
SEMINAR

SEE ON MINU LUGU
 „See on minu lugu. Mul on õigus seda teada. Mina ise 
annan sellele tähenduse. Ole lihtsalt minu kõrval.“

2. oktoober 2020 – Tallinn
Radisson Blu Sky Hotel (Rävala Puiestee 3, Tallinn)

Kohapeal saab tutvuda 
näitusega „Uurija pilguga 
lapsendamisest: näitus 
ülikooli lõputöödest”. 
Näitus koosneb 9 
postrist, millest igaüks 
annab ülevaate ühest 
lapsendamisteemalisest 
või muu asendushoolduse 
teemaga seotud 
uurimustööst.

· Seminar on osalejatele 
tasuta 

· Kõik seminaril osalejad 
saavad kingituseks MTÜ 
Oma Pere raamatu 
„Elamiseks mõeldud elu” 
ja MTÜ Igale Lapsele Pere 
raamatu „Sild üle rahutu 
vee“.

Lisainfo: 
seminar@omapere.ee või 
telefonil +372 509 0852

Oma loo selge mõistmine 
mängib lapse elus tähtsat 
rolli, kuna see võimaldab 
lapsel elada turvalisemas 
ja selgemas olevikus ning 
planeerida paremini oma 
tulevikku.

PÄEVAKAVA:

9.30–10.00 Kogunemine, registreerimine seminarile, 
raamatute müük ja kohvi joomine

10.00–10.05 Seminari avamine

10.05–11.30 „Toetame lapse identiteedi kujunemist, 
ühendades meeldivat kasulikuga”

 Ingrid Sindi, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi 
sotsiaaltöö lektor, nooremteadur ja Judit Strömpl, Tartu 
Ülikooli sotsiaaltöö uuringute dotsent. 

 Ingrid ja Judit keskenduvad oma ettekandes lapse identiteedi 
kujunemise ja lugude jutustamise toetamisele.

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–12.15 „Kasupere vanemate kogemused lapse 
identiteedi kujunemise toetamisel 
elulootöö meetodi abil“

 Ave Alliksaar-Tamm, Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaal-
poliitika magistriõppe lõpetanu, kolme lapse ema. Ave avab 
uurijana kasuperede lugusid ja nende kogemusi ning hin-
nanguid elulootöö meetodile.

12.15–13.15  „Elu koos lapsega, kelle elu algus ei 
pakkunud talle ootuspärast hoolitsus ja 
armastust” 

 Naatan Haamer, Katriito ja Tartu Ülikooli Kliinikumi 
pereterapeut ja hingehoidja.  

 Naatan räägib, kuidas olla toeks ja hoida suhteid lapsega, 
kelle senine elu on toonud kaasa hirmu ja ebaturvalisust 
tekitavaid kogemusi. Mida teha selliste kogemuste mõjudega 
ja kuidas lapsega neist keerulistest teemadest rääkida.

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Töötoad. Kolmes erinevas töötoas saavad 
osalejad olla lapse ja täiskasvanu rollis, et 
harjutada lapsega tema elus ettetulevate 
teemade rääkimist

15.30–16.00 Töötubade kokkuvõte ja seminari lõpetamine

Seminari korraldajad:

Seminar toimub 
lapsendamise nädala 
raames


