
Rõõmusta oma eakat pereliiget noore seltsilisega!

Meie leiame noored jututajad ning korraldame,
et noor tuleb eaka juurde ning nad otsustavad
koos, mida ette võtta. Näiteks võivad nad koos
minna jalutama, mängida malet, lugeda
raamatut, poes käia, muusikat teha või lihtsalt
vestelda. Peaasi, et koos on tore olla,
mõlemale jääb kohtumisest hea tunne ning
taaskohtumist oodatakse.
 
Kohtumise kestus on kuni 2h - nii nagu
eelnevalt kokku lepitakse. Kohtumised
toimuvad enamasti koolivälisel ajal, st
õhtupoole ning nädalavahetustel.
 
Enne kohtumist läbivad noored koolituse –
muu hulgas arendame neis empaatilist
kuulamist, sõbralikku ja ausat suhtlemist.
 

JuTuTaJa
www.jututaja.ee
 
 

Tegijad: 
Mari-Liis Sööt, Jututaja idee “maaletooja” (eeskujuks Norras toimiv süsteem) ning sotsioloog
Katre Liiv, avaliku ja kolmanda sektori kogemusega kommunikatsioonijuht
Anu Leps, noorte koolitaja ja riigiametnik, hingelt ja erialalt sotsiaaltöötaja
 

+372 5076519
katre@jututaja.ee
anu@jututaja.ee
mari-liis@jututaja.ee

Kas tunned sageli, et tahaksid enda eaka pereliikmega rohkem aega
veeta, aga kogu aeg on kiire ja ei jõua või jääb selleks vaid napp aeg?
 

Kuidas kohtumised korraldatud on?

MTÜ Jututaja võib olla Sulle lahendus: meil on tragid teismelised ‒
noored, kes veedavad hea meelega aega teie eaka pereliikmega.
Näiteks võivad nad koos minna jalutama, mängida malet, lugeda
raamatut, poes käia, muusikat teha või lihtsalt vestelda.
 
Rõõmusta enda eakat pereliiget noore seltsilisega ning samas
osale esimeste seas selle uuendusliku idee testimisel!
 
Selleks võta meiega ühendust: katre@jututaja.ee või 507 6519.
 

Selleks, et noore ja eaka kohtumine oleks
järjepidev ning sõprussuhe saaks edeneda,
soovime noori hoida ja motiveerida. Seetõttu
on nende töö tasustatud ning seltsi pakume
testimise perioodil hea hinnaga 10€/1h või
15€/2h.
 
Me sõlmime ühe lepingu teenuse tellijaga
(kelleks võib olla näiteks eaka pere või eakas
ise) ning teise lepingu noorega või tema
vanemaga, milles lepime kokku
konfidentsiaalsusreeglites ja ka selles, et
rahast kohtumise ajal ei räägita.
 
Kokkusaamise järel soovime nii seltsilise tellija
kui eaka ja/või hooldeasutuse tagasisidet!
Selleks võtame kõikide osapooltega ühendust,
ent võtame heal meelel tagasisidet ka otse e-
kirja või telefoni teel.


