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TET- võrgustiku uudised

TET –liikmed ja teavitus

• 2014. aasta alguses oli  liikmeid 222, tänaseks on 

liikmeid 229

Uued liikmed:

•Ideal OÜ

•Viljandi vald

•Maanteeamet

•Backoffice Services Estonia OÜ

•Proekspert AS

•Kõrveküla raamatukogu

•Eesti Loodusmuuseum

Tere tulemast !

Teabematerjalid

2013 ilmunud:

Tervislik toitumine töökohal. Kogumik  

Ilmub 2014:

Tervislik toitumine töökohal (kordustrükk)

Tubakas töökohal (esialgne pealkiri; valmib konverentsiks)

TET logo kasutamine

Logo on soovinud oma kasutusse saada 33 organisatsiooni.

Logo saamine/kasutamine on  tasuta, 

koostöölepingu sõlmimise järgselt.

Info: kylli.luuk@tai.ee

2013 toimunud 

koolitused

Infopäevad

Tallinn (2)

Baaskoolitused

Tallinn (2)

Ida-Virumaa (2)

Viljandimaa (2)

Teemakoolitused

•Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: 
kiusamine ja ahistamine (Tallinn)
•Läbipõlemise ennetamine ja 
vaimse tervise edendamine 
pedagoogidele (Võru, Jõgeva, 
Tallinn (2))
•Kolleegide motiveerimine 
tervisedendusele (Võru, Viljandi, 
Rapla, Tallinn)
•Ergonoomia töökohal (Jõhvi, 
Paldiski, Viljandi, Tallinn)

Kokku osales erinevatel 
teabeüritustel 
üle 700 spetsialisti üle Eesti

Seminarid 

Toimus 2 võrgustiku  seminari, sh 1 RIMI Eesti 
Food AS-s ja 1 Saku Õlletehase AS-s

Seminaridest võtsid osa  40 organisatsiooni  
esindajad

Koolitustunde kokku 16, erinevaid osalejaid  51
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Mentorite külastused

Eri asutusi on  külastati 22 korral

Probleemid/küsimused, mida  sagedamini tõstatatakse:

- Erisoodustusmaksuga seonduvad küsimused

- Võrgustiku tugi liikmetele

Soovid ja ootused:

- Hõlpsa(ma)lt leitav info, rohkem materjale

- Tasuta koolituste jätkumine 

- Arutelude korraldamine

- Abi saamine lektorite leidmisel ettevõttesse

- Kuidas paremini juurutada hoolivust?

- Hea praktika näidete jätkuv tutvustamine

Ülevaade 2014. a plaanidest

Konverentsid:

Töökoha tervisedenduse IV konverents: 

Põhiteema: Tubakas töökohal, 18.09.2014 (Tallinn, MEKTORY)

Koolitused:
- Infopäevad (2) ja baaskoolitused (kuni 2)sügisel, 1 vaba grupp 

- Teemakoolitused töökohtadel:

kolleegide motiveerimine tervisedendusele (8h) –

sügisel, 2 vaba gruppi 

- Avatud kursused:

psühhosotsiaalsed riskid töökohal: kiusamine ja ahistamine (4 h) 

sügisel, 1 vaba grupp 

- Võrgustiku liikmete seminarid:

Novembris, koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Harju 

Maavalitsusega   (13. või 20. november)

Tänan ja kohtumisteni!

Külli Luuk

Tervist edendavate töökohtade vanemspetsialist 

Tervise Arengu Instituut Hiiu 42, 11619

Telefon: 6593968

Faks: 6593901

e-post: kulli.luuk@tai.ee

www.tai.ee

www.terviseinfo.ee


