteid toetamisel. 

Panus muuhulgas:  
• Terminoloogia arendamine
• Kogemuspõhise toetamise ja kogemusnõustamise 

laiem mõtestamine vaimse tervise abi süsteemis 



Mis on kogemuspõhine tugi?
Kogemuspõhine tugi (ingl k peer support) on suhestumise viis, mis 

aitab teisele inimesele tuge pakkuda või teiselt tuge saada.  Seda 

võimaldavad inimlikul tasandil jagatud kogemused ja teise 

inimesega ühised omadused.

Vaimses tervise kogemuspõhist tuge saab pakkuda inimene, kes on: 

• kogenud traumat, psüühikahäiret vm vaimse tervise raskust

• on need kogemused läbi töötanud, neist taastunud ja

• on omandanud kogemuspõhise toetamise põhitõed.

Vaimse tervise alase kogemuspõhise toe pakkumisel võivad sarnased 

kogemused olla erisugused – nt sama diagnoos; sarnane keeruline 

üleelamine nagu lähedase kaotus, väärkohtlemine, kasvamine 

asendushooldusel, raskused koolis jmt.



Kas kogemusnõustamine 
ja kogemuspõhine 
toetamine on üks ja 
seesama? 

Ei ole üks ja seesama - aga kahe ühisosa on 
suur. Iga kogemusnõustaja on kogemuspõhine 
toetaja, aga iga kogemuspõhine toetaja pole 
kogemusnõustaja.
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• Tasuta ligipääs
• Ei vaja registreerimist; kogu materjal kohe kättesaadav
• Ingliskeelsena juba terviklikult üleval, tõlked lisamisel

Materjalid leiab:



E-KURSUS
Sissejuhatus 
kogemuspõhisesse toetusesse

E-RAAMAT
Praktilised materjalid, süvitsiminevam, 
täiendavate teemadega

• Põhitõed - vajalikud oskused, erinevad toetamise viisid ja kontekstid, 
toetamise õiguslik pool

• Tuumväärtused ja praktikad - taastumine, võimestamine, traumateadlikkus, 
isiklikud piirid, turvalisus ja usaldus

• Praktiline pool - vestluse struktuur, kas ja kuidas nõu anda, kriisijuhtimine, 
enese- ja meeskonnahoid, kogemuspõhise toetuse rakendamine
organisatsioonis

• Suhtlusoskused - empaatiline kuulamine, avatud ja suletud küsimuste
kasutamine, mina-sõnumid, toetamisega seotud klišeede vältimine

• Oma kogemuse (või kogemusloo) jagamine vaimse tervise raskustest
taastumise kohta
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Tulevikku vaadates..
• Peer Support+ kursus eestikeelsena üleval aasta 

lõpuks; e-raamat jaanuari lõpuks

• Laialdasem tutvustamine Eestis; kõik ideed
sihtgruppide ja kanalite kohta teretulnud!

• Vaimse tervise alase toe ja julgustuse pakkumist
soodustab eriti, kui lisaks Peer Support+ 
materjalide läbitöötamisele õppida Peaasi.ee 
koolitusel vaimse tervise esmaabi andjaks, 
saades lisateadmisi-oskuseid:
⚬ Levinumate häirete äratundmine
⚬ Suitsiidiriski hindamine
⚬ Täpsem info abivõimalustest Eestis



Võimalus tugevdada püramiidi tasandeid
kogemuspõhise toe ja VTEA oskuste

laiema leviku abil eri tasanditel



Aitäh!

Küsimused?
Kommentaarid-täpsustused?

Koostöömõtted?

Merle Purre, merle@envtl.ee
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