
 

 

EAPN aruanne 2012 aasta tegevuste kohta 
 

 

 

Summary in English 

 

EAPN Estonia's goal for the 2012 was  to develop and strengthen the network ; meaningful 

participation of people experiencing poverty in consultations and involvement; to combat hidden 

poverty:to hold child and family poverty in media focus; the interaction with different political 

forces and ministries. The focus topic of the year was Carers. 

 

A network of organizations have worked closely together and taken part in several projects of social 

inclusion, employment, communication, and securing funding from the structural funds and the 

work of the working groups. Meetings in Europe and Estonia have demanded intensive data 

collection, data analysis, and developing proposals from our part. Information from the meetings 

are divided into a network to members and partners. The network members are linked to the Europe 

2020 Strategy, the EAPN documents created and developed by the views presented at conferences, 

seminars and meetings with politicians, teachers, social and youth workers, and NGO 

representatives. 

 

Network now has 2 new members, and they are trained. 

EAPN Estonia's new members are: NPO-Carers and Estonian Women's Union  

New partner and potentially new member of the network is Child Welfare Society of Rakvere. They 

have developed a good collaboration with us. 

 

..... 

 

EAPN võttis 2012 eesmärgiks võrgustiku arendamise ja tugevdamise, vaesust kogevate inimeste 

nõustamise ja kaasamise, neile ühiskonnaealus mõtestatud osalemisvõimaluste pakkumise, 

võitlemise varjatud vaesusega, laste ja perede vaesuse teema hoidmise meedia fookuses, suhtlemise 

erinevate poliitiliste jõududega ja ministeeriumitega, seadusmuudatuste ettepanekute tegemise ning 

omastehooldajate teema. 

 

Võrgustikku kuuluvad organisatsioonid on teinud tihedalt koostööd mitmete projektides ning osa 

võtnud sotsiaalse kaasatuse, tööhõive, kommunikatsiooni ning struktuurfondidest rahastuse 

tagamise töögruppide tööst. Kohtumistele Euroopas on eelnenud võrgustiku liikmete ja Eesti 

vastavate töögruppide liikmete mahukas andmetekogumine, andmete analüüsimine ning 

meiepoolsete ettepanekute väljatöötamine. Kohtumistelt saadud teavet on jagatud võrgustiku 

liikmetele ja koostööpartneritele. Võrgustiku liikmed on Euroopa 2020 strateegiaga seotud, EAPN 

Euroopa poolt koostatud dokumente ja väljatöötatud seisukohti tutvustanud konverentsidel, 

seminaridel ja kohtumistel poliitikutele, õpetajatele, sotsiaal– ning noorsootöötajatele ja 

vabaühenduste esindajatele.  

 

Võrgustikku on kaasatud uusi liikmeid ning neid on koolitatud. 

EAPN Eesti uued liikmed on : MTÜ Omastehooldajad ja Eesti Naisliit 

Uus koostööparter ja potentsiaalne uus liige on Rakvere Lastekaitse Ühing. Nendega on 

kujunenud hea koostöö.. 

 

Peetud on palju kohtusmisi, seminare ning loenguid EL2020 teema, on räägitud Eesti võetud 

eesmärkidest ja kohustustest ning sellest, mida vabaühenduste meelest peaks teisiti tegema. 



 

Väljundid poliitikasse on olnud kohtumised riigikogus, erakondadega jne 

 

Kuna EAPN Eesti võrgustikku kuulub mitmeid laste huvikaitset teostavaid organisatsioone, on 

sellesuunaline koostöö olnud väga tihe. Ühiselt korraldati laagreid, jagati toiduabi (Eesti 

Toidupanga vahendusel) ja sisustati laste suvist koolivaheaega. 

Selles osas tehti koostööd ka kohalike omavalitsustega üle Eesti. 

Toimusid mitmed ümarlauad ning koolitused, nt koolitusseminar “Koostöö meediaga”, kus EAPN 

Eesti liikmed osalesid. Õpetati, kuidas haavatavate sihtgruppide teemat meedias kajastada.  

 

Toimus ümarlaud “Tugiteenused Haridusasutustes”. Põhjuseks uue seaduse alusel KOVide 

vastutusalasse antud tugiteenused, mille tulemusena paljudest koolidest tuguteenused kadusid ning   

hariduse kvaliteet langeb. On alustatud koostööd Eesti Koolipsühholoogide Liiduga. 

Samuti on fookuses laste õiguste teema. Lapsed koolis, kodus ja asendushooldusel. Eesmärk on 

tõsta kõikide lastega kokkupuutuvate isikute teadlikkust laste õigustest. 

