MIDA ME TEEME?
Projekt MAPChiPP sai alguse 2016. aastal siseriiklike vajaduste kaardistamise ja projekti ettevalmistavate tegevustega. Aastal 2017 valmisid 12 multidistsiplinaarset
õppemoodulit, milleks on multidistsiplinaarse koolituse raamistik; lapse õigused ja
parim huvi; lapse hooletusse jätmine, vaimne vägivald; informatsioon ja dokumentatsioon; informatsiooni analüüsimine; sekkumiste planeerimine; lapsega suhtlemise
põhimõtted; lapse ja vanema osalus otsuste tegemises; lapsesõbralik menetlemine; multidistsiplinaarse koostöö põhitõed; haavatavus ja eetilised aspektid. Moodulid on mõeldud lastega töötavate spetsialistide koolitamiseks võrgustikutöös.
Eesti siseriiklikeks koolitajate koolitajateks valiti lastekaitsespetsialist Kati Valma ning
TLÜ dotsent ning koolitaja Kristjan Kask, kes osalesid veebruaris 2017 MAPChiPP õppemoodulite koolitusel Budapestis.
Märtsis 2017 toimus õppemoodulite piloteerimine, kus osales kokku 18 praktikut
lastekaitse-, haridus-, õigus-/korrakaitse- ja tervishoiu valdkonnast. Pilootkoolituse
eesmärgiks oli välja selgitada, kas koolitusmoodulid on kohandatud vastavalt Eesti
praktikale ning rakendatavad igapäevatöös. Koolituse tagasiside kinnitas, et kõikide valdkondade esindajad pidasid koolitust väga kasulikuks oma igapäevatöös.
Väljavõte tagasisidest: Kohtunik: “Sain olulist infot selle kohta, mida kujutab endast
lapse heaolu hindamine, milliseid aspekte tuleb hinnata ning kuidas tuleks viia läbi
andmete kogumist ja analüüsi. Samuti on kasulik teada, kellega ja kuidas on võimalik ja tuleb lapse heaolu puudutavate olukordade lahendamiseks koostööd
teha”. Pedagoog: „Uus vaatenurk. Põhjalikkus. Süsteemne lähenemine”.
Mais 2017 toimus koolitajate koolitus, kus osales 16 koolitajat erinevatest valdkondadest nagu õigus, tervishoid, haridus, lastekaitse jt. Osalemise eelduseks oli, et koolituse saanud koolitaja alustab MAPChiPP moodulite koolitamisega oma valdkonnas. Näiteks esimene koolitus advokaatidele toimub 13.oktoobril Tartus.
Valminud on MAPChiPP projekti rahvusvaheline koduleht www.mapchipp.com,
kuhu registreerides võimaldatakse juurdepääs projekti raames loodud koolitusmaterjalide nagu esitlused, töölehed, videod jpm toolbox`ile. 2017. aasta lõpuks
on kõik materjalid kättesaadavad enam kui kaheksas keeles. Samuti on kasvamas
rahvusvaheline koolitajate võrgustik, mida koordineerib MAPChiPP partnerorganisatsioon Saksamaalt - DIJUF.
23.-24.11. toimuvad seminar „Samal poolel – lapse poolel“ ja Lastekaitse Liidu
aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“, mis keskenduvad MAPChiPP projekti põhimõtetele ja projekti käigus saadud sisendile.
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