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IO1 “Räägi mulle endast”  
S.IN.CA.L.A. Projekt 

S.IN.CA.L.A projekt vastab kõikide EL riikide ühisele vajadusele: lahendada 
vananemisega seotud elanikkonna hooldamise ja toetamise väljakutse, eriti 
vanurite (80+) hulgas.  
 
Kõikides riikides on vajadus hooldusteenuste osutamise järele üha rohkemate 
perede poolt. Selle saavutamiseks on toetus ja sotsiaalpoliitika kujundamine 
omastehooldajatele hädavajalikud. Siinkohal on EL astunud samme 
omastehooldajate vajaduste rahuldamise suunas. 
 
Euroopa 2020 tööhõive strateegia ja Euroopa soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise strateegia (2/3 Euroopa hooldajatest on naised) on head näited, 
samuti Euroopa Sotsiaalõiguste sammas ja EL Parlamendi aruanne hooldusest 
2016. aastal.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_et
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_en


Eesmärgid ja otstarve - IO1 Aruanne: 
 
‘Räägi mulle endast’ aruanne toob välja hoolduskoormusega perede 
kogemused ja vajadused kuues riigis - Eestis, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, 
Portugalis ja Sloveenias.  
 
Selles uuritakse hooldamise mõju omastehooldajatele ja peresuhetele; 
toimetuleku strateegiaid ja rahuldamata vajadusi. 

IO1 “Räägi mulle endast”  
Eesmärgid ja metoodika 
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IO1 “Räägi mulle endast”  
Eesmärgid ja metoodika 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Eesmärgid ja metoodika 

 
Andmete kogumise eesmärk on:  
• uurida omastehooldaja hoolduskogemust; 
• tuvastada ja mõista omastehooldaja vajadusi; 
• uurida, kuidas omastehooldajad kohanduvad hooldaja rolliga ja 

mis panustab vastupidavusse. 
 
Resilience – resilientsus, säilenõtkus, vastupidavusvõime – võime 
edukalt kohaneda ja areneda märkimisväärselt raskes, riskirohkes 
keskkonnas 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Eesmärgid ja metoodika 

Sihtrühmad: 
• Abikaasad 
• Lapsed  
• Lapselapsed 

 
 
 

Korraldati 11 fookusgrupi diskussiooni (EE-SI-GR-IT-IE-PT) ja  
14 intervjuud (EE-IT-PT).  
 
Kokku osales 86 inimest.  

Seejuures esines takistusi seoses 
omastehooldajate saadavalolekuga (valmidus 

või võimalikkus kodust lahkuda, ei leidunud 
kõigile sobivat aega), mistõttu osad partnerid 
rakendasid individuaalintervjuude tegemise. 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Eesmärgid ja metoodika 

 
 
 
 
 

 
Lapsed vanuses 38 kuni 70,  

keskmine vanus 54. 
Abikaasad vanuses 59 kuni 

88, keskmine vanus 71. 
Lapselapsed vanuses 16 kuni 

49, keskmine vanus 28. 
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TULEMUSED 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Tulemused 

 
 
 
 
 

Üldine kogemus hooldajana 
• Hooldaja roll kui viis vastata samaga; ‘teene tasumine’ 
• Kui vanemate ja laste vahelised suhted olid keerulised, olid 

ettekujutus ja tunded hooldustegevuse kohta peamiselt 
negatiivsed 

• Vaid väga episoodiline tugi teistelt pereliikmetelt; sõbrad 
“kadunud” 

• Hoolduse pakkumine ja järelevalve tagamine on ajanõudlik 
tegevus, mis piirab sotsiaalset elu ja tekitab pingeid 
pereliikmete vahel ja teiste sugulastega. 

 
 
 

 
 
 
 
 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Tulemused 

 
 
 
 
 

Põlvkondadevahelised suhted 
• Keskendutakse vaid hooldatava vajadustel ja unustatakse 

endale tähelepanu pöörata 
• Kõige keerukam on leppida haiguse/erivajadusega ja pideva 

hirmu tundmine oma lähedase turvalisuse ja heaolu pärast 
(esile toodud laste poolt, kes ei ela koos oma vanematega). 

• Rahaline pool on samuti aspekt, mis leidis mainimist ja vajab 
tähelepanu, kuid mitte märkimisväärselt. 

