DeSquali koolitusmoodulid
1. Teenusekasutajate jõustamine
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

2 × 4 tundi
Jõustamise mõõtmine ja tugevdamine
Jõustamise määratlus
 Jõustamine on protsess, mille käigus suurendatakse üksikisikute
või rühma pädevust langetada otsuseid ning muuta need valikud
soovitud tegevusteks ja tulemusteks.
 Jõustamine on mitmemõõtmeline sotsiaalne protsess, mis aitab
inimestel oma elu üle kontrolli saavutada.
 Jõustamine viitab üksikisikute või kogukondade vaimse,
poliitilise, sotsiaalse või majandusliku tugevuse suurendamisele.
 Jõustamine muudab usutavaks inimese suutlikkuse
tulemuslikult toimida.
 Jõustamine tähendab üksikisikuid, kes omandavad võime vabalt
mõelda ja tegutseda, valikuid teha ning oma potentsiaali
kasutada.
Jõustamise kuus komponenti:
 positiivne identiteet;
 mõju;
 enesemääramine;
 rühma orienteeritus;
 tähendus;
 pädevus.
Jõustamist mõõdetakse küsimustikuga. Jõustamis küsimustik põhineb 60
väitel ja annab tulemuseks individuaalse profiili. Inimeste jõustamist
saab tugevdada individuaalse profiili kaudu. Kokku on 175
komponentidega seotud moodulit.
Koolitaja ja klient/rühm koostavad endale sobiva programmi.
DeSquali projektis õpivad partnerid küsimustikku kasutama.
Nad saavad teada, kuidas tulemusi tõlgendada, kuidas klientidele
tagasisidet anda ja mille järgi aru saada, missugused harjutused aitaksid
jõustamist parandada.
 VrijBaani jõustamismeetodi teavitav/teoreetiline taust;
 harjutus kuue jõustamiskomponendiga;
 harjutus VrijBaani jõustamismeetodi kohta;
 VrijBaani jõustamismeetodi rakendatavus;
hinnang.

2. Strateegiline ja aastane kavandamine
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Neljatunnine õppesessioon
Siht:
Projektis omandavad partnerid meetodi, millega määratleda ja
dokumenteerida praktilist viisi, kuidas siduda omavahel strateegiline ja
aastane kavandamine ning äri põhitegevused.
Seda meetodit iseloomustab juhtkonna ja töötajate kaasamine
määratlemisse.
See meetod tagab, et kõik töötajad on oma igapäevatöös teadlikud
missioonist, visioonist ja kvaliteedieeskirjadest ning organisatsiooni
strateegiast, sihtidest ja eesmärkidest.
Eesmärgid:
 Kuidas teie organisatsioon, meeskond ja teie kui meeskonnaliige
saate strateegilisi sihte ning ambitsioone veelgi tõhusamalt ellu
viia?
 Kuidas panna kõik oma organisatsiooni meeskonnad, osad ja
osakonnad koos töötama ning teie kliente tõhusalt ja parimal
viisil teenindama?
 Kuidas elustada organisatsiooni strateegiat ja tegevusplaane ning
kaasata kõik töötajad ühiste sihtide saavutamisse?

Tulemused

Tegevused

Kõik osalejad on:
 kavandanud organisatsiooni strateegia plaani;
 kirjeldanud strateegia suundi, tegevusi ja tulemuslikkuse
näitajaid;
 kavandanud aastaplaani, tuginedes organisatsiooni strateegiale ja
suundadele.
sissejuhatus;
seminar:
• organisatsiooni strateegia plaani kavandamine;
• strateegia suundade, tegevuste ja näitajate kavandamine;
• aastaplaani kavandamine, tuginedes organisatsiooni
strateegiale ja suundadele;
tulemuste vahetamine ja arutelu.

