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„Organisatsioonilised- ja struktuursed paigutused – teooria ja praktika“ 
Seminaride programm 

 
Seminaride programmi toimumise aeg: 2014 – 2016.a. 
 
Programm koosneb: 10 õppeseminarist. Seminarid toimuvad kolmekuulise intervalliga. Iga seminari 
kestvus on 2 päeva (18 akadeemilist tundi). Kokku moodustab seminaride õppemaht 180 akadeemilist 
tundi. Lisaks seminaridele toimuvad moodulite vahelisel ajal 8 praktikumi. Ühe praktikumi kestvus on 
18 akadeemilist tund, kokku moodustab praktikumide õppemaht 144 akadeemilist tundi. 
 
Programmi korraldaja: on Personal Headway Institute (Eesti) 
 
Juhendajad: Olga Potjomkina (Tallinn) - B.Hellinger poolt välja töötatud Süsteemse 
fenomenoloogilise lähenemise programmi juht, samuti Süsteemsete perekondlike ning 
ogranisatsiooniliste paigutuste programmi juht. Süsteemsete paigutuste regionaalne treener, psühholoog, 
Personal Headway Institute direktor 
 
Sergei Kurtev (Moskva) - Süsteemne konsultant, ekspert, B.Hellinger poolt välja töötatud Süsteemse 
fenomenoloogilise lähenemise programmi juht, samuti Süsteemsete perekondlike ning 
ogranisatsiooniliste paigutuste programmi juht. Rahvusvaheline, sertifitseeritud IAG (Rahvuvaheline 
B.Hellinger’i süsteemsete lahenduste ühing) treener. Superviisor. Täiendav info: 
http://www.trn.ua/articles/6996/ 
 
Dmitri Järv (Tallinn)  - Majanduse ja majandusteaduste õppejõud 
 
Programmi koordinaator: Darja Abramova (Tallinn) - Perekondliku süsteemse paigutuse spetsialist 
Programmi meeskonnaga võivad liituda täiendavad spetsialistid, millest osalejaid eelnevalt teavitatakse. 
Seminaride töökeel on vene keel. Seminaridel on tagatud tõlge eesti keelde.  
 
Tõlkija: Kristina Tauts 
 
Seminaride programmist ootame osavõtma järgnevate valdkondade esindajaid: 

• Süsteemset fenomenoloogilist lähenemist praktiseerivad psühholoogid ja spetsialistid; isikud, kes 
soovivad täiendada oma teadmisi ogranisatsioonides aset leidvate dünaamiliste protsesside osas, 
ärikonsultandid, juhendajad/koolitajad. 

• Juhid ja ettevõtjad, kes soovivad senisest efektiivsemalt ja tulemuslikumalt juhtida 
organisatsioone ja allüksusi. 

 
Programmi eesmärk: 

• Luua paigutuse tööväljas sellised tingumused, mis võimaldavad osalejatel tutvuda süsteemse 
fenomenoloogilise töö meetodite ja metodoloogiaga. Samuti tuginedes antud meetodile viia 
individuaalselt läbi sügav eneseanalüüs (sisekaemus) ning kui see tundub kohane siis ka muuta 
end moel, mis võimaldab tunnetada isiklikku jõudu, avada ja toetuda iseenda käsutuses olevatele 
ressurssidele, viia läbi iseenda nii oleviku kui ka tuleviku struktureerimine. 

• Õpetada osalejaid töötama struktuurse paigutuse formaadis, mis võimaldab töötada mitte isiklike 
elementidega, abstraktsete suurustega nagu näiteks: eesmärk, projekt, elu-skaala, ajajoon jne. 

• Õpetada osalejatele süsteemse fenomenoloogilise töö teoreetiliste- ja prkatiliste teadmiste ning 
oskuste rakendamist organisatsioonides. Anda praktilised vahendid organisatsioonis 
esilekerkivate probleemsete situatsioonide lahendamiseks. 
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Programmi lõppedes: 
 
Osalejad, kasutades süsteemset lähenemist, võivad saavutada järgmisi eesmärke/tulemusi: 

• situatsiooni diagnostika ogranisatsioonis; 
• süsteemse Korra loomine organisatsioonis; 
• isiklike ja perekondlike dünaamikate eristamine ja eraldamine organisatsiooni dünaamikatest; 
• ogranisatsiooni ees seisvate ülesannete lahendamine paigutuse instrumentide abil; 
• konfliktikeskmete välja selgitamine; 
• töö konfliktsituatsioonidega organisatsioonis; 
• organisatsiooni eesmärkidele ja tegevusele vastava struktuuri ehitamine; 
• organisatsiooni strateegia määratlemine; 
• struktuuri muutuste (restruktureerimine, jagunemine, liitumine jne) järgne ogranisatsiooni 

integratsioon; 
• projektide juhtimine, eriti projekti muudatuste ja innovatsiooni juhtimine, samuti uute ettevõtete 

või tütarettevõtete loomise juhtimine; 
• toodete ja brändide tundma õppimine; 
• oluliste sammude/otsuste efektiivsuse eelhindamine jne. 

