MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS ON
EUROCARERS INNOVAGE VÕRGUSTIKU LIIGE

MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS on avalikes huvides tegutsev
juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis on
loodud 2011. aastal. Alates 2013. aastast on ühing Euroopa
omastehooldajate ühenduse EUROCARERS täisliige.
Ühingu eesmärgiks 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.
Ühingu liikmeks võib astuda iga vähemalt 18- aastane
füüsiline isik, kes oma tegevusega aitab kaasa ühingu
eesmärkide elluviimisele.
Ühingu projektitööd on suunatud omastehooldajate
koolitamisele, arvestades erinevate huvigruppide vajadusi.
Oluline teetähis:
2012—Eesti Omastehoolduse arengukava 2013-2020

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3,
1040 Brussels
0032(0)27412405
info@eurocarers.org
www.eurocarers.org

Omastehoolduse infoportaal
Euroopa Liidus

www.facebook.com/
EuropeanAssociationWorkingForCarers

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni
7. Raamprogramm
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1/No 306058

Täiendavat informatsiooni
MTÜ Eesti Omastehooldus kohta leiab veebilehelt:
www.omastehooldus.eu

Siin esitatud informatsioon ei pruugi esindada Euroopa
Komisjoni ametlikku seisukohta või arvamust.

InformCare

Registreeritud Luksembrugis 2006
Registreerimise nr.: F6854

Euroopas kannavad pereliikmed või sõbrad
oma kodus 80% kogu hoolduskoormusest.
Oma lähedase hooldamine võib olla stressirohke ja paljudel juhtudel on hooldaja roll
senini ühiskondliku tunnustuseta. Omastehooldajad kogevad hooldamise psühholoogilisi, füüsilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid ning tagajärgi.

Infoportaal annab ülevaate:
 hoolekande– ja tugiteenustest
 seadusandlusest ja rahalistest toetustest
 vanemas eas sagedamini esinevatest vaegustest
 hooldamisega toimetulekust
 töö– ning pereelu ja hooldamise tasakaalustamisest

Hooldustöötajatele suunatud informatsioon
on saadaval järgmistes riikides:

Veebipõhine platvorm, mis pakub toetavaid
teenuseid hooldajatele ja rakendub 27 EL-i
liikmesriigis, on loodud INNOVAGE projekti

Interaktiivsed suhtlusvahendid!

raames INRCA ja EUROCARERS koostöös
ning 7. raamprogrammi rahastuse toel.

Eesti infoportaal sisaldab suhtlusvahenditena
sotsiaalvõrgustikku, tava– ja videovestlust

MTÜ Eesti Omastehooldus, INNOVAGE

ning sõnumite saatmist, mis võimaldavad

hooldajate esindusorganisatsioonide võr-

omastehooldajatel:

gustiku liige, on koostöös INRCA ja EURO-



CARERS organisatsioonidega Eesti omastehoolduse infoportaali arendaja ja koordinaator.

võtta ühendust organisatsiooni meeskonnaga ja küsida abi ning toetust



tutvuda ja jagada kogemusi teiste hooldajatega, kes on sarnases olukorras — olla osa
sotsiaalsest võrgustikust

Bulgaaria
Tšehhi
Saksamaa
Leedu
Luksemburg
Malta

Poola
Portugal
Slovakkia
Rootsi

Tööandjatele suunatud informatsioon on
saadaval järgmistes riikides:
Bulgaaria
Tšehhi
Saksamaa
Leedu
Malta
Poola

Portugal
Slovakkia
Rootsi
Ühendkuningriik

Projekti koordineerib Sheffield’I Ülikool
www.innovage.group.shef.ac.uk