3. Elukvaliteet
Moodul
Eesmärgid ja sihid

Tulemused

Tegevused

8 tunnine sessioon (4+4) seotud/ühendatud isikukeskse planeerimise
sessiooniga
Osalejad:
 parandavad oma arusaamist ja teadlikkust elukvaliteedi
kontseptsiooni kasutamisest kutsehariduse ja koolituse teenustes;
 õpivad, kuidas teenust saava isiku elukvaliteedi parandamiseks
vajalikke eesmärke individuaalselt tuvastada ja mõõta;
 saavad teadlikuks, kuidas teenust saavate isikute elukvaliteedi
eesmärgid võivad parandada isikukeskset planeerimist;
 on pärast koolitust suutelised seostama elukvaliteedi käsitused
oma organisatsiooni igapäevatööga ja pakkuma seeläbi
kestlikumat kvaliteeti.
Osalejad saavad:
 Parema arusaama sotsiaalteenuste elukvaliteedi kontseptsioonist
 Suureneb pädevus/kompetents miks, mida ja kuidas mõõta
 Kuidas rakendada elukvaliteedi instrumenti
 Sissejuhatus teemasse
Elukvaliteedi taust ja definitsioon
Elukvaliteedi kontseptsioonide ülesehitus
 Elukvaliteedi valdkondade ja indikaatorite esitlus ning arutelu nii
nende kui ka nendevaheliste seoste üle
 Rühmatöö (sisaldab juhtumeid): Elukvaliteedi taust ja
definitsioon, elukvaliteedi kontseptsioon, elukvaliteedi
mõõtmine, elukvaliteedi eesmärkide seostamine individuaalse
plaaniga
 Kokkuvõte ja tagasiside
 Kogemuste jagamine

4. Personali kaasamine pidevasse täiustamisse
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

Neljatunnine õppesessioon
Osaleja õpib, kuidas aidata personalil pideva täiustamise sihte ära tunda,
kuidas määrata näitajaid ja mil viisil kasutada täiustamisjuhiseid sihtide
jälgimiseks.
Seminar sisaldab:
• täiustamisfilosoofiat;
• personali pidevasse täiustamisse kaasamise metoodikat;
• täiustamisjuhiste kasutamist;
• individuaalsete põhiväärtuste kindlakstegemist.
Täiustamisfilosoofia:
• süstemaatiline täiustamine meeskonna määramisel;
• kõik meeskonnaliikmed võtavad meeskonnas kohustused;
• toimingud, mis on seotud individuaalsete põhiväärtustega;
• pidev täiustamine kui osa igapäevatööst;
• väikesed teod ja kiired edusammud;
• visualiseerimine: kõik näevad, mille põhjal probleemid
lahendatakse;
• töö käigus õppimine ja õppimine korduvatest
proovikividest/probleemidest.
 professionaalsete väärtuste mõistmine, et luua jätkusuutlik
kvaliteediarendus;
 professionaalse käitumise mõistmine;
 oskus kasutada täiustamisjuhiseid.
sissejuhatus;
infosessioon: täiustamisfilosoofia ja personali pidevasse täiustamisse
kaasamise metoodika;
seminar: täiustamisjuhiste harjutamine;
infosessioon: personali põhiväärtused;
seminar: individuaalsete põhiväärtuste kindlakstegemine, et anda oma
panus pidevasse täiustamisse;
hinnang.

5. Partnerluses töötamine
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

Neljatunnine õppesessioon
Selle mooduli eesmärgid:
 töötada välja eeskujuvorm, et määratleda teenusepartnerluse
ülesannet ja eesmärke;
 töötada välja süsteem, mille alusel hinnata teenusepartnerluse
tulemusi ja tõhusust.
Põhipunktid:
 partneri ja partnerlustüüpide määratlemine;
 asjakohaste partnerite valimine kogukonna analüüsi (SWOT);
 partnerluse määratlemine ja väljatöötamine, kohustused,
ülesanded ning eesmärgid;
 partnerite roll institutsioonide pakutavate teenuste
väljatöötamises ja täiustamises;
 partnerluse lisaväärtus ja tulemuslikkus – abivahendid;
 riiklike partnerite andmebaas ja tugivõrgustik;
 tagasisidestrateegia: koosolekud, andmed, uuring, näitajad.
Mooduli lõpus oskavad osalejad:
 kokku panna ja tõhusalt kasutada partnerluse kavandamise vahendit
oma organisatsioonis;
 uurida partnerluse hindamise kriteeriume ja valida kriteeriumid, mis
on nende organisatsioonile paremad;
 kokku panna ja tõhusalt kasutada partnerluse hindamise vahendit.
 teoreetiline sissejuhatus ja kontseptuaalne arutelu;
partnerite ja partnerlustüüpide määratlemine, partnerite roll
institutsioonide pakutavate teenuste väljatöötamises ning
täiustamises;
 SWOT-analüüside uurimine kui partnerite määratlemise ja valimise
viis;
 teenusepartnerluse TARKADE eesmärkide määratlemine;
 praktilise harjutuse sidumine koolitusolukorraga;
 eeskujuvormi esitlemine riiklike partnerite andmebaasi jaoks;
 partnerluse hindamise vahendi väljatöötamine, lähtudes partneri ja
kliendi perspektiivist;
 arutelu: tagasisidestrateegiad, koosolekud, andmed, uuring, näitajad.