 

EAPN Eesti osales ka uue peretoetuste seadusandluse muudatuste läbiääkimistes. Saavutati see, et 

 uus täiendav lapsetoetus ei lähe toimetulekutoetuse sisse arvesse. Kahjuks jäi saavutama see, et 

seda saaksid kõik. 

Lapse Huvikaitse Koja poolt sündis ka pöördumine  Vabariigi Valitsuse ja Peaministri poole 

peretoetuste osas.  

 

 

Töö vaesust kogevate inimestega ning nende heaks: 

1. Sündis raamat Kodututest, neile kes hoolivad 

2.  Eesti Toidupank on laienenud ka teistesse Eesti osadesse 

3.  Nõmme Lastekaitse Liidu laagrid toimusid sel suvel koostöös KOVidega, kaasati vaesust 

kogevaid peresid ning pakuti nende lastele laagrivõimalust. 

4. Osaleti vaesust kogevate inimeste kohtumisel Brüsselis (PEP-meeting) 

 

 

 

Võrgustiku kohtumised + koostööpartneritega läbiviidud üritused (Eesti Lapsevanemate Liit)- 

uuring, mida endast kujutab laste tõrjutus ja vastavate indikaatorite väljatöötamine. 

 

 

Koostamisel on sotsiaaltöötajate kutsestandard. See on eriti oluline, kuna sotsiaaltöötaja määrab 

selle, kas inimene kukub võrgusilmade vahelt välja või mitte. Kutsestandardite nõukogu hakkab 

välja töötama uut sotsiaaltöötaja kutsestandardit ja EAPNi esindajana on Kärt töögrupis. Samuti on 

EAPN Eesti jaoks oluline osalemine Kutsekoja töös. Www.kutsekoda.ee 

 

Hariduse ümarlaud. Eesmärgiks on vaadata, kuidas on tagatud lastele esmatasandi tugiteenused 

(varajane märkamine ja ennetamine, haridusliku või käitumusliku lapse tuvastamine ja 

monitoorimine, millised on võimalused aidata). 

 

Kärt Mere on laste huvide ja õiguste teemal kohtunud ka riigikoguliikmete Reet Roosi ja Liisa 

Pakostaga. Täpsemalt oli teemaks “ Kuidas tagada laste huve ja õigusi olenemata vanemate või 

hooldajate kooseluviisist. Kuidas on laste varalised õigused tagatud kui on tegemist nt 

ebatraditsiooniliste peredega.” 

 

 Mitu korda on käidud RK Sotsiaalkomisjonis.  

Saadeti märgukiri VV-le  Huvikaitse Koja alt kohustuslik tervisekontrolli kohta väikelastele. 

http://www.kutsekoda.ee/


 

 

Huvikaitse Kojas toimus 22.08 EAPN Eesti poolt korraldatud vaesuse teemaline seminar. 

Eesmärgiks oli kujundada Koja ametlik seisukoht vaesuse osas. 

 

Toimus kohtumine RK Naisteühendusega. Lepiti kokku, et ühine koostöövaldkond saab olla laste ja 

perede temaatika, laste vaesus, lapse õigused ning nendega seonduvalt rahvatervis, haridus ja kogu 

lastekaitse ja sotsiaaltöö valdkond. 

 

2012. aastal toimus veel rida kohtumisi, nt: 

 

Vaba Mõttekoja ümarlaud mai 2012. UNICEFIst sisend 100 lk. 

 

Kohtumised õiguskantsleriga laste õiguste ja vanemluse monitooringu teema raames  

17.05.12 Eesti koostöökogu Harta foorum. 

 

HKK seminar- Koolivõrk korras, kuidas edasi? 11.04.12 Nukuteatris 

15.5.12 seminar varajane märkamine ja sekkumine. 

Abivajavast lapsest teatamiseks juhend Laste Ombudsmani büroo poolt. Antud sisendit. 

 

 

9.1       kohtumine Reeli Sirotkinaga, aktiivsena vananemise aasta tegevuste arutamine. 

10.01 kohtumine kohtumine Rakvere Lastekaitseühinguga, et luua ja arendada Lääne Virumaa 

Kodanikuühenduste võrgustikku.  

18.01 kohtumine Märjamaa KOViga et planeerida aasta tegevusi 

31.01 kohtumine MTÜ Omastehooldus Helle Lepikuga, Pärast seda astusid liikmeks. 

