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Omastehoolduse manifest


KUIDAS ELAB OMASTEHOOLDAJA? HOOLE JA ARMASTUSEGA!





MTÜ Eesti Omastehooldus kutsub kohalikke omavalitsusi üles toetama omastehooldajaid, kes täidavad hoolekandesüsteemis kõige vastutusrikkamat rolli!
Kes või mis on OMASTEHOOLDAJA?
Omastehooldajaid on Eestis hinnanguliselt 70 000. Neid kõiki juhib vastutus oma pereliikme või lähedase ees, kes haigusest, puudest või muust erivajadusest
tingituna vajab kõrvalabi igapäevaelu toimingutes.
80% hoolduskoormusest on just pereliikmete või sugulaste õlul.
Omastehooldus võib olla isikliku rahulolu allikaks...
…kuid võib osutuda nii rahaliselt, sotsiaalselt kui ka majanduslikult koormavaks.
Omastehooldajal on loomuomane ja asendamatu osa tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi korralduse ja jätkusuutlikkuse tagamisel.
Abivajadusega inimeste arvu kasvades muutub omastehooldaja roll veelgi tähtsamaks.
Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud arengud pärsivad omastehoolduse kättesaadavust.




















Omastehooldajate majanduslikust ja sotsiaalsest tähtsusest hoolimata käsitletakse omastehooldajaid neid mõjutavate sotsiaalto etuste ja –teenuste väljatöötamisel
haruharva. Näiteks tervishoid, sotsiaalhoolekanne, haridus, tööhõive, sotsiaalkaitse, transport ja eluase.
Pikaajalise hoolduse valguses on kõik kohalikud omavalitsused samade väljakutsetega silmitsi.
Nii riik kui ka kohalikud omavalitsused vajavad omastehooldajate väärtuslikku panust, et ennetada sotsiaalkaitsesüsteemi kokku kukkumist.

