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Kava 

Minevik-olevik-tulevik 

Heaolu arengukava jne. 

Suvesoovitused 

Kogemusrühmad 
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Jaanuar, 2015 

Registreeritud liikmeid 97 

 

“Aktiivsena vananemise potentsiaali 

ärakasutamine Euroopas” – Praxis 

sotsiaalse innovatsiooni barjäärid ja 

soodustavad tegurid pikaajalises hoolduses 
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Märts 2015 

Omastehooldajate tervislik eluviis, aktiivne 

liikumine, professionaalsed hooldusvõtted! 

 I koolitusvoor Pärnus 

 

15. märts Tagasiside TAT 252 Kodude 

kohandamine 
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http://www.omastehooldus.eu/omastehooldajate-tervislik-eluviis-aktiivne-liikumine-professionaalsed-hooldusvotted
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 
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Mai 2015 

Registreeritud liikmeid 107 

 INNOVAGE EL üritus 

Omastehoolduse infoportaali esitlemine 

 

 23. mai, EOH üldkogu, Pühajärve 
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Juuni 2015 

6. juuni kohtumine POLLI esindajatega 

8-9-12 juuni NORDEN-MYCELF-HMN 
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Juuli 2015 

„Erivajadustega inimeste õigused ja 

kohustused Eestis“, Projekt „Saatus 

ühendab ja info innustab“ – Vihula mõis 

„Loodushelide kasutamiseks 

psühhofüüsilises regulatsioonis“, Projekt 

„Saatus ühendab ja info innustab“ - 

Metsamõisa 

8 



August 2015 

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 

„Ettevalmistus töövõime reformiks“, 

Projekt „Saatus ühendab ja info innustab“ - 

Rakvere 

„Loodushelide kasutamiseks 

psühhofüüsilises regulatsioonis“, Projekt 

„Saatus ühendab ja info innustab“ - 

Metsamõisa 
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Arvamusfestival 2015 

Omastehooldus on töö! 

Kes tasub omastehooldaja vaeva? Kes 

peaks otsustama, kuidas vaev saaks 

tasutud?  

 



September 2015 

http://www.omastehooldus.eu/informcare


Pere, töö ja hooldus 

Mina 

Omaste 
hooldaja 

Tööandja 

Sõbrad 

Hooldatav 

Pere 

Hooldus
töötaja 



Oktoober 2015 

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm 

24. – 25. oktoober AEF meeskonna 

arenguseminar, Mooste 
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November 2015 

Vabaühenduse juhtide arenguprogramm 

10. november Valga MV infopäev 

17. november Hoolduskoormuse 

vähendamise rakkerühma esindajate 

nimetamine 

21. – 22. november AEF meeskonna 

arenguseminar, Algallika 
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Detsember 2015 

Registreeritud liikmeid 146 

19. – 20. detsember AEF meeskonna 

arenguseminari lõpuüritus, 

aastalõpuüritus, Torupillitalu 
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Brainwriting 6-3-5 

 Kaasatus õigusaktide välja töötamisse nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil 

 EOH toetajate leidmine – juriidilised ja füüsilised isikud 

 Konverentside korraldamine, koolitustegevus 

 EOH hooldusteenuse välja töötamine 

 Panustamine piirkondade tegevusse, supervisioon, koostöö soodustamine 

 EOH liikmete otseste vajaduste kaardistamine 

 Brändi tugevdamine ja selle müümine 

 Palgalised töötajad – omastehoolduse koordinaatorid 

 EOH arengukava seire 

 EOH olemasolu avalikustamine läbi KOVide, infovoldik 

 EOH koduleht – isiklikud tagasisided-kogemused 

 Kogemuskoda – väiksemaarvuline, reaalselt toimiv 

 Omastehooldajate päev aastas!!! 

