KOHALIKE OMAVALITSUSTE TAGASISIDE „IMELISED AASTAD“ KOOLITUSTE TEOSTAMISELE 2019. AASTAL
2020. a jaanuaris vastas elektroonsele ankeedile 40 omavalitsuste esindajat.

KOOSTÖÖ TAI-ga

KOOSTÖÖ
GRUPIJUHTIDEGA

KORRALDAMINE

Hinnang skaalal 1-7 (mida kõrgem, seda parem)
ei ole nõus - täiesti nõus/ ei ole rahul - väga rahul
Koolituse ettevalmistamiseks oli piisavalt aega
26
Grupi komplekteerimine sujus ladusalt 5
42
Lastehoidu oli lihtne korraldada
8
23
Osalejate toitlustamist oli lihtne korraldada 3
33
Ruumide leidmine oli lihtne 5
31
Ruumid olid koolituseks sobivad
15
Materjalide paljundamine ja ostmine sujus
20

53

69
64
64
85
80
90
95
87
97

Konkursside läbiviimine KOV-idele 8
Juhend „Nõuanded KOV-ile“ 3
Info jagamine korralduslikes küsimustes 5
Tugi ja tagasiside seoses aruandlusega 3
Tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamine 3

92
97
95
97
97
20%

1-3 palli

✓ Programmi soovitamine teistele KOV-idele:
10-pallisel skaalal on vastuste keskmine 9,8 ja
85% valis maksimaalse vastuse 10.
✓ Koolituste korraldamise koormus:
75% - pigem väike või väike koormus, 20% pigem suur, 5% - suur koormus.
✓ Tagasiside saamine lapsevanematelt:
80% - positiivne tagasiside, 2% - nii positiivne kui
negatiivne, 18% - ei ole otse tagasisidet saanud.

74

Kokkulepete sõlmimine sujus ladusalt 3 7
Grupijuhid tegutsesid õigeaegselt 5
Grupijuhid olid kättesaadavad 3 10
Grupijuhid andsid infot koolituse kulgemise kohta 3

0%

✓ 2019. a viidi 49 KOV-is läbi 85 koolitust. Koolituse
läbis u 950 lapsevanemat.

40%

4-5 palli

60%

.
Tagasiside olulise kohta: ”On väga tähtis, et KOV-il
oleks programm vanematele, mis arendab nende
pädevusi laste kasvatamisel ja aitab toetada
perekonda, et lapse heaolu peres muutuks paremaks.”

100%

12

80%
80%

100%

6-7 palli

5
32

60%

88

40%

63
20%

Tagasiside olulise kohta: ”KOV-i eelarvesse on juba
aastaid planeeritud rahalisi vahendeid „Imeliste
Aastate“ korraldamiseks. Vanemahariduse
toetamine on meie vallas oluline prioriteet.”

Tagasiside olulise kohta: ”Koolitus on efektiivne,
soositud ja annab lisaväärtuse universaalse
ennetuse kontekstis meie riigis. Mis on väga
oluline, kuna vaimse tervise probleemid
muutuvad järjest teravamaks ja me peame
panustama ennetusse.”

0%

Soovime ka edaspidi
vanemlusprogrammi
koolitusi korraldada

Jah, kindlasti

Pigem jah

Peame vajalikuks
koolituste korraldamist
regulaarselt (igal aastal,
mitu korda aastas)

Pigem või kindlasti mitte