Mida saavad kohalikud omavalitsused teha?
Omastehooldajatele pakutav toetus ja abi peab olema multidimensionaalne ja arvestama igas vanuses omastehooldajatega. Kohalikel omavalitsustel on erinevaid
võimalusi toetuse ja abi korraldamisel:
Omastehooldajate kui sotsiaalse sihtrühmaga arvestamine sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel. Sotsiaaltoetuste maksmise korra ja sotsiaalteenuste
osutamise korra väljatöötamisel võtta arvesse omastehooldajad kui toetust vajav sihtrühm.
Pakkuda oma pereliikmeid või lähedasi hooldavatele inimestele infot, nõustamist ja tuge, et ennetada või vähendada neile (või hooldatavatele)
hooldamisülesannete täitmisest tekkida võivaid raskusi, sealhulgas füüsilise või vaimse tervise probleeme.Teadmiste-oskuste edasiandmine ja koolituste korraldamine
koostöös asjaomaste vabaühendustega on lihtne ja praktiline lahendus.
Kasutada Euroopa Liidu struktuurivahendeid, et arendada uusi innovaatilisi teenuseid, mis haakuvad omastehooldajate vajadustega. Eesmärk on olla sotsiaalselt
kaasav ja luua parimad võimalused eneseteostuseks, töö- ja pereelu ühitamiseks ja hoolduskohustuse täitmiseks.
Toetada kogukondlikke algatusi, mis lihtsustavad omastehooldajate igapäevaelu hoolduskohustuse täitmisel ja hoolduskoormuse kandmisel. Olulised on nn
„pehmed“ lahendused omastehooldaja sotsiaalsete võrgustike toetamiseks ning kogukondlike sidemete alal hoidmiseks või taasloomiseks.
Andmete kogumine ja monitoorimine, et oleks võimalik omastehooldajatele mõeldes välja töötada paremini sihtgrupi eripärasid arvesse võttes toetavaid teenuseid.
Elanikkonna kaardistus, kus on hõlmatud ka oma pereliikmeid või lähedasi hooldavad inimesed ehk omastehooldajad.
ÜHISKOND VAJAB OMASTEHOOLDAJAID – AITAME NEIL PAREMINI HOOLDADA!!!
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Erihoolekanne
Teenuse disain erihoolekandeteenuste
ja teenusesüsteemi
ümberkorraldamiseks ja arendamiseks
 Kliendi vajadused elukvaliteedi domeenide alusel (psühholoogiline
heaolu, füüsiline tervis, iseseisvus, sotsiaalsed suhted, keskkond,
vaimsus ja uskumused)
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Erihoolekanne
 Disainiprojekti eesmärgiks oli erihoolekandeteenused
ümber disainida psüühilise erivajadusega inimeste ja
nende lähedaste vajaduste lähtepunktist, millega
kaasneb kogu teenusesüsteemi efektiivsem ja
paindlikum korraldus.
 Teenusmudeli rakendamise oodatavad tulemused
erihoolekande teenussüsteemis on järgmised:
 Isikukesksed, sihtgrupi ja tema lähedaste vajadustele
vastavad teenused;
 Kasutajasõbralik, lihtne ja arusaadav teenussüsteem,
sujuv liikumine teenussüsteemis;
 Paindlikkus teenuste planeerimisel ning korraldamisel;
 Terviklik lähenemine ja optimaalne ressursikasutus.
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Disainitud protsess
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Piloot
 Võhma, Haapsalu, Tallinn, Vändra, Keila,
Otepää, Jõhvi, Märjamaa
 Klientide puhul, kelle abivajadus oli
varasemalt teada, ei andnud esmahindamine
olulist lisaväärtust. Sealjuures ei nähtud
esmase hindamise instrumendis alati
lisaväärtust oma töö dokumenteerimisel ja
juhtumi eesmärkide seadmisel, sest senises
tööprotsessis pole kõik piloodis osalejad oma
tööd dokumenteerinud ja juhtumite puhul
eesmärke seadnud.
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 Oli peresid, kelle psüühikahäirega lähedane abi vastu ei võtnud ja kes ka ise abi ei
soovinud, väites et nad saavad hakkama. Kuigi esmahindamise läbi viinud töötaja
väitel vajaks pere toetust ja nõustamist, puudus neil enda hinnangul pädevus kontakti
loomiseks abivajajatega ja nad ei olnud valmis seda sisse hankima ka mõne teise
teenuseosutaja poolt.
 Oli juhtumeid, kui piirkonnas puudus vajalik komponent, siis ei otsitud alternatiivset
komponendi pakkujat või ei mõeldud komponendi sisutegevuste pakkumisele teistel
viisidel (nt intervallhoiu teenus inimese kodus).
 Vaimse heaolu komponente planeerisid piloodi raames teenuseosutajad, kellel on
sarnaste teenustega ka eelnev kogemus. Teised teenuseosutajad pakkusid küll
vaimse tervise nõustamist perele, kuid kliendi toetamise fookus oli pigem igapäevaelu
oskuste, hõivatuse ja sotsiaalsete suhete toetamisel.
 Ka rahastuse olemasolu ei taganud klientidele vajaliku toetuse korraldamist juhtudel,
kui piirkonnas puudus vajalik kompetents või olemasolev teenus. Omavalitsustel ja
baastoetuse osutajatel puudus ressurss (aeg ja inimesed) alternatiivsete lahenduste
organiseerimiseks. Põhjenduseks toodi, et piloodi raames vajalikke tegevusi tuleb
teha oma tänase täiskohaga töö kõrvalt.
 Kõik KOVid ei saanud hakkama teenuste korraldamise ja kättesaadavuse
tagamisega oma piirkonna abivajajatele.
 Teenuseosutajad ei ole harjunud väljapoole oma teenuseid mõtlema.
Kogukonnaressursside kasutamise vajadus tundub abstraktne ning tülikas ja selle
olulisusest ei saada aru. Pigem nähakse, et see toob kaasa probleeme, sest
kogukond ei ole selleks valmis.
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Heaolu arengukava
Tööturuprogramm
Sotsiaalkindlustuse programm
Hoolekande programm
Soolise võrdõiguslikkuse programm
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Hoolekande programm
 Lähiaastate hoolekandepoliitika kujundamise
peamised eesmärgid on järgmised:

 Hoolduskoormuse ennetamine, vähendamine ja
mitteformaalsete hooldajate tööturul osalemise
toetamine.
 Sotsiaal- ja tervisevaldkonna poliitika integreerimine,
et luua ühtne pikaajalise hoolduse raamistik.
 Kohalike omavalitsuste võimestamine ja jõustamine
sotsiaalhoolekande pakkumises.
 Jätkusuutliku riigimeetmete süsteemi loomine.
 Sotsiaalhoolekandeliste teenuste pakkujate ringi
laiendamine – era- ja kolmanda sektori teenuse
pakkujate ergutamine.
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Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamine (Astangu KRK)
Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste
pakkumine (Astangu KRK)
Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine (SoM)
Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused (SoM)
Tugiteenus vanglast vabanenutele (SoM)
Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste avatud taotlemine (SoM)
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
(TAI)
Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele (SKA)
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamine (SKA)
Abivahenditeenuse saamine (SKA)
Hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine (SKA)
Elu- ja töökeskkonna kohandamise nõustamisel osalemine (SKA)
Abivahendialane nõustamine ja abivahendispetsialistide pädevuse suurendamine (SKA)
Dementsuse kompetentsikeskuse loomine ja teenusekohtade kohandamine (SoM)
Innovaatilise eakate kodu rajamine (SoM)
Hoolduse koordinatsiooni katseprojekti elluviimine (SoM)
Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine (SoM)
Erihoolekandeteenuste osutamise korraldamine (SKA)
Erihoolekande päeva- ja nädalahoiu teenuse osutamine (SKA)
Ohvriabipoliitika kujundamine ja elluviimise korraldamine (SoM)
Inimkaubanduse ohvrite abistamise ja rehabilitatsiooniteenus (SKA)
Nõustamis- ja postrehabilitatsiooniteenuste osutamine prostitutsiooni kaasatud isikutele
(SoM) ...
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Erihoolekande päeva- ja
nädalahoiu teenuse osutamine
(SKA)
 Uus teenus, mille eesmärk on pakkuda igapäevaelu toetamise
teenust koos majutusega raske või sügava intellektihäirega
suure hooldusvajadusega inimestele.
 Päeva- ja nädalahoiu teenuse kui ööpäevaringsele
asutushooldusele alternatiivide pakkumine võimaldab
vähendada hooldust vajavate inimeste lähedaste
hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus
osalemist ning pakkuda hooldust vajavatele inimestele nende
vajadustele vastavaid teenuseid.
 Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske ja
sügava puudega täisealistele.
 Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja
nädalahoiuteenusena raske või sügava intellektihäirega
täisealisele.
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Erivajadustega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine
(SoM)
 19. märtsil 2018 avanes meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on
tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused.
 Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest
tulenevat eluruumi kohandamist:
 liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi
sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja
selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 hügieenitoimingute parandamiseks;
 köögitoimingute parandamiseks.
 Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri
26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine”.

14

Perekonnaseadus ja
ülalpidamiskohustus
 Analüüsi läbiviimine ning juhendmaterjali
koostamine kohalikele omavalitsustele seoses
ülalpidamiskohustuse tõlgendamisega
pereliikme hooldamise seisukohalt
 JUHEND PÕLVNEMISEST TULENEVA
ÜLALPIDAMISKOHUSTUSE
VÄLJASELGITAMISEKS
 JUHEND ABIKAASA, LAHUS ELAVA
ABIKAASA JA LAHUTATUD ABIKAASA
ÜLALPIDAMISKOHUSTUSE
VÄLJASELGITAMISEKS
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 Eestis reguleerivad perekonna ülalpidamiskohustust Eesti Vabariigi
põhiseadus (PS), perekonnaseadus (PKS), kooseluseadus ja vähesel
määral pärimisseadus (PärS). Käesolev analüüs käsitleb üksnes
ülalpidamiskohustuse täitmist eakate inimeste suhtes.
 Riigi kohustus tagada puudust kannatavale isikule abi tekib reeglina alles
pärast seda, kui isik ise ja tema perekond seda teha ei suuda.
 Seega ei ole kindlasti põhiseadusega kooskõlas praktika, mille kohaselt
jätab kohalik omavalitsus (KOV) eaka abita, viidates, et tal on
perekonnaliikmed, kellelt on võimalik ülalpidamist nõuda.