 Omastehooldajate sotsiaalsete garantiide (ravikindlustus, puhkus) rakendamine 

 Omastehooldajate huvide ja õiguste kaitsmine 
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Omastehoolduse arendused 

 Omastehoolduse andmebaas 
 Demograafilised andmed 

 Hooldussuhe 

 Hoolduskoormus sh. hoolduskeskkond 

 Tööhõive staatus 

 Kasutatud teenused, rakendatud toetused 

 Täiendavad vajadused 

 Maakondlik omastehoolduse koordinaator – 
andmebaasi juurdepääsuõiguslik isik, andmete 
kogumise korraldaja, omastehoolduse maakondlik 
arendaja. 

 Omastehooldaja kogemusnõustamine 

 Maakondlik või piirkondlik kogemusrühm 
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Maakond Hooldus- 
koormusega isikud 

Lepingulised/õigus-
akti alusel 

PKS järgne kohustus 

Harjumaa 4656 4091 596 

Hiiumaa 176 170 6 

Ida-Virumaa 2546 723 1823 

Jõgevamaa 755 640 115 

Järvamaa 264 163 101 

Läänemaa 172 118 54 

Lääne-Virumaa 2356 416 1940 

Põlvamaa 826 729 221 

Pärnumaa 446 406 40 

Raplamaa 623 290 333 

Saaremaa 260 113 147 

Tartumaa 3121 2896 22 

Valgamaa 850 304 195 

Viljandimaa 726 492 314 

Võrumaa 1192 548 644 

KOKKU 18 969 12 099 6551 (437) 



HEA 2016-2023 

 Alaeesmärk 3. Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, 
kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu 
efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile 
paranenud 

 Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete 
sotsiaalteenuste ning vajadustele vastavate 
hooldusvõimaluste tagamine 

 Erihoolekandeteenuste deinstitutsionaliseerimine ja 
teenusekasutaja vajadustekeskseks kujundamine 

 Teadlikkuse suurendamine ja institutsionaalse võimekuse 
tagamine võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamiseks 
ning ligipääsetavuse parandamiseks  

 

 



Hoolduskoormuse rakkerühm 

 Rakkerühma ülesanne on kaardistada lähedaste 
hooldamisega seotud probleemid  ning töötada välja 
inimeste vajadustest lähtuvad lahendused. 

 Töötada välja poliitikasuunised ja lahendused, mis 
võimaldavad pakkuda toetuste ja teenuste koosmõjus 
kvaliteetseid ning inimeste vajadustest lähtuvaid 
hoolduskoormust ennetavaid ja vähendavaid sotsiaal- 
ja tervishoiuteenuseid; 

 Töötada välja poliitikasuunised ja lahendused 
tagamaks hoolduskoormust ennetavate ja 
vähendavate teenuste olemasolu, kättesaadavus ja 
kvaliteet nii riiklikult kui kõikides omavalitsustes 
vastavalt nõudlusele ja vajadusele. 



Erihoolekanne 

Erihoolekande järjekordade määrus 

Ohjeldusmeetmete regulatsioon 

Tegevusjuhendajate koolitussüsteem 

Deinstitutsionaliseerimine – kogukondlik 

lähenemine 
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III Foorum – 28.04.2016 

„Omastehooldaja töö, tervis ja heaolu. Aga 

õnn?“ 

Pereliikmete ülalpidamiskohustus 

(omastehooldus) läbi erinevate 

õigusaktide 

Omastehooldus aastast 2020 

Kes tasub omastehooldaja vaeva? 

omastehooldus – google.com 

 

http://www.omastehooldus.eu/iii-omastehoolduse-foorum-omastehooldaja-too-tervis-ja-heaolu-aga-onn
http://www.omastehooldus.eu/iii-omastehoolduse-foorum-omastehooldaja-too-tervis-ja-heaolu-aga-onn
http://www.omastehooldus.eu/iii-omastehoolduse-foorum-omastehooldaja-too-tervis-ja-heaolu-aga-onn
http://www.omastehooldus.eu/iii-omastehoolduse-foorum-omastehooldaja-too-tervis-ja-heaolu-aga-onn
https://www.google.ee/webhp?hl=et#hl=et&q=omastehooldus


Samal ajal Riigikogus... 