7.02 Helen Tomp (Kool) kohtumine kodutute teemal 

14.02 Nordic Hotellis AV avakonverents 

16.02 -17.02Võrgustiku strateegilise juhtimise koolitus 

1.03 Early School Leaver konverents EK korraldatud. 

6.03 Õiguskantsleri ümarlaud Laste vaesus, otsime lahendusi. 

13.03 Mõdrikul loeng vaesusest sotsiaaltöö üliõpilastsele, EU 2020 tutvustus. 

12.03 Harju Maavalitsuses ümarlaud, ettekandeks teenuste kättesaadavus. 

15.03 Võrgustiku projektijuhtimise koolitus 

20.03 Nõmme Kultuurikeskuses Rahvusvaheline sotsiaaltöö päev 

27.03. PEP kohtumine  

02.04 LHK kohtumine 

03.04 Hea algus, varajane märkamine 

04.04 Lauraga kohtumine 

14.04, kohtumine Madle Lippusega, presidendi nõunikuga, teemaks kodanikuühiskond 

18.04 Pedagoogilises Seminaris sotsiaalvaldkonna juhtide koolitusvooru algus 

17.05 Eesti Koostöökogu Harta foorum 

5.06 Märjamaa VV-ga ühised ideed 

12.06 RK Naisühendus kohtumine 

15.05 Kohtumine Märjamaa VV 

18.06. HKK ümarlaud 

20.06 osalemine konverents “Lasterikkus - kas tõeline rikkus?” 

20.07 Dorpatis koostöö TÜ Eetikakeskusega 

14.08 LHKK 

27.08 Kasuperede Liidu seminaril Kärdi ettekanne 

18.09 Kohtumine RK Sotsiaalkomisjoniga 

24.09 Kohtumine Märjamaa VV-ga 



25.09 Kohtumine Sotsiaaldemokaatiku erakonnaga RK-s 

31.10 Eesti Naisliidu konverents ravusraamatukogus 

07.11 Kohtumine Reet Roosi ja Liisa Pakostaga RK-s 

19.11 EAPN üldkoosolek Villa Thais 

23.11 LHKK kohtumine 

5.12 Koja ümarlaud 

10.12 Networkimg Europe Rootslased EAPN Rootsi võrgustikust Sonja Wallbom eestvedamisel 

(Toidupank, Eesti Lapsevanemate Liit, Eesti Kasuperede Liit, Omastehooldajad). Kohtumine Reet 

Rääk + Vabaühendused; kohtumine Märjamaa VV-ga Märjamaal. 

13.12 Nõmme sotsiaaldemokraadid käisid külastamas EAPN kontorit. 

22.12 Uus koostööpartner MTÜ Saagu Valgus (teenuseosutaja, otsene abi ja toetus Raplamaa 

pudustkannatavatele peredele; tasuta huviringid lastele + pereabi; 200-le lapsele jõulupidu koos 

kinkide ja pakkidega). 

 

Mida on teinud liikmesorganisatsioonid aastal 2012 vaesuse vähendamiseks? 

 

1.MTÜ Eesti Omastehooldus  

 

tegevused, mis suunatud eelkõige omastehooldajate ühiskondliku aktiivsuse suurendamisele ja 

tõrjutuse leevendamisele; käesoleval aastal on märksõna „hooldaja tervis“. Tegevusi on toetanud 

erinevad projektid.  

1. Projekt „Sina tead, räägi mulle ka!“.  

Toimunud on 3 kolmepäevast suurt ühist koolitust ja spaa külastust (Haapsalu, Värska, Toila), 

kus osales kokku üle 180 omastehooldaja üle Eesti. Meiega oli kaasas võlanõustaja Terje Lääts, 

kes lisaks loengutele andis jooksva graafiku alusel ja kokkuleppel kõikidele soovijatele 

individuaalset konsultatsiooni (tasuta). 

 

Lisaks toimusid kohtadel kogemusrühmade piirkondlikud üritused, käidi üksteisel külas ja 

korraldati erinevaid õpitubasid. Kogemusrühmi on 14 sh saartel ja Ida- Virumaal, osaleb igas 

10- 20 omastehooldajat.  

 

2. Projekt „ Väsinud mesilane tantsib kehvasti“. 

Terviseedendav ja kogemusrühmade omavahelist jõukatsumist sisaldav 3-e päevane aktiivne 

sportlik tegevus Pirgu mõisas.  

 

3. Projekt „Lapse mets on väike ja lähedal“. 

Türi Toimetuleku kooli õpilaste ja nende sõprade ühepäevane retk sügisesse loodusesse.  

 

4. MTÜ Eesti Omastehooldus on olnud käesoleval aastal põhiliseks partneriks Eesti 

Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA-le Eesti Omastehoolduse arengukava koostamisel. 