 „Kellelt võib ülalpidamist nõuda?”
 “Kuidas jaguneb ülalpidamiskohustus, kui ülalpidajaid on mitu? Kui
mõni neist ei suuda rahalistel põhjustel üldse panustada?”

 „Millest peab ülalpidaja olema valmis loobuma? Kas peaks loobuma
ka nt pikaajalistest investeeringutest (üürikorter pensionipõlveks,
hoiused, väärtpaberid, kas peaks nt loobuma vajadusel III
pensionisambast?”
 „Mis viisil tuleb ülalpidamist anda? Mis juhtudel ja tingimustel võib
ülalpidamise andmine olla mitterahaline? Kui ülalpidaja rahaline
seisund pole hea, kas võib nõuda mingil juhul mitterahalist täitmist?”
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Hoolduskoormuse vähendamise
rakkerühm
Hooliva riigi poole

Poliitikasuunised Eesti pikaajalise hoolduse
süsteemi tõhustamiseks ja pereliikmete
hoolduskoormuse vähendamiseks
Hoolduskoormuse vähendamise
rakkerühma lõpparuanne
17

 Pikaajalise hoolduse korraldust tuleb reformida, et
vähendada hoolduskoormust ja tagada
hooldusvajadusega inimestele ühtlase
kättesaadavuse ja kvaliteediga integreeritud
teenused ning inimesekeskne hoolduse korraldus.
 Hoolduskoormuse leevendamiseks tuleb kaasata
kogukonda ning pakkuda omastehooldajatele
suuremat tuge.
 Omastehooldajad jäävad lähitulevikus endiselt
pikaajalise hoolduse süsteemi oluliseks osaks,
mistõttu tuleb pakkuda neile suuremat tuge, et
vähendada hoolduskoormuse negatiivset mõju
hooldajate tervisele ning sotsiaalsele ja
majanduslikule toimetulekule.
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Pikaajaline hooldus
 hooldus inimestele, kes vajavad igapäevaelu
korraldamisel abi pikema aja jooksul, kuna nende
füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud.
 Pikaajaline hooldus hõlmab tervishoiuteenuseid,
isikuhooldust ja inimese igapäevast toimetulekut
toetavaid teenuseid, mida pakutakse eesmärgiga:

 leevendada ja vähendada valu, juhtida terviseseisundi
kulgu, pidurdada ja vältida selle halvenemist;
 pakkuda isikuhooldust igapäevategevustes, nagu
söömine, pesemine, riietumine jm;
 abistada iseseisva toimetuleku võimaldamiseks
igapäevaste toimingute juures, nagu toidu valmistamine,
poes käimine ja igapäevaste rahaasjade korraldamine jm.
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Omastehooldaja
 igas vanuses inimene, kes hooldab (enamasti tasuta) oma pereliiget
või lähedast, kel on tuvastatud krooniline haigus, puue või muu
pikaajaline tervise puudujääk või hooldusvajadus, tehes seda
väljaspool kutse- või ametlikku tööd.
 Poliitikasuunised
14. Luua selged ja üheselt tõlgendatavad põhimõtted
hooldusvajadusega inimese pereliikmete ülalpidamiskohustuse
kohta
15. Töötada välja ühtsed õiguslikud alused pereliikmete või
lähedaste ametlikuks hooldajaks määramise kohta
16. Luua ühtsed alused hooldushüvitise kohta, tõsta hüvitise
suurust ning tagada selle täpsem määramine
17. Pakkuda tugimeetmeid ja sotsiaalseid garantiisid oma
pereliikmeid või lähedasi suures mahus hooldavatele inimestele
18. Pakkuda hooldusvajadusega inimestele ning nende
pereliikmete infot ja nõustamist
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Paremad eeldused vabatahtlike
ja kogukonna kaasamiseks
 Poliitikasuunised:
19. Vabatahtlike ja kogukonna kaasamise
töörühma ettepanekud, et toetada
süsteemsemalt ja koordineeritumalt
kogukonnast lähtuvaid lahendusi
hoolduskoormuse vähendamiseks:

