
Eesti elanikkonnast 52% hindab oma heaolu ja vaimset tervist heaks, 37% keskmiseks ja 8% halvaks
Otseselt probleeme vaimse tervisega on olnud kas endal või lähedasel 35% Eesti elanikest

Ühiskondlikud kriisid teravdavad vaimse tervise probleeme veelgi
Umbes üks kolmest varjupaigataotlejast ja pagulasest kogeb sageli depressiooni, ärevust ja posttraumaatilisi stressihäireid (USA andmed)

PROBLEEM
Ukraina kriisi negatiivne mõju inimeste vaimsele tervisele

Allikad: Sotsiaalministeerium, Elanikkonna teadlikkus, suhtumine ja hoiakud vaimse tervise teemal (2016);
American Psychiatric Association, Mental Health Facts on Refugees, Asylum- seekers, & Survivors of Forced Displacement (s.d.)



2) Kuidas see probleem puudutab?1) Keda see probleem puudutab?

Põgenikest 
lapsed

Täiskasvanud 
põgenikud

Kohalik 
elanik 
(töötav 

täiskasvanu)

Kohalikud 
lapsed, 
noored

Eesliinitöötajad 
(vabatahtlikud, 
tervishoiu- ja 

haridustöötajad)

Kohalik 
elanik 

(eakad)

Haridus- 
asutused

Kodu kaotamine, 
uues kohas 

eluaseme, töö ja 
sissetuleku 

leidmine

Hirm, et 
sõda jõuab 

Eestisse

Hirm Eestis 
sõja 

puhkemise 
ees

läbipõlemise oht, 
traumeeritud 

inimestega 
töötamine 

mõjutab enda 
vaimset tervist

Hirm Eestis 
sõja 

puhkemise 
ees

Hirm Eestis 
sõja 

puhkemise 
ees

Keeleõpe ja 
kohalikel 
elanikel 

võõrkeelne 
suhtlemine

Eestis 
hakkamasaamise 
hirm (võõras koht  

puuduv keeleoskus, 
sõprade puudumine 

jne)

Keelebarjäär, töötamine 
traumeeritud lastega, kes 
pole võibolla suutelised 
kohalike eakaaslastega 
suhtlema (oma vaimse 

seisundi tõttu)

Hirm, et 
ukrainlased 
võtavad ära 

meie töökohad

Teenuste 
kättesaadavuse 

vähenemine, 
sest põgenike 
hulk on suur

Eakate hirm 
sõja ees, 

meeles on 
eelmine sõda

Konfliktide 
tekkimise oht - 
venemeelsed 

vs Ukraina 
pooldajad

Põgenike hirm 
igapäevaste 

toimingutega 
hakkamasaamisel.

Konfliktide 
tekkimise oht - 
venemeelsed 

vs Ukraina 
pooldajad

Konfliktide 
tekkimise oht - 
venemeelsed 

vs Ukraina 
pooldajad

Teadmatus, millal 
oma koju tagasi 

saab ja kas üldse 
saab, sõbrad, 

kodud, lähedased 
jäid maha

Puuduvad 
kogemused sõjast 

traumeeritud 
lastega 

tegelemisel, 
keelebarjäär

Teadmatus, kui kaua 
sõda kestab. Kas ja 
millal on võimalik 
põgenikel tagasi 

pöörduda. Kas nad 
soovivad tagasi 

minna

Elamiskohtade 
küsimus - kui ma 

annan oma 
elamispinna, kes 
maksab? Juriidika 

jms küsimused



Kohalik
raamatukogu

Vaimse 
tervise 

spetsialistid

Põgenikud 
(täiskasvanud)

Põgenikest 
lapsed

Kohalikud 
noored/lapsed

Sotsiaal- 
ministeerium

Kohalikud 
elanikud 

(tööealised)

Kohalikud 
elanikud 
(eakad)

UKRAINA KRIISI 
NEGATIIVNE MÕJU 
INIMESTE VAIMSE 

TERVISELE

3) Kes on probleemi lahendamisega seotud 
osapooled?

4) Mis neid motiveerib probleemi lahendama?

Haridus- 
asutused

Eesliinitöötajad 
(vabatahtlikud, 

haridus-
ja tervishoid)

ärevuse 
leevendamine, 

enda 
vajalikuna 
tundmine

Hirmude 
vähendamine, 
piirkonda tuleb 
töökäsi juurde. 

Negatiivse olukorra 
positiivne pool'

Info jagamine 
toob 

raamatukokku 
uusi kliente

sotsiaalsete 
pingete 

maandamine

Tänu info jagamisele 
ning inimeste 
nõustamisele 

tajutakse 
raamatukogu üha 
enam partnerina 

teistele asutustele

Igapäevaeluga 
hakkama 

saamine: pere 
hoitud, töökoht ja 
suhted kohalikega

nö jalgade alla 
saamine, aga ka 
soov võimalikult 
ruttu koju tagasi 

pöörduda

Luua sotsiaalsed 
suhted, et 

vähendada 
vaimseid 

probleeme

tahan 
koju!

