
 

 

   

 

 

 

 

KONVERENTS „Teekond dementsussõbralikumate teenuste poole“ 

 

 

 

 

Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis dementsuse teemalise konverentsi „Teekond 

dementsussõbralikumate teenuste poole“. 

Konverentsi eesmärk on tuua ühise laua taha nii Eesti kui ka välismaa head praktikad 

dementsusega inimestele teenuseid pakkuvas valdkonnas. Konverents inspireerib ja 

jõustab KOVe, hoolekandeasutusi ja teisi teenuseosutajaid tegutsema 

dementsussõbralikuma ühiskonna nimel. Konverentsijärgselt soovime, et  

dementsusega inimestele ja nende lähedastele hakatakse veelgi enam pakkuma 

elukvaliteeti parandavaid ja inimväärset elu tagavaid mitmekülgseid teenuseid. 

Konverentsile on oodatud dementsusega inimene ja tema lähedane, teenuse osutajad 

(hoolekandeasutused, õendusabi, koduteenuse pakkujad, tegevusterapeudid, 

päevakeskused jt), KOV sotsiaalhoolekande valdkonna töötajad ja kõik teised 

huvilised. 

Konverentsi töökeeleks on eesti ja inglise keel. Pakume sünkroontõlke võimalust. 

Konverentsi osalustasu on 20 €.  

Konverentsile saab registreerida läbi MTÜ Elu Dementsusega kodulehe 

(eludementsusega.ee). Registreerimine lõpeb 07. märts 2017. Osalustasu palume 

maksta hiljemalt samaks kuupäevaks. 

Osalustasu maksmisel palume märkida: arveldusarve nr EE712200221069984564 

(Swedbank), saaja: MTÜ Elu Dementsusega, selgitus: konverents ja osaleja nimi. 

 

Lisainfot konverentsi kohta saab: 

Anu Varep 

e-mail: info@eludementsusega.ee 

mobiil: 5536236 

 

Olete väga oodatud! 

http://eludementsusega.ee/et
mailto:info@eludementsusega.ee


 

 

   

 

 

Konverentsi kava: 

 

9:00 – 9:30 Registreerimine ja hommikukohv 

9:30 – 10:00 Tervitused ja sissejuhatus -  sotsiaalkaitseminister, Dementsuse 

Kompetentsikeskuse esindajana Miret Tuur 

10:00 - 10:20 Hoolekandepoliitika tegevused ja eesmärgid 2019. aastal- Häli Tarum, 

Sotsiaalministeerium 

10:20 – 10:50 "Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus“ - Terje Teder, Sirle 

Liidres, SA Koeru Hooldekeskus 

10:50 – 11:10 Parim praktika Tartu näitel - Maarika Kurrikoff, Tartu linnavalitsus 

11:10 – 11:30 Parim praktika Haapsalu  KOV näitel - Annaliisa Täht, Haapsalu 

Sotsiaalmaja 

11:40 – 12:30 LÕUNA 

12:30 – 13:15 Dementsusega inimestele hääle andmine ja vabatahtlike kaasamine - 

Kristi Kuusterä, Soome 

13:15 – 14:00 Dementsussõbralik ühiskond - Štefanija L. Zlobec, Sloveenia 

14:00 – 14:20 Teenuste vajadus dementsusega inimese lähedase pilgu läbi - Kristel 

Raesaare, dementsusega inimese lähedane 

14:20 – 14:35 KOHVIPAUS 

14:35 – 15:20 Dementsussõbralik keskkond – kuidas saada dementsussõbralikumad 

teenused ning ühiskond? - Greet Steyaert, Belgia 

15:20 – 16:05 Palliatiivravi ja dementsus – mis ja kuidas? - Christine De Bosschere, 

Belgia 

16:05 – 16:45 Integreeritud teenus Diakooniahaigla näitel - Jelena Leibur, Tallinna 

Diakooniahaigla, Pille Sillaste Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

16:45 – 17:00 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine 

 

Konverentsi modereerib Dementsuse Kompetentsikeskuse integreeritud teenuse ja 

sotsiaalhoolekande fookusvaldkondade juht Mari Rull. 

 