 Töötada välja vabatahtlike kaasamise mudel
pikaajalises hoolduses. Vajaduse korral piiritleda
vabatahtlike roll riigi ja KOVi osutatavate
hoolekandeteenuste kontekstis, sh kas ja mis
tingimustel saab vabatahtlikke kaasata
hoolekandeteenuste osutamisel.
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Nõustamiskabinet / Hooldusabi kodus
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NORDEN – Carer’s HoW
 Omastehooldaja kodu kui töökeskkond –
turvaline ja ligipääsetav
 Hoolduskohustuse täitmise,
hoolduskoormuse vastutustundliku jagamise
ja targa hooldustöö teemaline rahvusvaheline
projekt
 Kolme riigi fookusgruppide tulemused
 Omastehooldaja kohustuse olemus
 Hooldus kui töö – keskkond ja tingimused
 Terviseedendus ja ühine õppimine
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Paikkondlike tervishoiu-ja
sotsiaalteenuste integreerimise
pilootprojekt (PAIK)
 PAIK projekti eesmärk on inimestele eri teenustele ligipääsu
loogiliseks ja lihtsaks muutmine, optimaalsete
teenusprotsesside kujundamine põhiteenuste osas ning
efektiivse töökorralduse sisendi andmine.
 Pilootprojekti tulemusena saavutatakse valitud
elanikesegmentide jaoks olukord, kus sihtgruppi kuuluv
inimene suudab teha informeeritud otsuse integreeritud
teenusele sisenemisel ning alustab õige taseme teenuse
kasutamist õigest sisenemispunktist.
 Osutatav teenus hõlmab teenusevajaduse järgi eri osapooli,
vältides süsteemi lisakulu ja pigem kulu kokku hoides, näiteks
teenuse osutamisel madalaimal mõistlikul tasemel.
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Õppelaenude kustutamine
01.01.2018 jõustuvad õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
muudatused. Muudatuste kohaselt hakkab õppelaenude
riigipoolse kustutamisega tegelema Sotsiaalkindlustusamet.
 Alates 01.01.2018 saad oma õppelaenu kustutamist
taotleda Sotsiaalkindlustusametis, kui:
 sul on tuvastatud puuduv töövõime või sul kehtib varem
tuvastatud töövõimetus 80-100% ulatuses või
 sa kasvatad raske või sügava puudega last (õppelaenu
kustutamist saab taotleda vaid üks laste vanematest)
 mõlemal juhul on oluline, et sa oled võtnud õppelaenu
enne, kui sul tuvastati puuduv töövõime (töövõimetus 80100%) või kui sinu lapsel tuvastati raske või sügav puue.
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Kohaliku omavalitsuse üksuse
sotsiaalteenused














Koduteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Tugiisikuteenus
Täisealise isiku hooldus
Isikliku abistaja teenus
Varjupaigateenus
Turvakoduteenus
Sotsiaaltransporditeenus
Eluruumi tagamine
Võlanõustamisteenus
Lapsehoiuteenus
Asendushooldusteenus
Järelhooldusteenus
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Uus töösuund (SHS 15.04.2018)
 § 151. Noore abivajaduse hindamine
 (1) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku abivajaduse võib
tema rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku
omavalitsuse üksus välja selgitada omal algatusel.
 (2) Abi võib vajada 16–26-aastane isik, kes vastab kõigile
järgmistele tingimustele:
1) ei õpi;
2) ei tööta;
3) ei ole töötuna arvel;
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist
töövõime kaotust;
5) ei saa töötamise toetamise teenust;
6) ei tegele ettevõtlusega;
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
8) ei kanna vangistust või eelvangistust;
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.
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Hoolduspuhkus
 Hoolduspuhkuse eesmärk on julgustada
hoolduskoormuse jagamist isikute vahel, kes
panustavad sügava puudega isiku
hooldamisse. Hoolduspuhkus soodustab
hoolduskoormusega isiku tööelus püsimist,
takistades seeläbi tema väljalangemist
tööturult, ning julgustab sisenemist tööturule.
Selleks näeb eelnõu ette töötajale tööst
täiendava vaba aja andmise sügava puudega
isiku hooldamiseks või hooldamise
korraldamiseks.
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„§ 651. Puhkus täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks
(1) Täisealisel töötajal on õigus saada kalendriaastas kuni viis
tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks
(hoolduspuhkus), kui ta on täisealise sügava puudega isiku:
1) otsejoones üleneja või alaneja sugulane;
2) vend, õde, poolvend või poolõde;
3) abikaasa või registreeritud elukaaslane;
4) eestkostja;
5) määratud hooldaja sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoolduspuhkuse õigusega
isikutel on ühe täisealise sügava puudega isiku kohta õigus saada
kokku viis tööpäeva hoolduspuhkust kalendriaastas. Hoolduspuhkust
on õigus korraga kasutada ühel isikul.
(3) Hoolduspuhkuse eest tasutakse käesoleva seaduse § 29 lõike 5
alusel kehtestatud töötasu alammäära järgi.
(4) Hoolduspuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise
kalendriaasta lõppedes.“;
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EMIN II Eestis