6. Isikukeskne planeerimine
Moodul
Eesmärgid ja sihid

Tulemused

Tegevused

8 tunnine sessioon (4+4) seotud/ühendatud elukvaliteedi sessiooniga
Individuaalsete eesmärkide defineerimine
Isikukeskse planeerimise koolitus on kombinatsioon teabest, praktilistest
näidetest ja töötubadest. Koolituse käigus saab osaleja praktilise
väljaõppe, mida tal on võimalik oma organisatsiooni igapäevatöös
edaspidi rakendada, ja sel moel tagada, et teenuse osutamisel täidetakse
isikukeskse planeerimise kvaliteedinõudeid.
Osalejad:
 suurendavad oma teadlikkust ja pädevust individuaalplaanide
väljatöötamisel, tuginedes:
- teenuse eesmärgile ja
- teenust saava isiku elukvaliteedile;
 õpivad, kuidas teenust saava isiku isiklikke eesmärke
tuvastada ja mõõta;
 õpivad, kuidas isikukeskne planeerimine võib suurendada
teenust saavate isikute motivatsiooni, ning panustada seeläbi
teenust saavate isikute parematesse tulemustesse ja
jõustamisse
 on pärast koolitust suutelised seostama isikukeskse
planeerimise elukvaliteedil põhinevat käsitust oma
organisatsiooni igapäevatööga ja pakkuma seeläbi
kestlikumat kvaliteeti.
 Sissejuhatus
 Lühike ülevaade elukvaliteedi koolitusest
 Isikukeskse planeerimise kontseptuaalsed raamistikud ja käsitused
 Eesmärkide määratlemine isikukeskses planeerimises
 Individuaalplaani kasutamine elukvaliteedi mõõtmiseks ja
kindlustamiseks
 Rühmatöö: Algatuse määratlemine elukvaliteedi parandamiseks
 Kokkuvõte ja tagasiside

7. Ühiskonna vajadustele ja ootustele vastamine
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

Neljatunnine õppesessioon
Õpitakse järgmist:
 ühiskonna vajaduste ja ootuste määratlemise meetodid;
vestlus, uuring, teave, analüüs jne;
 meetodite plussid ja miinused;
 õige hindamise alused;
vahendite ja tööriistade väljatöötamine, andmekogumine ja -analüüs,
raporteerimine;
 kuidas kasutada seda teavet sihtide ja eesmärkide seadmisel,
strateegia, eeskirjade ning täiustamise määratlemisel.
 Osaleja õpib, kuidas teha plaan ühiskonna vajaduste hindamiseks.
 Osaleja õpib, kuidas kasutada eri vahendeid ühiskonna vajaduste
hindamiseks.
 Osaleja õpib, kuidas kasutada vajaduste hinnangu tulemusi.
 esitlus;
 praegune praktika;
 vahendite/meetodite näited;
 näited andmeanalüüsi kohta;
 sammud, mida on vaja sobivate vahendite/tööriistade
väljatöötamiseks;
 töötajate ja juhtkonna väljatöötamisse kaasamise strateegia –
andmekogumine ning analüüs ja raporteerimine;
 seminar: teie praktika jaoks sobiva (osalise) vahendi väljatöötamine,
mis vastab sisule;
 seminaride tulemuste tagasiside;
 hinnang.

