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Lisa 2 

Perepesa teenused 

 

Avatud mängutuba – avatud mängutuba on sisustatud ja kujundatud mängimiseks 0-7-aastaste 

lastele. Mängutuppa on oodatud aega veetma beebid ja väikelapsed koos vanemate või 

hooldajatega. Mängutuba annab võimaluse väikelaste vanematel koos käia ja suurendada 

sotsiaalset suhtlemist. 

 

Teaduspõhised teenused: 

Perekool – teenuse  eesmärgiks on lapseootusel perede terviseteadlikkuse ning vanemlike oskuste 

edendamine, ettevalmistus positiivseks sünnituskogemuseks ja vanemluseks. 

Ämmaemanda sünnitusjärgne koduvisiit – eesmärgiks on proaktiivselt toetada lapsevanemaid 

uues rollis nende toimetuleku tõhustamiseks ja positiivse kontakti loomiseks esmatasandi 

tervishoiusüsteemi ning ennetus- ja perekeskuse teenustega. Koduvisiit aitab kaardistada 

abivajavaid peresid, märgata varakult terviseriske ning panustada ennetavalt lapse heaolu 

tagamisse. Universaalne koduvisiit on kättesaadav kõigile vallas elavatele peredele, kellel sünnib 

laps. Visiit teostatakse kokkuleppel sünnitanud emaga või tema lähedastega. 

Psühholoogiline nõustamine – nõustamise eesmärgiks on ennetada vaimse tervise probleeme ja 

nende süvenemist ning läbi nõustamise toetatakse psühholoogilist heaolu ja eneseteostust. 

2-aastase lapse kõne ja arengu toetamine – kohtumisel on lapsevanemal võimalus saada 

asjakohast infot spetsialistilt, kuidas toetada kaheaastase lapse kõne ning arengut. 

Toitumisnõustamine – läbi toitumisnõustamise saate koos toitumisnõustajaga analüüsida enda ja 

oma pere toitumisharjumusi ning soovitusi, kuidas teha tervist toetavaid toiduvalikuid. 

Juhendatud tegevused mängutoas – teenuse eesmärgiks on arendada lapse teadmisi ja oskusi, 

tugevdada lapse ja vanema koostöö ning luua võimalusi mängutoa külastajatele, et ühiselt lapsega 

aega veeta. 

 

Tõenduspõhised programmid: 

Vanemlusprogramm „Imelised Aastad“ – „Imelised aastad” on 4-kuuline programm 

vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. 

PREP-paarisuhtekoolitus – PREP-paarisuhtekoolitus töötati välja ennetamaks kooselu 

negatiivseid arenguid. Paarisuhtekoolitus aitab ära hoida ebasoovitavaid pöördeid paarisuhtes 

(allikas prep.ee). 

PREP-programm üksikisikutele – programm annab konkreetseid oskuseid ja uusi vaatenurki 

sügavamat rahulolu pakkuva ning emotsionaalselt rikastava lähisuhteni jõudmiseks. Programm 
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toetab osalejat iseenda paremal mõistmisel, teadliku armastuse mõtestamisel ning saadud oskuste 

ja kogemuste baasil isiklikke otsuste ja valikute tegemisel (allikas prep.ee). 

Toetavad ja vajaduspõhised teenused: 

Lapsehoiuteenus – tasuta lapsehoidu pakutakse juhul, kui tulete mõnele Viljandi Perepesa 

teenusele või koolitusele. Lapsehoid toimub mängutoas, kus lapsega tegeleb mängutoa juhendaja. 

Tasuline lapsehoid – teenust rakendatakse mängutoa lahtiolekuaegadel. Lapsevanemal on 

võimalus jätta oma laps mängutoa juhendaja hoolde, kui peate külastama arsti, tegema ametlikke 

toiminguid või vajate hetke iseendale. Lapsehoiuteenuse ajaline kestus on maksimaalselt 2 tundi 

ja maksumus on 5 eur/h. 

Juturing – juturingide näol on tegemist loengutega, mille eesmärgiks on toetada ja suurendada 

lastevanemate teadmisi ning oskusi lapse arengu toetamisel ning tugevdada vanemlikku 

toimetulekut. 

Raseduskriisi nõustamine – raseduskriisi nõustaja pakub lapse planeerimise, lapseootuse ja 

sünnitusjärgsel perioodil naisele, mehele ning tema lähedastele psühholoogilist abi ja teavet 

paremaks toimetulekuks. 

Tugigrupid – tugigrupi eesmärgiks on pakkuda turvalises keskkonnas tuge, julgustust ja teadmisi 

vastavalt tugigrupi temaatikale. Võimalus arutada teiste inimestega, kes on sarnaste murede või 

kogemustega. 

 


