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Faktid
• Tartlasi 95 173 inimest

• 23 064 60+ elanikke – kerge 

kasvutrendiga 

• Neist hooldusvajadusega 3459 elanikku, 

arvestusega kuni 15%-l esineb 

hooldusvajadus

• Neist 3459 elanikust hooldekoduteenuse 

vajajaid 2018. aastal kuni 690 isikut, 

arvestusega kuni 3 % hooldusvajadusega 

isikutest vajab hooldekoduteenust



Kodu

Koduteenus

Koduõendus

Tugigrupp

Perearst, eriarst, KOV

SA Tartu VTHK

Kodu

Päevahoid

Koduõendus

Tugigrupp

Perearst, eriarst, 

KOV

SA Tartu VTHK 

Tervise 

Abi Tartus  
vaimse tervise 
probleemidega eakatele

Eelarvelised vahendid: 

Ööpäevaringne hooldusteenus – 31 

klienti jooksvalt, 200 000 eurot

Päevahoiuteenus – kuni 60 klienti 

jooksvalt, 125 000 eurot (16 eurot 

t.päev)

Koduteenus – 40 klienti jooksvalt, 

eelarve 59 900 eurot (8.31 eurot t.tund)

Kavandatav Nõlvaku Kodu – 1,9 

miljonit eurot?

Kodu

Päevahoid+korter

Koduõendus

Tugigrupp

Perearst, eriarst, KOV

SA Tartu VTHK 

Ööpäeva-

ringne hooldus

Intervallhooldus 

Koduõendus

Tugigrupp

Perearst, eriarst, KOV

SA Tartu VTHK

Korter+kodu-

hooldus, 

koduõendusri
INFO –

hoolekandeteenitus

www.tartu.ee

www.dementsus.ee

TOETUSED

Ühekordne toetus –

abivahendi toetus, 

transporditoetus, 

ravitoetus

Hooldajatoetus

TEENUSED

Sotsiaaltransport

Psühholoogiline 

nõustamine

Sotsiaalnõustamine

KODU 

KOHANDAMINE

EESTKOSTE

SEADMINE

SOOJA TOIDU 

KOJUVEDU

HÄIRENUPP

http://www.tartu.ee/


Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on Tartu linnas

4 piirkonnakeskust

• Anne 44

• Vaksali 14

• Staadioni 52

• Rahu 15

Vastuvõtt E: 15-18; K: 8-12; R: 9-12



Sotsiaalnõustamine 

Hoolduse, sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, hooldusvajaduse, hooldaja-

ja hooldajatoetuse, invataksoteenuse, eluruumide kohandamise, isikliku 

abistaja, sooja toidu kojuveo osas nõustavad eakate ja puuetega isikute 

hoolekandeteenistuse piirkondlikud sotsiaaltöötajad. Informeerimine, 

juhtumikorraldus, hindamine, kliendikeskne lähenemine, teenuste ja 

toetuste kombineerimine, suunamine, uute teenuste arendamine ja 

korraldamine (mahtude määramine), järelevalve.

Eestkoste seadmise, erihooldekodusse suunamise, piiratud teovõimega 

isiku eestkostja tegevuse suhtes nõustavad hoolekandeteenistuse 

eestkoste spetsialistid. Teenuse saamiseks on vajalik pöörduda Anne 44, 

Tartu.  

Töötajaid 17 (juhataja, hoolekande peaspetsialist, 5 eestkoste spetsialisti, 

10 hoolekande spetsialisti), kodude kohandamise projektijuht, 

hoolduskoordinaator.



Hea võimalus

Raamatukogu - KODUTEENINDUS

Kord kuus, kolmapäeviti, sõidab meie raamatukogubuss Tartu 

linnas ja toimetab koduteenindusega liitunud lugejatele kätte 

raamatud ning ajakirjad. Teenus on tasuta.

KELLELE? Neile tartlastele, kelle jaoks raamatukogu 

külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel 

raskendatud.

MILLEST ALUSTADA? Helistage numbril 5302 1202 või 736 

1386 või saatke meil aadressil koduteenindus@luts.ee.

mailto:koduteenindus@luts.ee
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Hea võimalus

Heaolu tehnoloogia – kasvav tervise ja

hoolduse tööstus

Vajalik, sest valdkonnas on

üha vähem

töökäsi ning

tehnoloogia maksab vähem

kui inimesed

https://www.youtube.com/watch?v=-

EDuzSX2BjI
https://www.youtube.com/watch?v=-

EDuzSX2BjI

https://www.youtube.com/watch?v=-EDuzSX2BjI


Tänan!

Maarika Kurrikoff@raad.tartu.ee

www.tartu.ee


