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KOKKUVÕTE 
 
Eeldused: 
 
* ESF vahendid - kokku LEADER metoodikal kasutatav summa on 7 milj eurot (5 milj eurot EU vahendid 
ning 2 milj eurot Eesti riigi osa). Jagades 26 LEADER tegevusrühma vahel lihtjagamisega 270 000 (kui 
arvestatakse tegevusrühmade suurusi, siis on kasutada ca 180 000 eurot).  
* Sotsiaalfondi LEADER-tegevusrühmade kaudu pakutava toetusmeetme sihtrühm on ainult täiskasvanud. 
* Taotleja on tegevusrühm, kes saab projekti tegevusi delegeerida või miniprojektide konkursi korraldada. 
 
Arutelu teemad: 
 
* Koordinatsiooni projektid, mis on lõimitud meditsiini ja haridusega, 
 
* Tegeletakse asutustes ligipääsetavusega, nii füüsiline sissepääs kui ka kodulehtede ligipääsetavus – 
puudeid on mitut liiki: vaimupuue, kuulmine, nägemine, liikumispuue jne 
 
* Võlanõustamine – vajaka on täiskasvanud inimeste finantskirjaoskusest ja arusaamisest, pensionärid on 
end lõhki laenanud, perede toimetulek on raskendatud liigsete kohustuste võtmise tõttu, vaja on seda 
probleemi teadvustada, et inimesed ei oska rahaga ümber käia – rahatarkus. 
Nõustamisteenused – pere eelarve, psühholoogiline nõustamine, laiapõhjalised teadmised (nt 55+ 
koolitused, kes saavad oma teadmised tagasi pereringi viia) 
Kogukondade sisene vaimse tervise hoidmine (TAI vaimse tervise koolitus) 
 
* Vabatahtliku seltsilise projekt on käimas, seda võiks täiustada, kui oleks inimesi, kes saaksid ja tahaksid 
seda pakkuda 
 
* Probleemiks on inimeste liikuma saamine, kui nad pole enam võimelised ise bussiga liikuma -  inimestel 
jäävad oma käigud käimata ja tegevused tegemata vahel ka seetõttu, et sotsiaaltöötaja on hõivatud ning ei 
ole aega. 
 
* Pikaajalise hoolduse vajadus ja omaste hooldajad – toetus ja abi on vähene, haakub eakate hoolekande 
küsimustega 
 
* Vanadekodu ja lasteaedade või noortekeskuste (-tubade) tegevuste põimimine, ühised tegevused, koos 
olemine – vanavanemad lasteaeda 
 
* Vajalik on toetajate, abivajajate ja KOV töötajate ühine tegutsemine, et kõigil oleksid vajalikud oskused ja 
teadmised, et abivajaja saaks ise paremini hakkama, aga vaja on tema tugivõrgustiku arendamist ja hoida 
nende motivatsiooni 
 
* Kes toetab abistajat nt vanemad, tegevustöötajad, tugispetsialistid, hooldustöötajat, hoolekande 
spetsialisti, sotsiaaltöötajat vms valdkonna inimest, kes igapäevaselt lahendab teiste probleeme. Nad 
peavad ennast hoidma, oskus end hoida, oluline on päriselt puhkust võtta ja päriselt puhata (ei tee 
vahepeal mingit tööasja ära). 
 
Tegevused: 
 
* Sotsiaalfondi vahenditega uurida, milline on olukord (abivajajate, abistajate ja tugivõrgustiku 
koolitusvajadus) mille tulemiks on see,  et abivajajad on ise suutlikud paremini hakkama saada, abistajad 
ja tugivõrgustik on teadlik, motiveeritud ja nende tegevused on abivajajale suunatud (on ka 
sotsiaalministeeriumi soovitus). 
* Vajalik kaardistada teenusepakkujad, et inimesed teaksid, kust mingit teenust saab. 
* Koolitused erinevatele sihtgruppidele. Inimressursi koolitused ja motivatsioonireisid, õppekäigud 
* Perede nõustamine, kogukonna psühholoog 
* Omaste hoolduse teenuse jätkamine 
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* kohapõhine käsiraamat, lendleht, hädaabinumbrid jms. Olemas on Kogukondade töövihik, see üle 
vaadata. 
* Digipädevuse tõstmine, vahendid, et tõstetud digioskuseid kasutatakse, siis ei lähe rooste 
* Kriisi-situatsioonides hakkama saamine 
* Võrgustumine – kes on minu naaber, mis abi ma temalt saaksin, mis ma saan ise pakkuda 
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 TURVALISUSE TEEMA (Päästeameti ettepanek aruteluks) 
 
Kogukondade enda vabatahtliku päästevõimekuse ja omapääste teadlikkuse tõstmine 
Ise hakkama saamine erinevate hädaolukordadega – pole elektrit, vett, katus lendab tormiga, vihmasajud 
või kevadise lume sulamisega on teed ligipääsmatud 
Elanikkonna kaitse 
Kogu ühiskonna üldine toimepidevus – alates sellest, kust saab vett, kui elektrit pole, kelle juurde minna, 
kui häda käes, kus on lähim töötav sularaha automaat, kuidas üksi elavad vanurid oma 
muredest/abivajadustest teada annavad jms 
Teavituskoolitused erinevatele sihtrühmadele – noored, eakad, tööealised. Teemadel tuleohutus, pääste, 
tormikriisid, eluks vajaminev, kus on lähim abipunkt 
 
Vajalikud investeeringud:  
Generaatorid ja generaatorite ümberlülitusjaamad, kus on, kes ja kuhu ühendab;  
Satelliittelefon; 
Tuletõrje veevõtukohad (markeerimine, ligipääsetavus); 
Veeohutusega seotud investeeringud; 
Suitsu- ja vinguandurid; 
Kui keegi peab vajalikus, siis miks mitte ka varjendid, aga siis tuleks mõelda, et on turvaline, õhuligipääs, 
tualeti võimalused, värske vesi, kelle käes võtmed, kes avab kui vaja ja kas kõik kogukonnas teavad kus see 
asub. 
 