 
 
 

 
 
 
 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Tulemused 

 
 
 
 
 

Vastupidavus 
• Kohanemisvõime ja oskuse raskusi ületada tasakaalustamine 

seoses i) vajadusega vastu seista ja ii) tegeliku olukorra 
teadvustamise ja hooldaja rolliga leppimisega 

• Vajalik on tugi, mis võimaldab hooldajal leida aega ka enda 
jaoks, kergendab hooldaja rolliga toimetulekut. 

• Neile, kes on teiseses rollis, on peamiseks murekohaks nende 
vanemate kui peamiste hooldajate heaolu. 

 
 

 
 
 
 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Tulemused 

 
 
 
 
 

Üldised vajadused 
• Nõudmistega kohanemine: ajakorraldus, rahaline surve, 

kohustuslikud ülesanded, sotsiaalne elu, pereelu 
• Olukorraga toimetulekuks on vajalik leida võimalus, kus 

jagada enda kogemusi, kergendada oma koormat ja saada 
koolitusi (pakkuda paremat hoolt) 

• Vajadus kohandada igapäevarutiini, vajadusi ja suhteid, 
tundma õppida hooldusvajaduse olemust ja selle mõju oma 
vanavanemale; psühholoogilise toe vajadus 

• Hooldajad tunnevad end üksikuna ja isolatsioonis, kuna 
sõbrad on kaugenenud ja sotsiaalne elu on puudulik. 
 

 
 

 
 
 



IO1 “Räägi mulle endast”  
Tulemused 

 
 
 
 
 

Üldised vajadused 
• Sotsiaalse aspektina toodi esile inimeste vähene teadlikkus, 

kuidas hooldusega seotud situatsioonides reageerida või 
käituda 

• Osalejatele on oluline ka emotsionaalne toetus, mida 
spetsialistid nagu psühholoogid ja sotsiaaltöötajad saavad 
pakkuda 

• Rohkem teavet toetusvõimaluste ja asjaajamise kohta, 
koduse toe vajadus, koolitusvõimalused, suurem teadlikkus 
vananemisega seotud probleemidega, eriti dementsus 

• Teenuste vastavus individuaalsetele vajadustele, et tagada 
isikukeskne tugi ja hool 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Omastehoolduse tähendus 

 
 
 
 
 

Teenuste ülesehitus, innovatsioon  
• Omastehooldus pole sund vaid tunnetatud vajadus, 

kohusetunne 
• Peresuhete tähtsuse arvestamine teenuste arendamisel 
• Omastehoolduse täiendamine hoolduskoormuse jagamisel 

või omastehooldaja asendamine, et tagada osalus tööturul 
• Eakate hooldusvajaduse katmise tuules on fookuses ka 

pereliikmete sotsiaalsed vajadused 
• Lähedussuhte tähtsus teenuste korraldamisel, positiivse 

tunnetuse loomisel 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



„Kuula mu lugu“ 
sekkumine 

 
 
 
 
 

 
Kuula mu lugu sekkumine – tugigrupp, mis kasutab luulet ja kirjandust 
motivaatorina ning jutustuse ja ekspressiivse kirjutamise tehnikaid kui loovaid 
tööriistu, et aidata dementsussündroomiga inimeste pereliikmetel oma 
mõtteid, tundeid ja kogemusi väljendada ning oma olukorda mõtestada. 
 
Hooldajad kasutavad kirjandust ja luulet, et vahetada mõtteid ja kogemusi, 
leida vastuseid küsimustele seoses dementsuse ja hooldusega ning lõpuks 
saavutada uus vaatepunkt oma rollile. 

Karagiozi K,  Margaritidou P, Egkiazarova M, Toumpalidou M, Makri M and Tsolaki M (2017) 
 



• “Kuula mu lugu” toetusgrupp omastehooldajatele 

• 2 juhendajat 

• kuni 10 hooldajat 

• Iganädalased kohtumised 

• Sama päev 

• Sama ruum 

• Sama aeg 

• 90-minutiline  sessioon 

Karagiozi et al, 2017 

Turvaline 
keskkond 

„Kuula mu lugu“ 
sekkumine 



 
Täname Teid! 

 


