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MTÜ Eesti Omastehooldus 

 Eesmärk on koondada Eestis oma lähedase 

hooldusega seotud ja omastehoolduse vastu huvi 

tundvaid ning valdkonna arendamisest ja toetamisest 

huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid ning kaitsta 

nende huve ja õigusi nii Eestis kui rahvusvahelisel 

tasandil 

 Registreeritud märts, 2011 
 91 liiget; kogemusrühmad üle Eesti 

 

 

 



Tegevused 

 
 Mees omastehoolduses – teab, oskab, tuleb toime! (HMN, 2014), 
 Puuetega lapsed looduse aastaringis (KIK, 2014-2015), 
 Rohkem Sa Hoolid – Eestis, Lätis, Soomes (PMN, 2014-2015), 
 Tere, kas saan sind aidata? (HMN, 2014) 
 Eesti omastehoolduse foorum (HMN, 2011 ja 2013), 
 Mees- omastehooldajad luubi all! (HMN, 2013), 
 Omastehooldaja olla on uhke ja hää! (HMN, 2013), 
 Leia abi loodusest! (KIK, 2013),  
 Sina tead, räägi mulle ka! (AEF Kriisiprogramm, 2012),  
 Väsinud mesilane tantsib kehvasti (HMN, 2012), 
 Lapse mets on väike ja lähedal (HMN, 2011) 

 
 

 

 



Mõisted 

 Eesti hoolekande korraldamise oluliseks põhimõtteks on 
nii isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete eest kui 
ka abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna 
võimalused toimetulekuks ei ole piisavad.  

 Omastehooldaja–inimene, kes hooldab pereliiget või 
lähedast, kes haigusest, puudest või muust erivajadusest 
tingitult vajab kõrvalabi oma igapäevaelu toimingutes. 

 Omastehooldus–pikaajalisehaige, puudega inimese, sh 
lapse ja eaka lähedase kodus abistamine, järelevalve ja 
hooldus lühiajaliselt, ajutiselt või ööpäevaringselt. 

 

 

 
 

 

 



Omastehooldus Euroopas 



Omastehooldus Euroopas 

 

 Euroopas mõeldakse omastehoolduse all kroonilise haige, 
puudega inimese sh lapse ja eaka lähedase kodus abistamist. 
Omastehooldus võib olla lühiajaline ja ajutine, kuid on sageli 
just  ööpäevaringne järelevalve ja hooldus oma lähedasele. 
Hoolduskoormuse puhul on tavapäraselt tegemist hooldatava 
pereliikme või lähedasega.  

 Euroopas on omastehooldusest saanud märkimisväärne 
sotsiaalpoliitiline küsimus, sest elanikkond vananeb kiiresti, 
hooldusvajadus kasvab ning avalik sektor ja teised 
teenusepakkujad ei suuda kogu vastutust välja kanda. 

 

 
 

 

 



EuroCarers  



EuroCarers 

 Euroopa Omastehooldajate Ühendus 

 63 liiget 27-s Euroopa Liidu liikmesriigis 

 Organisatsioonid, kes esindavad hooldajate huve! 

 

 Hooldajad on inimesed, kes hoolitsevad(enamasti tasuta) 

kroonilise haigusega, puudega või mõne muu pikajalise 

tervisekahjustusega või hooldusvajadusega isiku eest, seda 

väljaspool professionaalset või ametlikult kinnitatud 

töökorraldust 

 

 Tööd koordineerib 7-liikmeline juhatus koos 3 nõuandjaga 



Koostöö (1) 

 Euroopa Parlamendi omastehooldajate huvigrupp 
 Eestit esindab pr. Marju Lauristin (eelmises koosseisus hr. Ivari Padar) 

 Parlamentaarne foorum  - debatid, arutelud  
 Euroopa poliitikaIoome – seos hooldajatega, mõju hindamine, 

huvikaitse 

 Euroopa Liidu tasandi poliitika kujundamine, initsiatiiv 

 2013-Euroopa Hooldajate Strateegia;  
2014-Sotsiaalkaitsekomitee raport pikaajalisest hooldusest 

 4-liikmeline eestseisus 
 Sekretariaat, asjaajamine 

 



EL-i Strateegia 

 Euroopa Liidu omastehooldajate strateegia 

 „Võimaldage hooldajatel hooldada!“ 
 Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu 

 Tagamaad 
 80% kogu hooldusest on abikaasade, sugulaste ja sõprade kanda 

 Omastehoolduse majanduslik väärtus – 50% - 90%  

 Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande süsteemi omane ja asendamatu osa 

 Demograafilised ja sotsiaalmajanduslikud arengud  

 Tulem  
 Omastehoolduse temaatika kaasamine sotsiaalpoliitika loomisel 

 Tegevusprogrammid, seadusandlikud meetmed, andmete kogumine 

 

 



EL-i Strateegia 

 Konverents „Hooldamine ja töötamine – Riiklik hooldaja 
strateegia“  6. juuni 2014, Helsingi 

 Konverentsi ühe teemana käsitletakse riiklikku 
omastehooldajate strateegiat.  
 Meie ettekande sisu kajastas MTÜ tutvustust, Eesti seadusandlusest 

tulenevaid kohustusi ja võimalusi hooldamisel. Lisaks mõtteid Eesti 
omastehoolduse arengukavast aastateks 2013-2020. 

 

 

 

 



Koostöö (2) 

 Organisatsioonide võrgustik 
 Riiklikud erisused, kogemused, head praktikad 

 Rahvusvahelised projektid 
 AIDA 

 Integratsiooni edendamine väärikaks vananemiseks! 

 Itaalia regionaalprojekt 

 Efektiivsus/tõhusus 

 Hoolduskoormuse vähendamine 

 Puudega inimeste enesemääramise ja väärika vananemise toetamine 

 innovAge 
 Sotsiaalne innovatsioon – aktiivne ja tervislik vananemine 

 E-keskkond omastehooldajatele, hooldusspetsialistidele ja tööandjatele 

 Euroopa Liidu ühisosa ja liikmesriikide  head praktikad, teadmiste ülekanne 

 

 



innovAGE 

 Veebikeskkond, mis koondab hooldajate temaatika 

 EL-i ühtlustatud sisu ja riiklik sisu 2014/2015 

Hooldus- ja tugiteenused 

 Transport 

 Töö ja hoolduse ühildamine 

 Riigi tugi 
 Seadusandlus 

Toetused 

Hooldajate keskkond – projektid, vabad vahendid, 
võrgustik, interaktiivsed vahendid 

 
 

 

 



Tänan Kuulamast! 

MTÜ Eesti Omastehooldus 
Aadress: Kuusalu pk 7, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harjumaa 
74601 
Kontaktisik: Ivar Paimre 
Telefon: 53 671 418 
E-mail: info@omastehooldus.eu ; ivar.paimre@gmail.com 
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