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KUTSE 

Euroopa kodanike aasta – teine omastehoolduse foorum   

24. augustil Viljandis Sakala Keskuses 

Liidu kodakondsus ja sellega kaasnevad õigused on üks Euroopa Liidu tugisammastest. EL  

kodakondsus kehtestati Maastrichti lepinguga 1. novembril 1993 ja peagi möödub sellest 20 

aastat. Selle tähistamiseks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa 

kodanike aastaks.  

Korraldatav foorum on pühendatud teema- aastale ja keskendub Eesti sotsiaalmaastikul kõige 

vähem tähelepanu ja toetust pälvinud sihtrühmale, lähedasi hooldavatele  pereliikmetele, 

omastehooldajatele. Võrdväärse kodanikuna on ka omastehooldajatel oluline teada ja tunda 

õigusi, mis kaasnevad EL kodakondsusega, nad soovivad arutleda omastehooldajate õigustest 

ELis ja luua nägemus sellest, kuidas ELs ja Eestis peaks omastehooldajate olukord muutuma 

lähiajal ja milliseks kujunema mõne aasta jooksul.  

Teine omastehoolduse foorum on kutsutud kokku Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA 

ja MTÜ Eesti Omastehooldus algatusel ning ettevõtmist toetab HMN.   

Käesoleva foorumi peaesineja on  Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarers pikaajaline 

eestvedaja, president Frank Goodwin. Nõusoleku esinemiseks on andnud  TLÜ Sotsiaaltöö 

Instituut (kaasaegsed sotsiaalpoliitilised meetmed hoolekande korraldamisel), Merle Haruoja 

Inimõiguste Instituudist (omastehooldaja õigused on inimõigused), Evi Kruzman Ida- Viru 

Maavalitsusest (omastehooldus erinevates kultuurides), Priit Adler MTÜ Ökokratt (abi 

loodusest puuetega inimeste ja nende lähedaste murede leevendamisel). Foorumil võtavad 

sõna ka parlamendiliikmed Helmen Kütt ja Margus Tsahkna, kutsutud on sotsiaalminister 

Taavi Rõivas. Ivari Padar, kes esindab Eesti omastehooldajaid Europarlamendi 

omastehooldajate toetusrühmas edastab oma mõtted eelnevalt salvestatuna. Loodetavasti on 

kohal ka põhjanaabrid Soomest ja lõunanaabrid Läti Aluksne linnavalitsusest.  

Alustame 9.00 teretulemast- kohviga ja lõpetame ühistes aruteludes kell 18.00.  

Päeva juhib oma tuntud headuses Rünno Lass. 
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REGISTREERUMINE  

Euroopa kodanike aasta – teine omastehoolduse foorum   

24. augustil Viljandis Sakala Keskuses 

Osalemisest teatamiseks ja meiepoolse arve väljastamiseks saada allolev registreerimisleht: 

ingridvali11@gmail.com, registreerimine kestab kuni esmaspäevani, 19. august või kuni kohti 

jätkub. Osavõtumaks peab olema laekunud 22.augustiks, hilisem tasumine kokkuleppel.  

Osalustasud:  MTÜ Eesti Omastehooldus liikmetele 10 €, teistele 40 €, kolm või enam 

osalejat samast asutusest sh piirkondlikud kogemusrühmad 34 €. Hinnas sisaldub ka 

foorumipäeva toitlustamine.   

Nimi (nimed):  

Asutus, aadress:  

Kontakttelefon:  

e- post arve saatmiseks: 

Kui tasud ise MTÜ EOH pangakontole (221054778413), lisa märgusõna „foorum“ 

Lisainfo: info@omastehooldus.eu või tel: 5068822, Helle 

Meil oleks väga hea meel kui leiaksite aega ja võimalust tulla foorumile, kuulata esinejaid ning 

omavahelistes aruteludes vahetada mõtteid, kuidas ja milliste meetmetega meie omastehooldajate  

igapäevaelu mõjutada, muresid leevendada ja inimväärsemaks muuta.  

TULE ISE JA VÕTA OMASTEHOOLDAJA KAASA! 

 

Heade soovidega  

Helle Lepik ja Ivar Paimre 

MTÜ Eesti Omastehooldus  

juhatuse liikmed  
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