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▰ Digitehnoloogiliste lahenduste roll eakate igapäevas tähtsustub 
üha enam nii Eestis kui mujal maailmas.

▰ Digitehnoloogilised lahendused toetavad eakate igapäevast 
toimetulekut ja heaolu mitmel tasandil - kodus, kogukonnas, 
riiklikul tasemel.

▰ Digitehnoloogilised lahendused loovad uusi koostöövõimalusi, 
tööriistu ja praktilisi abivahendeid eakate tegevuse toetamiseks 
erinevatel tasanditel.

TRENDID
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Allikas: Statistikaamet

STATISTIKA

▰ Eakate osakaal Eesti 
ühiskonnas tõuseb 
märkimisväärselt 2012 - 2040.

▰ Suurem vajadus eakate 
toimetulekut ja heaolu 
toetavate lahenduste järele.

▰ Omastehooldajaid ehk 
hoolduskohustusega inimesi 
Eestis kokku 47 000

▰ Hooldajatest 51% on 
pensionärid

▰ Hooldajatest 60 % osutab abi 
enam kui 3h päevas (20+ tundi 
nädalas)
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OLULISEMAD TEENUSED

Digitaalsed lahendused saavad pakkuda tuge ja võimalusi nende teenuste paremaks pakkumiseks.

Kodu kohandamine Transport Terapeudi teenused

hoolduskoormusega inimestele



PILOOTPROJEKT
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2018. aastal algas pilootprojekt koostöös 12 
KOV

▰ Kaardistati vajadused ja probleemid, mille 
baasilt töötati välja prototüüp, mis pakub 
lahendusi ja toob kokku kolm osapoolt: 
abivajaja (sh eakad inimesed), abipakkuja ja 
kohaliku omavalitsuse 

▰ Pilootprojekti tulemustest kasvas välja 
digilahenduse täisversioon - HOPSTI.
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Hopsti.ee on digitaalne kohtumispaik ja 
igapäevane tööriist abivajajale, 
abipakkujale ja kohalikule omavalitsusele 
üle Eesti.
▰ Hopsti on tööriist omavalituse 

sotsiaaltöötajale, mille abil abivajajaid 
ja nende vajadusi paremini hallata.

▰ Abivajajale on see võimalus leida sobiv 
teenus oma kodukohale võimalikult 
lähedal

▰ Teenusepakkujale on see võimalus 
toetada abivajajaid sobivate 
teenustega.
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▰ Hopsti projektiga on 
liitunud 12 KOV üle Eesti. 

▰ Projektiga on oodatud 
liituma kõik 
omavalitsused üle Eesti.

▰ Kogukondlikult loob 
Hopsti.ee uusi võimalusi 
mikroettevõtluseks ja 
võimestab piirkonna 
elanikke olenemata 
nende vanusest 
edasiseks arenguks läbi 
e-õppe võimaluste

HOPSTI TÄNA
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DIGITAALSED LAHENDUSED
▰ Kõneravi.ee on veebipõhine kogumik harjutusi kõne taastamise toetamiseks
▰ Digitaalne tugi erinevate probleemide korral, nt afaasia patsientidele
▰ Logopeediline tugi ja teenused kodust lahkumata
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Koostöös Viimsi vallaga on 
valminud digitaalne 
päevaplaneerija eakatele, mis 
toetab eaka inimese igapäevast 
toimetulekut. Päevaplaneerija 
tuletab eakale meelde vajalikke 
tegevusi ning pakub 
päevakavva sobivaid tegevusi, 
mis aitavad muuta päeva 
mitmekesisemaks. 

DIGITAALSED LAHENDUSED
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Aitäh!
Andres@cognuse.com


