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Jaanuar, 2014 

Registreeritud liikmeid 85 (6 meest) 

 

Kogemusnõustamise teenus – juhend 

 

AIDA seminar – Sotsiaalhoolekande ja 

tervishoiu integreerimine 
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http://www.omastehooldus.eu/integratsiooni-edendamine-vaarikaks-vananemiseks-31012014


Veebruar 2014 

Erivajadusega lapse lapsehoid – Tallinna 

TKK 

 

Kohtumine Soome org. POLLI 

 

Puudega lapse teenuste sidustatud mudel 

– Sotsiaalministeerium 

Külaskäik Aluksne – Saulstarini  
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http://sm.ee/et/puudega-laps


Märts 2014 

 INNOVAGE omastehooldajate infoportaal 

Omastehoolduse ümarlaud 

26. märts 2014 – Sotsiaalkaitseminister – 

Helmen Kütt 
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Aprill 2014 

NORDEN – MYCELF projektitaotlus 

Harju MV infopäev 

Registreeritud liikmeid 88 (11 meest) 
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Mai 2014 

EOH Üldkogu 2014 – Kubija 

Toiduabi – Sotsiaalministeerium 

Töövõimereform 
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Juuni 2014 

Eurocarers Üldkogu ja Rahvusvaheline 

konverents Helsingis 

Tööelu ja hooldamine 

Riiklikud omastehoolduse strateegiad 
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Juuli 2014 

Õppereis Soome – Pori – Turu – Salo 

Meenutus 
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https://rednet.punainenristi.fi/node/25184


August 2014 

Arvamusfestival 
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September 2014 

Mehed Saku Pruulikojas 

Sotsiaalse kaitse lepe 

  II Puuetega naiste foorum 
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http://thpnu.epnu.ee/puuetega-naiste-foorum-erivajadustega-naised-kui-teadlikud-ja-voimekad-kodanikud/


Oktoober 2014 

MYCELF – Luhtre seminar 

Sotsiaalkaitsekomitee raport – Pikaajaline 

hooldus, adekvaatne sotsiaalkaitse 

Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja 

võrdsete võimaluste arengukava 2016-

2023 
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http://sm.ee/et/sotsiaalse-turvalisuse-kaasatuse-ja-vordsete-voimaluste-arengukava-2016-2023


November 2014 

Nädalalõpu seminar – Kubija 

Sotsiaalse kaitse leppe allkirjastamine 

Registreeritud liikmeid 112 (15 meest) 
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http://www.omastehooldus.eu/ettekanded-harivad-materjalid


Detsember 2014 

Sotsiaaltöö artikkel – Omastehooldus 

Eestis ja Euroopas 

Aastalõpu kohtumine - Viljandi 
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Jaanuar 2015 

“Aktiivsena vananemise potentsiaali 

ärakasutamine Euroopas” – Praxis 

sotsiaalse innovatsiooni barjäärid ja 

soodustavad tegurid pikaajalises hoolduses 
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Veebruar 2015 

EOH Harku vallas 

 Inimõiguste ümarlaud – korraldaja EOH 

EOH Viljandis 
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http://www.omastehooldus.eu/omastehooldajadki-vajavad-tuge


Märts 2015 

Omastehooldajate tervislik eluviis, aktiivne 

liikumine, professionaalsed hooldusvõtted! 

 I koolitusvoor Pärnus 

 MYCELF ankeedid 

NORDEN – Carer’s HoW 

Teenusedisaini koolituspäev 
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http://www.omastehooldus.eu/omastehooldajate-tervislik-eluviis-aktiivne-liikumine-professionaalsed-hooldusvotted


Aprill 2015 

9. aprill 2015 – Sotsiaalkaitseminister – 
Margus Tsahkna 

Omastehooldajate tervislik eluviis, aktiivne 
liikumine, professionaalsed hooldusvõtted! 

 II koolitusvoor Pärnus 

Strateegiline lähenemine diskrimineeritute 
õiguste kaitsel – SVV 

Tervise- ja patsiendiõiguse infokeskkond – 
K. ja H. Nurmsalu 
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http://www.terviseoigus.ee/


Mai 2015 

Registreeritud liikmeid 124 

 INNOVAGE EL üritus 

Omastehoolduse infoportaali esitlemine 

Ligipääsetavuse aruteluseminar 

Puuetega inimeste 

diskrimineerimisjuhtumid 

Hooldaja toetused ja teenused – 

rahvusvaheline uuring 
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http://sm.ee/et/sotsiaalse-turvalisuse-kaasatuse-ja-vordsete-voimaluste-arengukava-2016-2023
/sites/default/files/public/puuetega_inimeste_diskrimineerimine.pdf


Heaolu arengukava 

 Puuetega inimeste ja eakate teenused ning 
toetused 

 Hoolduskoormusega inimeste teenused ning 
toetused 

 Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline 
kohandamine - kommentaar 

 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine 

 Erihoolekande asutuste reorganiseerimine 

 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise 
toetamine 0–7-aastastele lastele 

 Hindamiste kava 
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http://www.omastehooldus.eu/sotsiaalse-turvalisuse-kaasatuse-ja-vordsete-voimaluste-arengukava-2016-2023


Sotsiaalteenuste kvaliteet 

Kvaliteedipõhimõtted 

Kättesaadavus 

Juurdepääsetavus 

Taskukohasus 

Isikukesksus 

Kõikehõlmavus 

Järjepidevus 

Tulemustele suunatus 
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http://www.equass.ee/public/Sotsiaalteenuste_vabatahtlik_kvaliteediraamistik.pdf