 EMIN II bussituur läbi 32 riigi algab 24. aprillil. 2 bussi stardivad Brüsselist, et sõita
läbi kõik Euroopa liikmesriigid, lisaks Island, Norra ning Serbia. Teel ollakse 64 päeva,
toimub ligi 120 kohtumist ning kordaminekud garanteerib enam kui 1000 – pealine
vabatahtlike armee. Miks buss? Sest buss on ratastel kodu, kohvik, seminariruum
ning infopunkt.
 MIKS? Ikka selleks, et viia arutelud adekvaatse miinimumsissetuleku kehtestamise
võimalikkusest kodanikele kodu lähedale. Arutleme ja mõtleme koos!
 Adekvaatne miinimumsissetulek on toetus abivajavale inimesele, 60% iga liikmesriigi
ekvivalentsissetulekust – tingimusteta, kättesaadav, õiglane ning piisav, et elada
väärikat elu!
 Keegi ei vääri vähem ja võidavad kõik. Sina, mina, kogu ühiskond!
 Bussituuril toimuvad kohtumised linnaelanikega oma kodukohas. Kolme päeva
jooksul toimub Eestis kolm erinevat sündmust.
 Eestisse jõuab buss Riiast 9. juunil 2018. Esimene peatus on Märjamaal, aleviku
südames, kell 16.00. - 19.00. Aruteludevahelist meelelahutust pakuvad kohalikud
lõõtsamehed – naised ning keelekastet ning söögipoolist pakuvad kodukohvikud.
 Valla esindajad kohtuvad bussi meeskonnaga ning arutlevad erinevate vaesuse
aspektide üle: palgavaesus, palgalõhe, ebavõrdsus, laste vaesus, arstiabi
kättesaadavus, omastehooldus, hambaravi hind ja kättesaadavus, laste vaesus ning
põlvkondlik edasikandumine, mida saab teha KOV selleks, et inimeste elujärg
paraneks.
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 Tule, mõtle ja räägi kaasa!
 10.06. on puhkepäev, sest bussijuhid, kes läbi Euroopa sõidavad,
peavad vahepeal hinge tõmbama.
 11.06. toimub Hiiumaal kohtumine kogukonna, kohalike
sädeinimeste, valla juhtide ning gümnasistide ning õpetajatega.
Oodatud on ka kõik Hiiumaa MTÜd ja külalised. Kohtume Hiiumaal,
Padarimäel, Käinas, 15.00. - 18.00.
 Sisukatele aruteludele pakuvad meeleolukaid vahepalu tantsu- ja
laululapsed.
 Tallinnas kohtub EMIN II meeskond koos EAPN võrgustiku
liikmesorganisatsioonide ning partneritega tallinlastega 12.06.
kell13.00. - 15.00. Paagi 8 õuealal. Kohaletulnutele pakutakse
territooriumile püstitatud telkides teed ning kohvi ja suupisteid.
Arutelude vahepeal saab osa võtta humoorikatest sirutuspausidest.
Muusikaliste vahepalade eest kannab hoolt lauljatar Marju Länik.
 Tervituskõne peab Tallinna aselinnapea ning kohaletulnuid tervitab
sotsiaalminister pr Kaia Iva. Ürituse õnnestumise eest kannavad
hoolt vabatahtlikud Tallinna Sotsiaaltöö Keskusest. Tule kuulama
ning osale aruteludes!
 Eestist suundub buss Soome.
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Brainwriting 6-3-5
















(2015)

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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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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