 Omastehooldajate ja hooldajate toetusrühm – 5. aprill 2016 

 Sotsiaaldemokraat Helmen Küti eestvedamisel 15 riigikogu 
saadikut - Toetusrühma aseesimees on Mailis Reps 
Keskerakonnast. Toetusrühma kuuluvad veel 
sotsiaaldemokraadid Eiki Nestor, Ivari Padar, Heljo Pikhof ja 
Tanel Talve, keskerakondlased Kersti Sarapuu, Anneli Ott, 
Siret Kotka, Viktor Vassiljev, Peeter Ernits ja Märt Sults, 
Monika Haukanõmm Vabaerakonnast, Jüri Jaanson 
Reformierakonnast ning Maire Aunaste Isamaa ja Res Publica 
Liidust. 

 Toetusrühma liikmete eesmärgiks ja sooviks on aidata kaasa 
lahenduste leidmisele, mis leevendaksid hooldajate olukorda 
ja parandaksid tugiteenuste kättesaadavust. 

 Omastehoolduses tuleb nii inimvara kui raha targemalt 
kasutada. 
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NORDEN – Carer’s HoW 

Omastehooldaja kodu kui töökeskkond – 

turvaline ja ligipääsetav 

Õigusruum 

Riskianalüüs 

Tegevuspiirangud – kohandused 

Õppevahend 
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TET võrgustik 

 18. mai liitumine Tervist edendavate töökohtade 
võrgustikuga 

 Loodud Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. 
Tervise Arengu Instituut koordineerib ja haldab 
võrgustiku tegevusi alates 2006. aastast. 

 TET-võrgustiku eesmärgiks on: 
 erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide 

spetsialistide koondamine heade kogemuste 
jagamiseks; 

 organisatsioonide toetamine töökeskkonna 
arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel; 

 kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud 
haiguste parem ennetamine töökohal. 
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Hoolduskoormus ja töö 

 Euroopa Sotsiaalfondi meede „Töölesaamist 
toetavad teenused“ 

 pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal 
olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning 
tööle aitamiseks 

 Projekti eesmärgid on vastavuses meetme ja määruse 
eesmärkidega, tegevused on suunatud sihtgrupi 
konkurentsivõime suurendamiseks, sihtgrupile 
teenuste osutamine on projekti põhitegevus. 

 Taotleja tunneb hästi sihtgrupi, hooldamiskohustusega 
pikaajaliste töötute, probleeme seoses tööle 
asumisega. 

 



Hoolduskoormus ja töö 

 „Oma kirjas annate omapoolse selgitava 

tagasiside seitsme alamkriteeriumi osas, 

mille suhtes olete leidnud vajadust ekspertide 

hindamiskriteeriumite selgitustele ja 

põhjendustele tähelepanu juhtida.“ 

 „Täname, et pakkusite omapoolse nägemuse 

esitatud taotluse sisust ja jagasite 

tähelepanekuid taotlusvooru läbiviimise 

kohta.“ 
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IV Arvamusfestival 2016 

12. – 13. august, Paide Vallimägi 

10. juuni arutelualade plaan 

Jälgi arenguid – www.arvamusfestival.ee 
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http://www.arvamusfestival.ee/


Eurocarers 2016 

Projektitaotlus e-kursus – digitaalne 

kirjaoskus, tervise teadlikkus 

Üldkogu 13. - 15. juuni, Brüssel 

Juhatuse valimine 

Uuringute töörühm 

Poliitika töörühm 

Töö- ja pereelu ühitamine – EP huvigrupp 
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EOH rahastamine 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Liikmetasud 12,86% 1,36% 1,61% 1,50% 1,66% 

Liikmete osalus 49,79% 7,23% 12,27% 7,25% 5,92% 

Projektid 0,00% 68,45% 77,49% 84,15% 89,46% 

Annetused 37,34% 22,96% 8,63% 7,10% 2,96% 

Muu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

KOKKU 100% 100% 100% 100% 100% 

Liikmeid 31 56 80 97 146 

Tulu liikme kohta 54,42 624,77 537,63 596,28 502,87 
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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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