Sotsiaalse kaitse lepe 

 Vähenenud töövõimega inimeste töövõime 
suurendamine 
Meetmete analüüs, mis soodustavad osaajaga 

töötamist (sh maksupoliitika) 

Omastehooldajad hoolduskoormuse tõttu vähenenud 
tööhõive tingimustes 

 Tervist toetav töökeskkond ja tervisekao ennetamine 
töökohtades – teadlik käitumine töökeskkonnas, 
ligipääsetavus ja töösuhted 

Omastehooldajate toetusrühmade soodustamine 
töökollektiivis, tööturult lahkunud omastehooldaja 
töökoht on ruumis, kus leiab aset enamus 
hooldustegevusest 
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Sotsiaalse kaitse lepe 

Toetavate sotsiaal- ja tööturuteenuste 
arendamine, kättesaadavuse ja 
juurdepääsetavuse suurendamine 

Omastehooldajaid puudutava seadusandliku 
regulatsioon – lähtumine omastehooldajate  
tegelikest vajadustest 

Omastehoolduse ja omastehooldaja mõiste 
kinnitamine. Seadusandluse analüüs, 
omastehooldaja õigused ja kohustused, 
tegelikud vajadused. 
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Sotsiaalse kaitse lepe 

Ühiskonna teadlikkuse suurendamine 

Vähenenud töövõimega inimesed kui 

täieõiguslikud ühiskonnaliikmed ja nende 

õigus osaleda  ühiskonnaelus tervikuna 

Omastehooldajad, kes suure 

hoolduskoormuse tõttu on sotsiaalselt tõrjutud 

väärivad samuti õigust osaleda ühiskonnaelus 
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Arvamusfestival 2015 

 Kes tasub omastehooldaja vaeva?  Kes peaks otsustama, kuidas vaev 
saaks tasutud?  
 

 Vaeva kolm tahku  
 Seadusjärgne kohustus muutub koormuseks – puudub valik 

 Tasustamata töö- kui on töö ilmingud, miks ta siis töö ei ole (Töölepinguseadus) 

 Alternatiivid – puuduvad teenused  
  

 Tahke lahkavad  
 Seadusandliku ja täidesaatva organi esindaja (Riigikogu, SoM) 

 Omastehooldajate ebavõrdne kohtlemine (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse 
kohtlemise voliniku büroo) Võrdse kohtlemise seadus  

 Teenuste korraldajad (KOV, SKA) 
  

 Kasutatavad meetodid  
 Avalik arutelu 

 Arutelu kokkuvõte, dokumenteeritult arutelu käik ja seisukohad 

 Küsimused-vastused voor 
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https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv


Omastehooldajate huvigrupp 

 EL-i liikmesriigid peavad poliitika kujundamisel 
liikuma reageerimiselt suuremale ennetamisele – 
omastehooldajate toetamise suurendamine ja 
nende tööelu ning hoolduskohustuste ühildamise 
lihtsustamine 

 Meetmed omastehooldajate toetamiseks –  
 Tunnustamine ja tasustamine – hooldaja toetus, 

maksusoodustused, pension 

Hoolduse ja töö ühildamine – palgata puhkus, 
tasustatud puhkus, paindlik töökorraldus 

Muud vahendid – koolitamine, nõustamine, 
asendushooldus 
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Omastehooldajate huvigrupp 

 

 Euroopa 2020 Strateegia 
 Hoolduskohustuse mõju tähtsus – suurema tööhõive 

saavutamine ja vaesuse vähendamine 

 

 Sotsiaalinvesteeringute Pakett 
 Sooline mõõde – suurem vaesus vanemate naiste hulgas on 

põhjustatud kõrgetest kodukuludest, ülalpidamiskuludest ja 
hoolduskohustustes 

 Eakate või vabatahtlike hooldajate ühiskondlikku panust ei 
hinnata – sotsiaalne investeering ja adekvaatne toetus on 
sobivad motivaatorid 

 Euroopa Komisjoni töödokument pikaajalisest hooldusest 

 Töö ja hoolduse ühildamise poliitika – ettepanek sisse seada 
hooldaja puhkuse direktiiv 
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Omastehooldajate huvigrupp 

Kohalike omavalitsuste võimekuse 

suurendamine ja kvaliteetsete teenuste 

kättesaadavuse tagamine kohalikul 

tasandil, ennekõike sotsiaalteenused, mis 

toetavad tööturul osalemist.  

Sotsiaalkindlustusega kaetus (%) / 

sisalduvad teenused, vajadustega 

arvestamine, kriteeriumid 
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Omastehooldajate huvigrupp 
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„Sügavus“ 
Kui suure % 
kulutustest 
kannab süsteem? Kulud kannab 

Sotsiaalkindlustuse 
süsteem 

„Laius“ 
Mis teenused/vajadused on kaetud? 
Kes saab kasutada? 

 
Kaasfinantseering 
 

Kindlustamata 
inimesed ja 
teenused 
väljaspool 
süsteemi 



INNOVAGE 

Omastehoolduse infoportaal Euroopa 

Liidus - InformCare 

Eeldatav infoseminar – september, 2015 

Tutvustav video 

 Infovoldik 
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https://www.youtube.com/watch?v=RHpuTqoRcOE
http://eurocarers.org/innovage/?lang=et


Tänan kuulamast! 

MTÜ Eesti Omastehooldus 

Kontaktisik: Helle Lepik 

Telefon: +372 52 68 822 

E-mail: info@omastehooldus.eu 

Kontaktisik: Ivar Paimre 

Telefon: +372 53 671 418 

E-mail: ivar.paimre@gmail.com 
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mailto:info@omastehooldus.eu
mailto:ivar.paimre@gmail.com