Oma oskuste 
rakendamine 
abi vajavate 

inimeste heaks

kindel 
teadmine, et 

siin ei tule 
sõda, 

turvatunne

Info jagamine 
vähendab 

pingeid 
ühiskonnas 

laiemalt

Parema 
tuleviku 

võimaldamine 
oma 

perekonnale

paljude meie 
spetsialistide jaoks 

ka kindlasti uus 
kogemus, töötada 
sõjatraumadega 

inimestega

Teiste abistamine 
loob tunde ja 

lootuse, et 
vajadusel 

aidatakse ka meid

teadmine, et 
põgenike 

abistamisega 
seoses ei võeta 

minult võimalusi 
ära

Ühine 
vaenlane liidab 

võõraid 
inimesi 

omavahel

Mida paremini 
saavad inimesed 
endaga hakkama, 
seda tugevam on 

riik tervikuna

raamatukogu on 
turvaline koht, kus 
saab adekvaatset 
infot ja turvaliselt 

ka aega veeta

Võimaluse 
loomine laste 

sulandamiseks 
meie haridusse 

ja ühiskonda

Integreerida 
põgenike 

lapsed 
eestikeelsesse 
sootsiumisse

tohutu 
eneseteostuse 

võimalus ja enda 
proovilepanek 
vabatahtlikele

Üksilduse 
vähendamine, 

sõprade 
leidmine

aitamine 
aitab ka 
aitajat 
ennast

Kolmas sektor

Oma 
kompetentside 

ja oskuste 
jagamine ning 
arendamine



5) Mida saab raamatukogu teha probleemi leevendamiseks/lahendamiseks?

(Anna oma lemmikideele 2 häält ja meeldivuselt teisele ideele 1 hääl (lohista vastavalt 2 või 1 tähekest selle idee juurde)

Koht, kus kokku 
saada 

kohalikega ja 
kaasmaalastega

initsieerida 
ühistegevusi 
ukrainlastega 
(keelekohvik, 

kultuuriõhtu jms)

Vabas vormis 
keeleõppe 
pakkumine 
vabatahtlike 

abiga

vestlusringid 
eesti ja 

ukraina keele 
õppijatele

Keeleõpe 
turvalises 

mitteformaalses 
keskkonnas

Jagama 
materjale 

kohaliku elu ja 
võimaluste 

kohta

Lastetegevuste 
pakkumine - 

meisterdamine, 
joonistamine jms 
käeline tegevus

Ühistegevused 
eesti kultuuri 
tutvustamine

meisterdamise 
töötoad 

täiskasvanutele

Arvutite 
kasutamine, 

tasuta 
internet/wifi

Tõese ja 
kontrollitud info 

pakkumine 
/uudistekanalid 

jms

biblioteraapia 
töötoad/kursused

Vaimse tervise 
info jagamine: 

raamatud, 
veebilehed, 

spetsialistide 
kontaktid

kaasata Ukraina 
lapsi 

lugemiskoertele 
ette lugema

Korraldama 
ukrainakeelseid 
(laste)raamatuid

Infokanalite 
tutvustamine, 
kuidas kiiresti 

vajalik abi 
leida

Lihtsalt vestlemine, 
äreva kliendi jaoks 

olemas olemine (las 
tema räägib, mina 
rahulikult kuulan)

Jagama/vahendama 
lastele mänguasju 
(on olnud infot, et 

mänguasju on vähe)

Põgenikele e- riigi 
teenuste 

tutvustamine/abis
tamine, kui nad 
neile teenustele 

ligi pääsevad

ukrainlastest 
vabatahtlike 
kaasamine 

rmtk.teenuste 
tutvustamisse

Koostöö ukraina 
kogukonnaga, mõne tubli 

ukrainlase kaasamine 
näitamaks, kui toredad ja 

iseendaga hakkama saavad 
võivad ukrainlased olla 

(kohalike ärevuse 
leevendamiseks)

Lastele 
väljaspool 

kooli tegevuste 
pakkumine

Muutma 
ukrainlaste 

olemise mugavaks 
ja teretulnuks 
(laskma neil 
lihtsalt olla?)

kohtumised vaimse 
tervise spetsialisti- 

dega, rmtk. 
töötajatele psühhol. 

esmaabi ja 
enesehügieeni 

koolitus

Info jagamine 
kohaliku 

linna/ Eesti 
kohta

olla valmis 
ukrainlaste 

ettepanekutele, 
mida nad RK- s 
teha soovivad



6) Millised on tegevustega seotud takistused?

