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Elu enne „Murdepunkti“

• Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010)

• Programmide nappus alaealiste mõjutusvahendite hulgas

• Noortekeskustel eriline positsioon ja hea kontakt noortega

• EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoor 
„Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste 
ennetamine“ 

• Üleskutse noorsootöö organisatsioonidele



„Murdepunkti“ kavandamine

1. Luua sotsiaalne programm 13-17-aastastele noortele; käsiraamat 
rakendajale 

2. Koolitada välja 20 noortekeskuse juurde programmi rakendavad 
tandemid

3. Katsetada programmi noortegruppides ja uurida mõju

4. Toetada kohaliku tasandi võrgustikutööd õigusrikkumiste riskis 
olevate alaealiste suunamiseks programmi 



Meiega lõid kampa 30 partnerit

• 1 maavalitsus ja 14 omavalitsust

• 10 mittetulundusühingut ja 1 
osaühing 

• 1 avalik-õiguslik asutus (TÜVKA)

• 2 riigiasutust (PPA, MA) ja 1 
ministeeriumi hallatav asutus 
(Maarjamaa Hariduskolleegium)

• Kokku 13 maakonnast



Head uudised

• Projekti „Murdepunkt“ alustab! 

• Kestus: 01.01.2015 – 30.04.2016

• Toetus: 170 000 eurot

• Kogumaksumus: 188 889 eurot



Elu „Murdepunktis“

1. Programmi "Murdepunkt" ja käsiraamatu loomine (6-7 kuud)

2. Rakendajate ettevalmistus - 20 tandemit üle Eesti (5 kuud)

3. Programmi rakendamine (4-6 kuud)

4. Andmed ja tagasiside - noorte käitumine ja käsiraamat

5. Koolitused ja koostööülesanded võrgustikule

6. Meeskonna tugi ja grupisupervisioonid rakendajatele



Saage tuttavaks –
programm 
„Murdepunkt“!

• Enesekohaste ja 
sotsiaalsete oskuste 
parendamiseks

• Käsiraamat 
rakendajale eesti ja 
vene keeles



Mõju-uuring „Murdepunktist“ (1)
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus

1. Valim

• 214 riskikäitumisele kalduvat 
noort:

• 34 suunatud alaealiste 
komisjonide poolt

• neist 12 venekeelses grupis

• 125 noormeest; 89 neiut

• keskmine vanus 14.3 ea

• 209 lapsevanemat: 

• 26 meest, 183 naist

• keskmine vanus 40.8 ea 

• 100 kontrollrühma noort:

• 31 osales järelküsitluses 

• 16 noormeest; 15 neiut 

• keskmine vanus 15 ea



Mõju-uuring „Murdepunktist“ (2)
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus

2. Meetodid: veebiküsitlus, vaatlus

Uuriti:

• erinevaid sotsiaalseid ja enesekohaseid hoiakuid, 

• sotsiaalset võrgustikku ja probleemkäitumisi (SDQ)

• programmi alguses ja lõpus

• osalemisaktiivsus igal kohtumisel



Mõju-uuring „Murdepunktist“ (3)
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus

3.1. Tulemused

• Noored rahul või väga rahul tegevuste ja grupijuhtidega

• 2/3 noortest osales vähemalt 9 grupikohtumisel

Vanemate hinnangul

• suurenes noorte heaolu/ eluga rahulolu

• suurenes abistav käitumine

• vähenes impulsiivsus, hüperaktiivsus ja käitumisprobleemid 



Mõju-uuring „Murdepunktist“ (4)
Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus

3.2. Tulemused

Noorte hinnangul

• Vähenes tülide tõenäosus 

• Kontrollrühmas tõusis

Noorte ja vanemate hinnangul

• Vähenes sõimamise või ränga solvamise intsidendi tõenäosus

• Kontrollrühmas intsidendi tõenäosus tõusis



„Murdepunktist“ edasi

• Noortekeskuste tõhusam 

kaasamine ennetustöösse 

• 20 piirkonnas üle Eesti 

kokku 40 programmi rakendajat

• 163 täiendkoolitatud spetsialisti

• Programmi „Murdepunkt“ pakkujad 

12 maakonnas



„Murdepunkti“ rakendajad

• Harju maakond - 1

• Hiiu maakond - 1

• Ida-Viru maakond - 2

• Jõgeva maakond - 1

• Järva maakond - 1

• Lääne-Viru maakond - 2

• Põlva maakond - 2

• Pärnu maakond - 2

• Valga maakond - 2

• Viljandi maakond - 1

• Võru maakond - 1

• Tartu maakond - 4



Valminud materjalid

• http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt/valminud-materjalid

• Käsiraamat (EST, RUS)

• Infovoldik spetsialistile (EST, RUS)

• Programmi tutvustav video (EST, RUS)

• Võrgustikutööd tutvustav video (EST, RUS)

• Mõju-uuring (EST, RUS)

http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt/valminud-materjalid


Tänud 
tähelepanu 

eest!
„Murdepunkti“ meeskond,

Eesti ANK 2016 