8. Siseaudit
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

Neljatunnine õppesessioon
Osalejad õpivad, kuidas kavandada samm-sammult siseauditi
programmi:
1. samm: hädavajaliku teabe määratlemine, mida juhtkond soovib
lisada teenuste kvaliteedi (SQ) toimimisse, aga mida ei
saavutata jälgimisega;
2. samm: kavandamismeetodi valik (tagades, et kõik kriteeriumid on
olemas asjakohastes
valdkondades/teenustes/protsessides/tegevustes);
3. samm: olemasolevate dokumentide ja protokollide määratlemine
igas auditi ulatusalas
(valdkonnad/teenused/protsessid/tegevused) ning vastavate
tulemuslikkuse näitajate määratlemine;
4. samm: auditimeeskonna loomine;
5. samm: auditi tõhususe hindamine.
Koolitusel saavad osalejad tööpraktikat, mille saab üle kanda
organisatsiooni igapäevatöösse, tagades teenuseosutamisel
kvaliteedinõuete täitmise ning täiustades siseauditiga
kvaliteediteadlikkust, -käitumist ja -kultuuri:
• kuidas siseauditit tõhustada;
• kuidas lõimida siseaudit organisatsiooni parandus- ja
ennetustegevusse;
• kuidas täiustada auditivestlusi;
• kuidas demonstreerida väärtust, mille siseaudit organisatsioonile
lisab;
• siseauditi kvalifitseerimine.
 sissejuhatus;
 lühikokkuvõte auditi protsessidest, mõisteraamistikest ja
käsitlusviisidest;
 protsessi selgitamine;
 siseauditi metoodika;
 siseauditi kord;
 siseauditi tõhususe mõõtmine;
 kokkuvõte ja tagasiside.

9. Personali tulemuslikkuse aruanne
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

Neljatunnine õppesessioon
Selle mooduli eesmärgid:
 töötada välja süsteem personali tulemuslikkuse määramiseks;
 luua kriteeriumiraamistik, et saada töötajate tulemuslikkusest
kasu.
Õpieesmärgid:
 töötada välja personali tulemuslikkuse süsteem;
 määratleda personali tulemuslikkuse komponendid;
 mõista, kuidas siduda personali tulemuslikkuse süsteem
tunnustusmehhanismiga.
Põhipunktid:
personali tulemuslikkuse süsteem;
tüüpide analüüs;
hindamise üldomadused;
oskuste profiil;
pädevus, eetika, käitumine, osalus, teadmised, tunnustamine, kord ja
saavutused;
tulemuslikkuse hindamise vahendid;
tulemuslikkuse näitajad – määratlus ja jälgimine;
enesehinnanguküsimustikud ja kolmanda poole hinnangud;
vestlused;
HR eeskirjade kasutegurite/tunnustamise vahendid.
Mooduli lõpus oskavad osalejad:
 käsitleda tulemuslikkuse kriteeriumide hinnangu nimekirja ja
valida välja need, mis sobivad
iga funktsiooniga kõige paremini;
 määratleda ja käsitleda kasutegurite andmebaasi.
teoreetiline sissejuhatus (kümme minutit);
seminar: juhtumianalüüs, organisatsiooni üldomadused ja töökirjeldus,
rollid ja kohustused, tulemuslikkuse kriteeriumide määratlus;
seminar: tulemuslikkuse komponentide potentsiaalsete kasutegurite
määratlus, tunnustusmehhanismid, karjäär, tulemuslikkuse boonused ja
muu;
arutelu ja järeldused.

10. Täiustamistoimingute tulemuste määramine
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Tulemused

Tegevused

Kaheksatunnine õppesessioon
Selle mooduli eesmärgid:
 töötada välja süsteem, mille alusel määrata ja raporteerida
täiustamisel rakendatud toimingute tulemusi;
 määratleda tõhusaid viise, kuidas kaasata personali pideva
täiustamise toimingutesse.
Mooduli lõpus oskavad osalejad:
 määratleda täiustamistoiminguid, valides ja analüüsides eri
teabeallikaid;
 määratleda ja kasutada tõhusaid pideva täiustamise plaane, mis
võimaldavad kaasata kogu organisatsiooni.
Koolituse põhipunktid:
 selgitada teistele pideva täiustamise mõistet;
 määratleda pideva täiustamise toimingud;
 kavandada pideva täiustamise hinnanguid;
 vastandada vajalikke, lisandväärtusega ja pealiskaudseid
täiustamistüüpe;
 eristada isoleerimis-, parandus-, ennetus- ja uuenduslikke
täiustamistoiminguid;
 hallata protsesse, kasutades protsessi tulemuslikkuse näitajaid;
 võrrelda tulemusi tulemuskaardi eesmärkidega;
 kasutada andmeid, et anda aru põhinäitajatest;
 hinnata organisatsiooni juhtimise süsteemi puudusi;
 teha enesehinnangu uuringuid ja analüüsida nende tulemusi.
 teoreetiline sissejuhatus ja kontseptuaalne arutelu;
 seminar: täiustamistoimingute plaani ettevalmistamine, võttes
arvesse eri teabeallikaid; arutelu ja järeldused;
 seminar: valik viise, kuidas teavet levitada, operatsionaliseerida ja
personali täiustamistoimingutesse kaasata;
 arutelu ja järeldused.