Lastele suunatud 
tegevuste 

pakkumine 
(meisterdamine, 
lugemiskoerad)

Vaimse tervise alane 
koolitamine 

raamatukogu töötajatele 
(vaimse tervise esmaabi, 
kust saab infomaterjale)

Raamatukogu kui 
kogunemispaik, kus 

saab lihtsalt olla

keelebarjäärRessursid 
(meisterdamis- 

vahendid)

mõnus/mugav 
mööbel, 
omaette 

olemise "nurk"

infomaterjale saab veebist 
ja jagatakse erialalistides, 

aga pole kindel, et kõik neid 
kasutavad/läbi loevad, 

seepärast oleks vast hea 
kohapeal mõni lühikursus 

läbi viia (maakondlikul 
seminaripäeval)

Raamatukogus 
peab olema 

piisavalt ruumi, 
hubasust ja 
võimalusi 

eraldumiseks

Äkki neid tuleb 
korraga liiga palju 

ja pole piisavalt 
personali, kes 

nendega saaks 
tegeleda

Kõik töötajad ei 
ole valmis abi 

pakkuma - 
kardavad 

kogemata miskit 
valesti teha

Kõik 
raamatukoguhoidja

d ei pea teemaga 
tegelemist vajalikuks 
- madal motiveeritus 

koolitustel 
osalemiseks

Kultuuride 
erinevus (äkki 
teevad midagi, 

mis pole 
aktsepteeritud)

natuke võib 
pinget tekitada 

praegu see 
maskikohustus 
raamatukogu 

ruumides

peaks kindlasti 
teavitama tasulistest 

teenustest, 
printimine jm, sest 

põgenikud on 
praegu väga 

tundlikud selles osas

Personali- 
puududs

Kas KOV saaks olla 
rahastaja, kui 

pagulased soovivad 
printida? Või pakkuda 

sotsiaaltoetusi, aga 
teenus jääb tasuliseks?



7) Milliseid ressursse on tegevuseks vaja? 8) Kes saab ressurssidega aidata?

tegevusjuhend
aja, kes 

valdaks keelt 
(laste töötoad)

mõnus, 
mugav 
mööbel

tehnilised vahendid 
laste tegevusteks a 

la  robotid, 
mikroskoobid ja 
juhendajad, kes 

aitavad

vaja on vene keele 
oskust või kiiresti 
meelde tuletada 
(vb vene keele 

kursusi)

koolitusrahad 
oma töötajate 
vaimse tervise 

esmaabi 
koolituse jaoks

Raamatukoguhoidjate 
motiveeritus - väga 
madalapalgalised 

töötajad ei innustu aina 
uute ülesannete 

võtmisest ilma väärilist 
palka saamata.

raamatukoguhoidja 
soov ja motiveeritus 
abistada ja ennast 

kurssi viia 
sõjapõgenikega 

seonduvaga

motiveerimisvahe
ndeid töötajatele, 

kuna teevad 
lisatööd (vaba 

aeg, raha, suurem 
puhkus vms)

mugavad 
ruumid, 
omaette 

olemise nurgad 
raamatukogus

Koolitused, 
kogemuste 

vahetamised jms - 
raamatukoguhoidjat

e pädevuse 
tõstmine (vaimse) 
tervise küsimustes

Jagada 
omavahel 

infot, kes mida 
teeb ja mis 
hästi toimib

avalikku tunnustust 
raamatukogule/töötajat

ele KOV, kohaliku 
ajalehe vms poolt (sest 

see kõik ei ole 
iseenesestmõistetav)

Erinevad vahendid: 
kunstitarbed, 

meisterdamisvahendid 
(ehk midagi põnevamat 

kui tavapärased 
pliiatsid, paber ja 

käärid :) )

soov 
aidata

kohta (inimesteringi), 
kus töötajad saavad 

ennast tühjaks nutta  
või välja rääkida 

(tugivõrgustik 
töötajatele)

Kontakte teistes 
asutustes (TAI, SKA, 
Sotsiaalministeeriu

m), et oleks 
partnereid, kellega 
koos asju teha, nõu 

pidada.

koostööd ja 
info 

jagamist 
KOV- iga

KOVi toetus - materiaalne 
ning vaimne (et mõistetaks, 
miks ja mida raamatukogu 

teeb ning kuidas 
mitmekülgselt kogukonnale 

kasulik olla)

KOV

Kohalik 
kogukond

Sotsiaal- 
ministeerium, 

SKA

TAI

Kolmas 
sektor

Kohalikud 
terviseedendajd

Kultuuri- 
ministeerium

Raamatukogu- 
hoidjate ühendus 

/ maakonna 
keskramatukogude 

direktorid

Erasektor


