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Sotsiaalne innovatsioon on

◦ uudsed lahendused (tooted, teenused, mudelid, turud, protsessid jne), 

mis ühekorraga rahuldavad sotsiaalset vajadust (efektiivsemalt kui 

olemasolevad lahendused) ja kasutavad ressursse uutmoodi või paremini 

(TheYoung Foundation/European Commission, 2011).

➢Pikaajalise hoolduse süsteemis on olemas selge sotsiaalne 

vajadus, mille jaoks on vaja uusi lahendusi…
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Innovatsioon vajab vähemalt nelja eeldust

Teenuste laiendamine

- Ligipääsu tagamine 

-Teenused vastavalt 

vajadusele

Kogukonnapõhine 

hoolekanne

- Motiveerida sidusrühmi

- Täiustada vanemate 

inimeste integratsiooni 

Tööhõive ja ametialane 

väljaõpe

- võimestamine

Integratsioon & 

koordinatsioon

- Koordineerida disain 

ja teenuste korraldus 

Kasutajad

Pikaajaline 

hooldus

Mitteametlikud 

hooldajad

Tervishoiu 

süsteem

Sotsiaal-

hoolekande 

süsteem
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Pikaajaline hooldus innovatsiooni ja aktiivsena
vananemise poliitika kontekstis
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Hoolduse 

nõudlus

Mitteametli

ku hoolduse 

pakkumine

Ametliku 

hoolduse 

pakkumine

Pikaajalise 

hoolduse kui 

sotsiaalse riski 

teadvustamine

Riigid

Universaalne-

Põhjamaade

Keskmine Madal Kõrge Esmased liikujad Taani, Soome, 

Holland, Rootsi

Standardhooldus

e segu

Kõrgem 

keskmine

Keskmine Keskmine Varajased liikujad Saksamaa, Austria, 

Prantsusmaa, 

Inglismaa

Perekonnal 

põhinev

Kõrge Kõrge Madal Hilised liikujad Hispaania, Itaalia, 

Portugal, Iirimaa, 

Kreeka

Kesk- ja Ida-

Euroopa

Madal 

keskmine

Kõrge Madal Alustajad Ungari, Poola, 

Tšehhi, Slovakkia, 

Rumeenia, Bulgaaria, 

Eesti, Läti, Leedu
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Inimese-
kesksus 

Ennetustöö

TurvalisusTõhusus

Innovatsioon peab kaasa aitama



Tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekande 
vajaduse ennetav 

hindamine

Eakate ja nende 
lähedaste 

(hooldajate) 
kaasamine

Erinevate 
valdkondade 
spetsialistide 
kaasamine

Erinevate 
spetsialistide 
kaasamine 

koordineerimaks 
pikaajalist hooldust 

Kombinatsioon 
hooldusest seotult 

abistavatest 
sekkumistest

INTEGREERITUD HOOLDUSE PÕHIELEMENDID

Näide inimkesksest hooldusest: Integreeritud hoolduse ja 
tervishoiusüsteemi tasakaalustamine

Allikas: Projekt Sustain





Mõned SUSTAINi tulemused innovatsiooni 
võtmes

◦ Süsteemi tasand

◦Tervise-ja sotsiaalhoolekande süsteem on killustunud ja info ei 

liigu

◦Hooldaja, lähedase tasand

◦ Lähedased ja teenuseosutajad ei tea, mis teenuseid keegi osutab 

◦Abivajaja tasand

◦ Eakatel on raske uue tehnoloogiaga kohaneda



IKT ja aktiivne vananemine EL tasandil

◦ Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial (IKT) on aina tähtsam roll aktiivsena 

vananemise toetamisel. 

◦ 2007. aastal käivitas Euroopa komisjon info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning 

vananemist käsitleva Euroopa tegevuskava Väärikas vananemine infoühiskonnas. 

◦ Väärikana vananemise tegevuskava on lahutamatult seotud ELi e-kaasatuse algatusega 

i2010, mis püüab tagada IKT-valdkonna ettevõtete ja avalike asutuste jätkuvaid 

edusamme kõigi IKT-toodete ja -teenuste juurdepääsetavaks muutmisel ebasoodsas 

olukorras rahvastikurühmadele. 

◦ ELi ambitsioonikas digitaalarengu tegevuskava 2020, mis on üks Euroopa 2020. aasta 

strateegia juhtalgatusi, püüab paremini ära kasutada IKT võimalusi innovatsiooni, 

majanduskasvu ja progressi edendamiseks. 



Häid praktikaid mujalt riikidest

Big Launcher (Tsehhi)

Casa alla Vela intergenerational housing (Itaalia)

Everyday rehabilitation (Taani)

Hen Project (Inglismaa)
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http://mopact.group.shef.ac.uk/research-posts/innovations-7/#alla
http://mopact.group.shef.ac.uk/research-posts/innovations-7/#Rehab
http://mopact.group.shef.ac.uk/research-posts/innovations-7/#Hen


Veel projekte

◦ Algatus Best Agers (Parimad vananejad) on suunatud üle 55-aastastele. Selle eesmärk on 
edendada põlvkondadevahelist innovatsiooni ja aidata „parimatel vananejatel” teha koostööd 
noorematega ettevõtluse ja oskuste arendamisel, uute ideede loomisel ning teadmiste ja 
kogemuste jagamisel.

◦ InCasa on loonud IKT-põhise süsteemi, milles kasutajakeskne tervise ja keskkonna 
seiresüsteem on ühendatud spetsiaalse teenustevõrguga, et kaitsta põduraid eakaid ja aidata 
neil kauem edukalt oma kodus elada.

◦ Pilootalgatus eakate väärkohtlemise vastu. Kolm ELi rahastatud projekti 

◦ EuROPEAN – Euroopa võrdlusraamistik eakate väärkohtlemise ja hooletussejätmise
ennetamiseks: http://www.preventelderabuse.eu

◦ MILCEA – eakate väärkohtlemise järelevalve Euroopa Liidu riikliku tervishoiu ja pikaajalise 
hoolduse süsteemide lõikes: http://www.milcea.eu

◦ WeDO – Euroopa partnerlus eakate heaolu ja väärikuse kaitseks: http://www.wedo-
partnership.eu/

http://www.preventelderabuse.eu/
http://www.milcea.eu/
http://www.wedo-partnership.eu/


Tänan tähelepanu 
eest!
gerli.paat@praxis.ee
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