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SUSTAINI PROJEKTI EESMÄRK 

• Parandada integreeritud 

hooldusteenuseid eakate jaoks, kes 

elavad kodus ja vajavad mitmeid 

tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid 

• Kohandada teenuseid nii, et need 

sobituksid kahe süsteemiga 
 



ALAEESMÄRGID 

• Parendada pikaajalise hooldusega seotud teenuseid 
Austrias, Eestis, Saksamaal, Hollandis, Norras, 
Hispaanias ja Inglismaal 

• Hinnata teenuste rakendamise protsessi 

• Hinnata teenuste rakendumist ja kohaldatavust muu 
tervishoiusüsteemiga (sh Euroopa regioonides)  

• Disainida ja rakendada kommunikatsioonistrateegia selle 
kohta, kuidas parendada olemasolevaid integreeritud 
pikaajalise hoolduse teenuseid,  
• sisaldades sh tegevuskava mis on suunatud poliitikakujundajatele 

ja otsustajatele ülesandega disainida, luua ja säilitada süsteem, 
mis on fokusseeritud eakate keerukate vajadustega integreeritud 
hooldusele  

 



PROJEKTI TEGEVUSED 

I etapp: pikaajalise hoolduse ja teenusevajajate kirjeldus. 

Kasutatakse erinevaid registreid ning intervjuusid 

teenuseosutajate ning saajate ja nende lähedastega.  

II etapp: Ettepanekute väljatöötamine ja rakendamine. 

Rakendamise tulemuslikkuse hindamine jooksvalt 18 kuu 

jooksul.  

III etapp: Väljatöötatud tööriista levitamine ja rakendamine 

ning seniste tulemuste hindamine.  



TULEMUSTE RAKENDAMINE 

 

Projekti käigus loodud riikide ülevaateid ja kirjeldusi 

saab kasutada valdkonna ja teenuste arendamiseks 

 

Väljatöötatud interaktiivset tööriista saavad kasutada 

kõik teenusekasutajad ja poliitikakujundajad 





PROBLEEMIDE KAARDISTAMINE 

Palun sõnastage individuaalselt 3-5 probleemi ja 

kirjutage need eraldi postititele 

 

Grupeerige lauas probleemid 

 

Igaüks paneb enda jaoks olulisele probleemi juurde 

mummu (või mõlemad) 

 

Igast lauast tuleb kaks kõige olulisemat probleemi 

(kõige rohkem mummusid saanud probleemid) 



LAHENDUSTE LEIDMINE 

Palun arutlege lauas probleemi lahenduse üle ja 

seejärel kirjutage võimalikud lahendused laual 

olevale paberile 

 

Lahenduste kirjutamisel palun lähtuge nende 

lahendamisel järgmistest tasanditest: 

  Riik 

  KOV 

  Teenusevajaja 

  Muu 