Töötatakse välja  omastehoolduse strateegiat aastani 2020, et kujuneks ühene arusaam 

omastehooldaja pere igapäevaeluga toimetulemisest ja just neile iseloomulikest ja vajalikest 

toetustest ning teenustest. Arengukava eesmärk on seadustada omastehooldus Eesti 

hoolekandesüsteemis. Koostatava pikaajalise tegevuskavaga soovitakse korrastada lähedase 

hoolduse ja hoolduskohustusega seotud mõisteid ning läbi uudse hoolekandealase 

tegevusmudeli parandada omastehooldajate elukvaliteeti. Püütakse harmoniseerida Euroopas 

käibel olevad mõisted, mis seotud omastehooldusega ja mida on praktiseeritud ka Eestis 

omastehoolduse arendustegevustes erinevate projektide toel. Loodavad ja arendatavad teenused 

keskenduvad eelkõige lähedasi hooldavatele pereliikmetele, nende  juhendamisele ja 

toetamisele, eesmärgiks  võimaldada lähedase hooldusega seotud pereliikmel soovi korral asuda 

tööle või jätkata töötamist hoolduskohustusega paralleelselt; tagada omastehooldajatele 

võimalus olla aktiivne ning  anda ka omalt poolt kogukonna ellu suurem panus; olla 



majanduslikult toimetulev.  

 

Www.omastehooldus.eu 

 

 

 

 

2.ESTA tegevusülevaade vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel 2012. aastal  

 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) on loodud 2004. ja tema tegevuse eesmärgiks on: 

sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste ühendamine sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö ja 

sotsiaaltöö kultuuri edendamiseks ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks; 

ühenduse liikmete kutsealaste huvide esindamine ja kaitse. 

 

ESTA-s tegutseb muuhulgas ka kodutute hoolekande sektsioon, mille liikmete tegevus on kooskõlas 

MTÜ EAPN Eesti Võrgustiku arengukava  eesmärgiga nr 2 – Ühiskond on paremini informeeritud 

vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. Kodutute hoolekande sektsioon on aktiivselt tegutsenud selle 

eesmärgi täitmisel ning teadlikkuse tõstmisel vaesuse erinevatest aspektidest ja stereotüüpse 

suhtumise muutmisest. Sektsiooni liikmed on külastanud mais 2012 Keila linnas erinevad asutusi, 

mis pakuvad toimetulekuvõimalusi vähese konkurentsivõimega inimestele, s.h. koduta inimestele. 

Kodutute öömajas tutvuti kodututega tehtava klienditööga, Keila hoolekandesüsteemiga üldiselt, 

Keila linna töökeskusega, kus lisaks erihoolekande klientidele rakendatakse tööle ka koduta 

inimesi.  

Augustis 2012 külastas kodutute hoolekande sektsioon Võru linna, kus samuti tutvuti linna 

hoolekandesüsteemiga ning külastati Nöörimaa Tugikodu, mis osutab erinevaid teenuseid 

toimetulekuraskustes inimestele.  

ESTA eetikakomitee tegutseb sotsiaaltöö eetiliste juhiste väljatöötamise nimel, sh. analüüsitakse 

ajakirjanduses avaldatud eetilisi juhtumeid kajastavaid artikleid, vajadusel avaldatakse 

seisukohavõtte. 

ESTA piirkondades (Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti) on käesoleval aastal läbi viidud teemapäevi, mis 

keskenduvad ühele vaesuse ja tõrjutuse põhjusele – sõltuvusprobleemile, eesmärgiga aidata mõista 

sotsiaaltöötajatel sõltlasi.  

ESTA terminoloogiakomisjon töötab järjepidevalt välja ja korrastab sotsiaalala terminoloogiat, 

pöörates sealhulgas tähelepanu tõrjumise vältimisele erialaterminites.  

 

ESTA 2012.a. tegevuskava on üleval ESTA kodulehel, vt  HYPERLINK 

"http://www.eswa.ee/index.php?go=tegev2012" http://www.eswa.ee/index.php?go=tegev2012 

 

3.MTÜ Kuusalu Omastehooldus 
 

1. Tallinna Omastehooldajate üritusel osalemine – 18.01.12 kell 13.00 Endla 59 Tallinna 

Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses loeng teemal „Uriinipidamatus, hooldus- ja 

põetusvahendid“  vahendeid tutvustab Tallinna Põhja Regionaalhaigla vanemõde Silva 

Põldmets, üritus tasuta, ootame osalema! 

