
 

 
 

Koolitus “Vanemaealiste õigused ja võimalused ning koostöö kohalikus 
omavalitsuses"   
 
Koolituse eesmärk  

• saadud ülevaade kohalike omavalitsusüksuste rollist, ülesannetest ja 
otsustusprotsessidest, vajaliku teabe kättesaadavusest; 

• heade näidete toel Innustatud vanemaealised aktiivselt osalema 
otsustusprotsessides ning algatama ja osalema partneritena vanemaealiste 
huvikaitses;  

• teadlikkuse tõusu vähendamaks üksindusest, kõrvalejäetusest ning sotsiaalsest 
isolatsioonist tingitud vaimse ja füüsilise tervise riske. 

Koolituse sisu 
Koolituse sisu on koostatud vanemaealiste heaolu puudutavates valdkondades teadlikkuse  
tõstmiseks ja käsitleb enimesinevaid küsimusi ja probleeme, millega vanemaealised 
sagedamini kokku puutuvad (elukeskkond, tervisedendus ning vaba aja veetmine, 
elukestev mitteformaalne õppimine, soodustused, info leidmine sotsiaaltoetuste kohta ja 
kohaliku omavalitsuse tugi abivajaduse korral jm). 

Tutvustatakse kohaliku omavalitsuse ülesannete  ja otsustusprotsesse, info leidmist ning 
teabe saamise õigusi ja võimalusi osaleda kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamises 
(teabe avalikustamine,  õigusaktide eelnõudele ettepanekute tegemise võimalused, 
osalemine kohaliku omavalitsuse organite töös, vanemaealiste nõukogud ja otsustuskogud 
jm). 

Selgitatakse iga inimese õigust saada kohalikult omavalitsuselt infot, abi ja toetust vastavalt 
inimese tervislikule seisundile ja tegevusvõimele. Tuuakse näiteid sotsiaalhoolekandelise 
abi taotlemisest ja otsustusprotsessidest, räägitakse inimeste õigustest ja perekonna-
seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse sisust. Tutvustatakse hoolekandereformist 
tulenevaid uuendusi ja  muutusi.  

Julgustatakse vanemaealisi heade näidete kaudu osalema aktiivselt vaba aja sisustamisel, 
elukestvas õppes, tervisedendusel ja riskide ennetamist soodustavates tegevustes, olema 
aktiivseks partneriks omavalitsustele ja vajadusel uute algatuste ning vajaduste 
teadvustajaks kohalikule omavalitsusele.  

Käsitletavad mõisted 

• kohaliku omavalitsus, kohaliku omavalitsuse kohustused ja pädevus; volikogu ja 
vallavalitsus, ametiasutus; 

• õigusvõime, teovõime, eestkoste, volikiri, tahteavaldus; 

• sotsiaalteenused ja sotsiaaltoetused; hoolekandeferorm, ülalpidamiskohustus. 

Koolituse ülesehitus 
Koolituse kestuseks on 4 akadeemilist tundi. Koolitus koosneb kolmest temaatilisest 
iseseisvast plokist 
1. plokk. Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja kuidas neid täidetakse; 
2. plokk. Sotsiaalteenused ja õigus abile; 
3. plokk. Ennetustegevused ja vanemaealiste aktiivne osalemine ühikonnaelus. 

Töötamisviis 
Koolitaja võtab koolituste läbiviimisel osalejate huvist, vajadustest ning eelteadmistest 
lähtuvalt aluseks koolitusteemades käsitletavad mõisted ja kujundab õppe pigem 



 

aruteluvormis, kasutades õppijat aktiveerivaid meetodeid (grupiarutelud, valikvastustega 
küsimused ja füüsiliselt arvamuse väljendamise võimalused jm).  

Teemade käsitlemise tugimaterjalina saavad osalejad jaotusmaterjali iga teemaploki osas 
mõisteseletustega ja põhiteesidena. 

Üheskoos arutatakse praktiliste näidete üle ning lahendatakse võimalikke ette tulevaid 
juhtumeid. 

Koolitaja tutvustab osalejatele teemakohaseid materjale ja andmebaase internetis ning 
annab juhtnööre kohaliku omavalitsuse veebilehtedelt vajaliku info iseseisvaks leidmiseks, 
räägib võimalustest info otsimiseks ja teabe saamiseks. 

Koolituse tulemus 

Koolitusel osalenud mõistavad Eesti kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja otsustusprotsesse 
ning enda positsiooni selles, omavad ettekujutust juriidilistest olukordadest, millega 
vanemaealised sagedamini kokku puutuvad, teavad, kuidas mõnes konkreetses olukorras 
ise toimida, kust nõu või abi saada. 
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