 
 
1. seminar: “Mina ja paigutus”  31.mai – 01.juuni 2014 
 

• Millised on minu tegelikud ootused programmis osalemisel 
• Milline on minu põhiline liikumapanev jõud 
• Minu “mina” ning minu kolleegide ja klientide “mina” 
• Paigutuse väli: minu asukoht, positsioon ja funktsioon selles nagu ka kliendi, 

asendaja või juhendaja asukoht, positsioon ja funktsioon selles väljas 
• Sissejuhatus struktuursete paigutuste teooriasse ja praktikasse 
• Sisemiste osade paigutus 
• Töö elukaarega, lapselik- ja täiskasvanu-osa kliendist 

 
2. seminar: Struktuursed paigutused 06. – 07.september 2014 
 

• Perekondlike ja organisatsiooniliste paigutuste lähtealuste erinevused ja 
sarnasused 

• Struktuurse päringu eripärad 
• Struktuursed tasandid ja struktuurse tasandi vahetus 
• Rituaalid ja nende rakendused paigutuses 
• Eesmärgi paigutus 
• Valiku paigutus 
• Töö kataleptilise käega 
• Varjatud paigutused 
• Paigutused filosoofiliste ja vaimsete ettekujutustega 
• Töö skaaladega, ajajoonega (minevik, olevik, tulevik) 

 
 
1. praktika 18. – 19. oktoober 2014 
 
 



PERSONAL	  HEADWAY	  INSTITUTE	   3	  
	  
3. seminar: Struktuursed paigutused 06. – 07.detsember 2014 
 

• Šamanistliku ringi paigutused (õpetamise ratas, vigade ratas) 
• Paigutuse formaadi valiku kriteeriumid, protsessi organiseerimine 
• Probleemi paigutus 
• Diagnostiline paigutus 
• Lahendusele orienteeritud paigutus 
• Tetralemma 
• Ametlik ja looritatud teema 
• Ime paigutus 
• Veendumuste polaarsuse paigutus 
• Komplekssete süsteemide paigutus 

 
 
2. praktika 24. – 25. jaanuar 2015 
 
 
4. seminar: Organisatsioonilised paigutused 07. – 08. märts 2015 
 

• Süsteemse teooria põhilised positsioonid 
• Süsteemides esinevad korrad ja põhilised dünaamikad, tunnetuse tasand 
• Esimese intervjuu läbi viimine, päringu täpsustamine, tööks vajaliku süsteemi 

olulise osa määratlemine 
• Organogramm 
• Avatud ja suletud süsteemid, organisatsiooni piirid ja nende muutumatus 

 
 
3. praktika 18. – 19. aprill 2015 
 
 
5. seminar: Organisatsioonilised paigutused 06. – 07. juuni 2015 
 

• Ettevõtte nägemus (filosoofia) 
• Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded, juhtivad printsiibid 
• Organisatsiooni ressursid 
• Raha paigutus 
• Mis peitub heaolu puudumise erinevate sümptomite taga 
• Töös organisatsioonidega kasutatavate paigutuste liigid 

 
 

6.seminar: Organisatsioonilised paigutused 05. – 06. september 2015 
 

Meeskonna loomine 
• Personali ja tootmise juhtimine 
• Meeskonna loomise etapid 
• Koht, ametipositsioon, funktsioon – Teie “hea koht” organisatsioonis 
• Meeskonna struktuuri paigutus 
• Konfliktide lahendamine 
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• Isikute erinevad motiivid ja käitumine töökohal 
• Töötajate isiklike süsteemsete perekondlike dünaamikate mõju 
• Paigutus meeskonnas (töökollektiivis) 
• Individuaalse konsultatsiooni puhul kasutatavad paigutuse meetodid sh figuuride, 

ankrute kasutamine 
 
 
4. praktika 17. – 18. oktoober 2015 
 
 
7. seminar: Organisatsioonilised paigutused 05. – 06. detsember 2015 
   

Juhtimine 
• Projektide juhtimise struktuur 
• Projekti etappide määratlemine konkreetsete näidete baasil 
• Innovaatika erinevate tasandite demonstratsioon 
• Kommunikatsiooni tehnikad organisatsioonides 

 
 
5. praktika 06. – 07. veebruar 2016 
 
 
8. seminar: Organisatsioonilised paigutused 19. – 20. märts 2016 
   

Turundus 
• Ettevõte ja selle roll turul 
• Tooted, teenused, turg, ostjad ja konkurendid 
• Kauba/teenuse edasi viimine/arendamine, arendamise komponendid 
• Kauba/teenuse arendamise modelleerimine 
• Turu-uuringud 
• Turundusalased paigutused 

 
6. praktika 23. – 24. aprill 2016 
 
 
9. seminar: Organisatsioonilised paigutused 04. – 05. juuni 2016 
   

Strateegia 
• Strateegia skeem 
• Strateegia paigutused 
• Huvitatud isikute mõju analüüs 
• Stsenaariumite tehnika 
• Strateegia arendamine ja muudatuste juhtimine 

 
 
7. praktika 03. – 04. september 2016 
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10. seminar: Organisatsioonilised paigutused 15. -16. oktoober 2016 
 

• Töö suurte gruppidega (holding’ud, aktsiaseltsid, valitsusasutused ja 
ühiskondlikud organisatsioonid) 

 
 
8. praktika  26. – 27. november 2016 
 
Praktikate käigus avaneb osalejatele võimalus osaleda arvukates harjutustes, mis võimaldavad sügavuti 
töötada individuaalsete dünaamikatega, ettekujutustega, sättumustega, eesmärkidega jne. Samuti töötada 
organisatsiooni süsteemse paigutuse läbiviijana. Kogu programmi vältel on igal osaleja võimalik 
teostada minimaalselt 4 paigutust isiklike päringute osas. 
 
 
Hind: 200 euro/ seminar (2 päeva) 
 
 
Lisa informatsioon ja registreerimine: 
 

v reiki@reiki.ee 
 

v +372 5112275 