2. 14.03 Rakvere Sotsiaalkeskuses Rakvere Omastehooldajate tugigrupi koolitus teemal 

„Inimese arenguetapid ja nende roll inimese arengus“. Koolitus toimua piiriülese 

koostööprojekti „Innocare“ raames, rühmajuht Tiina Tursman 

3. 21.03 Tallinna Omastehooldajate tugirühma koolitus teemal "Alkohol ja selle mõju inimese 

tervisele, pereelule" 

4. 11.04 Rakvere Sotsiaalkeskuses Rakvere omastehooldajate kohtumine kell 14.00. Jätkub 

koolitus teemal "Elukaar ja selle etappide mõju inimese elule." 

5. 09.05-12.05 Tiina Tursman väljasõidul Brüsselis esindamas Eestit konverentsil teemal 

http://www.omastehooldus.eu/


"Vaesuse vastu võitlemine – kodutud" 

6. 16.05 Tallinna omastehooldajate koolituspäev teemal "Omastehooldus ja Eesti õigusaktid". 

Endla 59 

7. 17.05 Rakvere PERH'i esindajate teabepäev teemal "Palliatsioonravi. Valusündroom ja 

sellega tegelemine." 

8. 29.05 Kuressaare Sotsiaalkeskuses toimus Inkotoa poolt organiseeritud üritus "Kuivaks". 

Üritusel esines ka T. Tursman  teemal "Väsimus ja stress hooldaja töös ning sellega 

toimetulek" 

9. 13.06 Rakvere Omastehooldajate koolituspäev teemal "Toimetulek stressi ja depressiooniga" 

Rakvere Sotsiaalkeskuses kell 16.00-18.00 

10. 25.08 Omastehooldusprojekti "Avatud uksed omastehooldusesse" algus. Esimene 

koolituspäev Kuusalu Kunstide Koolis kell 13.00. Esimeseks koolitusteemaks on 

"Omastehooldus läbi inimese eluea" lektoriks T. Tursman, teiseks lektoriks A. Jonuks 

teemaga Mälutreening. 

11. 09.09 Kolgaküla Rahvamajas Omastehooldusprojekti "Avatud uksed omastehooldusesse" 

algus.Teemaks Omastehooldus ja omastehooldaja. Toimetulek invaliidistunud pereliikmega. 

Psüühiline trauma ja toimetulek traumaga - lektor Tiina Tursman. Mälutreening - 

mälutreener ja Tapa omastehooldajate tugigrupi juht Anu Jonuks. 

12. 12.09 Rakvere Sotsiaalkeskuses Rakvere omastehooldajate tugigrupi kokkusamine - 

teemaks Enesekehtestamine ja toimetulek raske hooldatavaga. 

13. 19.09 Tallinna omastehooldajate kokkusaamine kell 13.00 teemaks Toimetulek depressiivse, 

vihareaktsioonidega hoolealusega 

14. 27.09 Eakate konverents "50 + " Tallinna Rahvusraamatukogus. 

15. 29.09 Kuusalus teine koolituspäev omastehooldusprojekti "Avatud uksed 

omastehooldusesse" raames. Kristina Kams (Tallinna Kõrgema Meditsiinikooli lektor-

koolitaja) teemal "Põletused, haavad, haavandid ja lamatised ning nende ravi. Epitsüstoomi 

ja stoomi hooldus" ja Anu Jonuks (mälutreener ja koolitaja ) teemal "Mälutreening". 

16. 14.11 Kuusalu ja Viljandi kogemusrühmade kohtumine projekti "Avame uksed 

omastehooldusesse" raames. Koolitusteemaks "Stress, depressioon hooldataval või hooldajal 

ning kuidas sellega toime tulla". 

17. 17.11 Kuusalu Kunstide koolis koolituspäev projekti "Avame uksed omastehooldusesse" 

raames. Teemaks "Ergonoomika ja hooldajat säästvad töövõtted koduses hoolduses" lektor 

Kristina Kams - Tallinna Kõrgema Meditsiinikooli lektor-koolitaja. 

18. 19.11 EAPN Eesti koolitus arengutest EL 2020 suunal, eestseisuse kohtumine. 

19. 21.11 Rakvere ja Kuusalu kogemusrühmade ühine koolituspäev Rakvere Sotsiaalkeskuses. 

Teemaks "Ergonoomika ja hooldajat säästvad töövõtted koduses hoolduses" lektor Kristina 

Kams - Tallinna Kõrgema Meditsiinikooli lektor-koolitaja. 

Rohkem infot : www.kuusauomastehooldus.eu 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuusauomastehooldus.eu/


 

 

 


