Noortenõustaja pädevushindamine
Mõisteid
Noorte nõustaja seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas =
noortenõustaja
Noortenõustaja nõustab noori ülaltoodud valdkondades. Baashariduseks võib olla arsti,
ämmaemanda, õe, kliinilise psühholoogi või sotsiaaltöötaja lõpetatud kõrgharidus. Sellele
lisaks peab olema läbitud noortenõustaja õpe allpool toodud viisil.

Noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisealane nõustamine = noorte
nõustamine
Noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisealase nõustamise valdkonnad on:
•

rasestumisvastase vahendi valikuga seotud nõustamine ja menetlus,

•

seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetus, diagnostika, ravi ja sellega seotud
nõustamine,

•

HIV ennetus, diagnostika, suunamine ja sellega seotud nõustamine,

•

rasedusega seotud menetlused (raseduse tuvastamine, suunamine raseduse
edasiseks jälgimiseks, nõustamine),

•

raseduse katkestamisega seotud menetlused (raseduse tuvastamine, lisauuringud,
suunamine, nõustamine, järelkontroll)

•

vägivallaohvrite (sh seksuaalvägivallaohvrite) tuvastamine, suunamine, nõustamine

•

sagedasemate reproduktiiv- ja seksuaaltervise probleemide tuvastamine,
diagnostika, ravi ja suunamine (soolise arengu kõrvalekalded, noortel esinevad
reproduktiivsüsteemi ehituse ja talitluse häired, suguteede põletikud)

•

nõustamine psühholoogiliste ja seksuaalprobleemide korral

•

sotsiaalnõustamine

PÄDEVUSHINDAMINE
Jätkukoolituse hindamise ja pädevuse hindamise eesmärgiks on tagada noortenõustaja
kvalifikatsiooni järjepidevus, motiveerides noortenõustajaid end kvalifikatsiooni säilitamiseks
pidevalt täiendama. Hindamine on vajalik iga 5 aasta tagant.

Pädevushindamise põhimõtted
• Pädevushindamine on kohustuslik ja on üheks aluseks noortenõustaja kvalifikatsiooni
andmisel ja pikendamisel.
• Pädevushindamine läbitakse viieaastase intervalli järel.
• Jätkukoolituse hindamise aluseks on viimase 5 aasta töökirjeldus sh noorte seksuaal- ja
reproduktiivtervise valdkonnas ja noorte SRT-alsed täienduskoolitused.
Nõuetekohane on noorte SRT-alaste täiendkoolituste läbimine 60 tundi 5 aasta jooksul või
12 tundi aastas, kui töötatud aastaid on vähem kui 5.
• Pädevushindamine on Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmetele tasuta, teistele on
pädevushindamise tasu 75 eur.
• Juhul, kui täiendkoolituse järjepidevus on katkenud või kui nõutav tundide arv on väiksem
kui 60, on võimalik teostada eriala kodutöö (etteantud teemal koolituse vms koostamine) +
vestlus. See on tasuline.
• Kordushindamine (kui noortenõustaja ei läbi esmast hindamist) on tasuline (75 eur)
• Pädevushindamise tulemustest teavitatakse hindamisel osalenuid meili teel
• Pädevushindamiskomisjon on kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad üks juhatuse liige ning
kaks valdkonnas vähemalt 10 aastat töötanud spetsialisti. Komisjoni valib ESTLi juhatus 2
aastaks, spetsialistide valikuks teeb ettepaneku NNK töögrupp. Komisjoni tutvustatakse
aastakoosolekul.
• Pädevushindamist korraldatakse 1 x aastas ja sellest teavitatakse NNK-sid meili teel 3
kuud ette
• Jooksvat informatsiooni saab ESTL assistendilt

Dokumentide esitamise kord
Dokumendid pädevushindamise taotlemiseks tuleb saata vähemalt 4 nädalat enne
pädevushindamise toimumist ESTL assistendile.
Komisjonile esitatakse järgmised dokumendid:
1. Avaldus pädevushindamiseks (vorm saadaval kodulehel - link), mis sisaldab järgmist infot:
• ees- ja perekonnanimi, posti- ja meiliaadress, kontakttelefon
• asjakohane hariduskäik, tööstaaž noortenõustajana
• esmakordsel noortenõustaja pädevushindamisel (kutse omistamisel) on vajalik esitada:
2. sobiliku baashariduse omandamist tõendava tunnistuse koopia

3. noorte nõustamise õppe läbimist tõendava dokumendi koopia – noorte nõustamise õpe
võib läbitud olla ühel alltoodud viisidest:
• noortenõustaja baaskoolituse sooritamise või selle alternatiivina
• noortenõustaja praktilise koolituse läbimise kohta noorte nõustamiskeskuses vähemalt 5aastase noortenõustamise kogemusega juhendaja käe all, kusjuures praktika tuleb eelnevalt
komisjoniga kooskõlastada.
• kui baaskoolitus või selle alternatiiv on läbimata, kuid on vähemalt 5 aastat vähemalt 0,5
koormusega noorte nõustamise kogemust, võib komisjon läbitud täiendkoolituste alusel
vestluse ja muu info põhjal otsustada ka esmase pädevushindamise sooritatuks lugeda.
4. Viimase 5 aasta töökirjeldus (kuni 1 A4 lk)
• töökoormus noortenõustajana ( keskmine tundide arv nädalas)
• töö iseloom - kirjeldada lühidalt töö iseloomu ja -mahtusid
• loetleda olulisemad lisapädevused (nt psühholoogiline nõustamine, vaktsineerimine jne)
• loetleda muud tööülesanded – koolitamine, eestkoste, teadustöö SRT valdkonnas,
osalemine ESTL töögruppides
• loetleda avaldatud teemakohased artiklid ja muud publikatsioonid, sh ka üldsusele
suunatud meedias
5. Täiendkoolitused (koos läbitud tundide arvuga) viimase 5 aasta jooksul (arvesse lähevad
ainult teemakohased koolitused) koos tõendiga läbimise kohta
• Täienduskoolituse läbiviijal korrutatakse läbiviidud koolitustunnid kahega (kusjuures ühe
teemavaldkonna koolitust võetakse arvesse ainult ühe korra, sõltumata sellest, mitu koolitust
läbi viidi)
*Arvesse lähevad ainult erialased koolitused