11. Võimestava keskkonna loomine
Moodul
Sihid ja eesmärgid

Neljatunnine õppesessioon
Õppida tundma võimestava keskkonna mõistet ja kasutada seda teavet
organisatsiooni juhtimises.
Mis on jõustav keskkond?
Selle määramiseks kasutatakse kiirskaneerimist, et hinnata
organisatsiooni ja pädevust. Pärast küsimustele vastamist
(enesepeegeldus) ja konsensusele jõudmise koosolekut koostatakse kaks
soovitustega profiili: üks organisatsioonile ja teine professionaalile.
Sekkumised on soovitatavad:
 käitumise jõustamiseks;
 missiooni ja visiooni jõustamiseks;
 vjõustamiseks ja HRMiks.
Pärast moodulite kasutamist saab kiirskaneerimist uuesti kasutada ja
profiil paraneb.

Tulemused

 Osaleja õpib tundma jõustamismeetodi teoreetilist tausta ja jõustavat
keskkonda.
 Osaleja tunneb kuut jõustamiskomponenti.
 Osaleja teab, kuidas täita enesehinnangu uuringut.
 Osaleja teab, kuidas enesehinnangu uuringut tõlgendada ja kuidas
soovituste järgi töötada.
 sissejuhatus;
 teoreetiline taust: VrijBaani jõustamismeetod;
 enesehinnangu uuringu täitmise harjutamine;
 enesehinnangu uuringu soovituste tõlgendamise selgitamine;
 VrijBaani jõustamiskoolituse meetodi rakendatavus;
 hinnang.

Tegevused

12. Kvaliteedikultuuri, kvaliteedi teadlikkuse ja kvaliteedi
käitumise mõistmine
Moodul
Eesmärgid ja sihid

Tulemused

Tegevused

Moodul: 3 x 4 tunnine sessioon
 Kvaliteedikultuuri, kvaliteedi teadlikkuse ja kvaliteedi käitumise
mõisted
 Kvaliteedi kultuuri ja kvaliteedi käitumise mõõtmise meetodid
 Kvaliteedi teadlikkuse tõstmise meetodid
 Kuidas mõõta personali ja juhtkonna tasandil kvaliteedi kulutuuri ja
käitumist
 Kuidas mõista kvaliteedikultuuri mudelit
 Kuidas tuvastada/ära tunda ja parandada kvaliteedi käitumist.
Kõik osalejad on õppinud:
 määratlema kvaliteedikultuuri, kvaliteedi teadlikkust ja kvaliteedi
käitumist.
 ära tundma kvaliteedi kultuuri, kvaliteedi teadlikkust ja
kvaliteedi käitumist.
 kuidas tõsta kvaliteedikultuuri, kvaliteedi teadlikkust ja
kvaliteedi käitumist
 mõõtma kvaliteedikultuuri, kvaliteedi teadlikkust ja kvaliteedi
käitumist
 Sissejuhatus
 Power Point esitlus kvaliteedikultuuri, kvaliteedi teadlikkuse ja
kvaliteedi käitumise mõistetega
 Näidatakse filme, et rõhutada mõisteid
 Rühmatöö: kuidas ära tunda, kuidas tõsta kvaliteedi käitumist
Rühmatöö: kvaliteedikultuuri mudeli mõistmine ja kuidas mõõta
kvaliteedikultuuri ja käitumist
 Rühmatöö: kuidas tõsta kvaliteedi teadlikkust
 Rühmavestlused/arutelud

