“TOLERANCE”
Vaimupuudega laps meie seas (Mentally disabled child among us).

Projekti toetavad: Eesti-Läti programm (www.estlat.eu)
Projekti kestus: Jaanuar 2010 – august 2011
Projekti eelarve: 235 896 EUR
Projekti partnerid:
Eestist:
MTÜ Anni Mängumaa (www.annimangumaa.ee)
Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskus
(www.kliinikum.ee/geneetikakeskus)
Lätist:
MTÜ Ceribu Sparni /Lootuse tiivad (www.ceribusparni.lv).

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on edendada vaimupuudega laste arengut ja anda neile võimalus
olla paremini kaasatud ühiskondlikku ellu ning suurendada ühiskonna sallivust
vaimupuudega inimeste ja nende perede suhtes.
Oma üldeesmärkide saavutamiseks on projekti partnerid seadnud endile ka
konkreetsemad eesmärgid:

1. Parandada vaimupuudega peredele suunatud õppe- ja juhendmaterjalide
kvaliteeti ning tõsta nende kättesaadavust.
2. Suurendada vaimupuudega lapsi kasvatavate perede teadlikkust
vaimupuudega toimetulekuks. See omakorda võimaldab tõsta perede
enesekindlust ja pealehakkamist.
3. Anda avalikkusele rohkem informatsiooni nii vaimupuude kui ka
vaimupuudega laste ning nende perede eluolu kohta.
4. Luua head koostöösidemed Eesti ja Läti organisatsioonide vahel, mis oma
igapäevatöös aitavad vaimupuudega lapsi ning nende vanemaid ja tegelevad
erivajadustega, millega kaasneb vaimne arenguhäire.
Projekti tegevused:
Projekti jooksul luuakse vaimupuudega laste vanematele igapäevaseks kasutamiseks
mõeldud lapse arengut kajastavad ja suunavad õppe- ning käsiraamatud (sh. ka lapse
arengut jälgida ning planeerida võimaldav käsiraamat-päevik). Käsiraamatud
ehitatakse üles nii, et lapsevanemal või lapse arengu eest vastutaval isikul oleks
võimalik saada nii informatsiooni lapse arengu erinevate etappide kohta kui planeerida
lapse igapäevaseid tegevusi praktiliste näpunäidete ja ülesannete abiga. Lisaks
saavad lapsevanemad vahetada oma kogemusi ning küsida spetsialistide nõuandeid
lastevanematele suunatud Eesti-Läti ühiskohtumistel. Nendele kohtumisele kutsutakse
nii lastearste, geneetikuid, psühholooge, taastusravi spetsialiste kui palju teisi, kes
saaksid oma nõuannetega aidata lapsevanematel tõhusamalt oma lapsi arendada.
Lisaks lastevanematele suunatud tegevustele, koostatakse avalikkusele suunatud
fotoalbum-raamat, mis sisaldab nii pildilist kui ka tekstilist infot vaimupuudega laste ja
nende perede kohta ning võimaldab ühiskonnal näha, et vaimupuudega laps ja tema
perekonnaliikmed on samaväärsete emotsioonide ja tegevustega ühiskonnaliikmed
kui kõik teised. Raamatu valmimisele järgneb teavituskampaania, millega soovitakse
ühiskonnale edastada sõnum, et me kõik oleme mingil määral sarnased ja meie
erisused on pigem meid positiivselt rikastavad.
Selleks aga, et erinevaid lapsi (nii vaimupuudega kui ka terveid) ja peresid omavahel
ühendada, on projekti jooksul ette nähtud laste- ja perelaagrite korraldamine.
Laagrid, mis toimuvad ühiselt nii eestlastele kui lätlastele, sisaldavad huvitavaid
tegevusi kõigile osalejatele ning pakuvad hea võimaluse õppida üksteiselt nii elamist

kui olemist.
Nii spetsialistide kui ka lapsevanemate kogemus edastatakse ühiselt vaimupuudega
laste arendamisele suunatud rahvusvahelisel konverentsil, mis toimub 21. märtsil
2011. aastal.

Juhul, kui tekib soov osaleda projekti üritustel või saada rohkem teada projekti
tegevustest, on projekti partnerid meelsasti nõus lisainfot jagama!
Projekti partnerite esindajad:
MTÜ Anni Mängumaa:

Liina Lokko (liina@annimanguma.ee)

Tartu Ülikooli Kliinikum:

Tiia Reimand (tiia.reimand@kliinikum.ee)

MTÜ Ceribu Sparni:

Ginta Galaktionko (ginta.galaktionko@inbox.lv)

Projekti üldkoordinaator:
Sille Talvet (OÜ Gravitas Consult) sille@gravitas.ee, +372 51 09278

