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MTÜ Elu Dementsusega  
Visioon  

Meie visioon on aidata kaasa dementsussõbraliku ühiskonna 

arendamisel, et elu dementsusega  oleks toetatud ja väärtuslik.  

Missioon  

Meie missioon on dementsusega inimeste ja lähedaste 

huvikaitse ja olla dementsussõbraliku ühiskonna suunanäitajaks. 

 

 



2017. Aastal alustas MTÜ Elu Dementsusega 

Tallinnas, Tartus ja Võrus lähedastele suunatud 

tugigruppidega  

Miks just lähedased?  

Lähedased, pereliikmed on need, kes märkavad, 

otsivad abi, toetavad ja elavad dementsusega 

inimese kõrval.  

Lähedased vajavad vaimset tuge, praktilist infot ja 

erinevaid teenuseid, mis varieeruvad haiguse 

erinevates faasides.



TUGIGRUPID  

Tartu  
Võru  
Viljandi  
Jõgeva  
Saue  
Keila  
Jõelähtme  
Rapla  
Tallinn - Pirita, Nõmme, 
Mustamäe, Haabersti, 
Kristiine,Lasnamäe-(vene k) 
Haapsalu  
Kuressaare  

Pärnu  
Narva (vene k) 
Sillame (vene k) 
Kunda  
Kohtla-Järve (vene k) 
Türi  
Haapsalu  
Hiiumaa  
Põlva  
Uus Valgas  
VIRTUAALSED GRUPID  
 

 



Milleks tugigrupp hea on? 
TG toob kokku lähedased, kellel on samad mured ja rõõmud, aitab 
suurendada enesetõhusust ja parandab psühholoogilist tervist! 
Tugigruppe viivad läbi vabatahtlikud- lähedased ja spetsialistid. 
Tugigrupp pakub lähedasele: emotsionaalset abi, praktilist tuge, infot 
ja haiguse sümptomite selgitamist. Tihti ei tea lähedased, mida ette 
võtta, millega arvestada. Tugigrupp aitab lähedasi ennetavalt 
mõtlema ja enda vajadusi märkama. Inimestel on võimalus  vahetada 
mõtteid ning saada kinnitust, et nende tunded on tavapärased. Vahel 
aitab tugigrupp jõuda otsusteni, mis on mõttes kaua aega olnud ja 
tekitanud süütunnet. Gruppi mõju on hingelisi kannatusi leevendav ja 
grupiliikmete toega suudetakse paremini toime tulla leinaga. 
Tugigrupid on lähedastele TASUTA! 

  



Tugigrupp



Pirita grupp



Infot tugigruppide toimumise kohta saab

Info- ja usaldusliin 644 6440 

Dementsuse info- ja usaldusliinil pakub tuge ja praktilist nõu lahendusteni 
jõudmisel dementsusest puudutatud inimestele ja spetsialistidele. 
 

Infoliin on avatud E, T, N, R 12–16 ja K 16–20


Tugigrupi kalender on nähtav kodulehel 
www.eludementsusega.ee
Facebookis: elu dementsusega

http://www.eludementsusega.ee/


Mälukohvikud



Mälukohvikud on Euroopas väga populaarsed. Mälukohvikusse 
oodatakse dementsusega inimesi, nende peresid ja sõpru, 
kogukonda, vabatahtlikuid- kõiki keda teema puudutab ja kes 
soovivad koos olla. 
Mälukohvikus on tervitatav mõni meelelahutuslik sisuline 
programm, mis soodustab suhtlemist ja annab võimaluse ennast 
väljendada.  
Kohv ja suupiste loovad mõnusa miljöö vestluseks. 
Mälukohvikud toimusid 2019-2020 aastal 13 korral: Tallinna 
Teletornis, Saue Päevakeskuses, Kumu Kunstimuuseumis, 
Hiiumaal Sõru Muuseumis ja Tartus Ermis 
 



Mälukohviku mõju:  
 

- Üksindust ja depressiooni ennetav  
- sotsiaalseid oskuseid säilitav  
-sotsiaalset tugivõrgustikku loov  
- toetav ja motiveeriv  
- oma päevale ja laiemalt ka elule sisu 
andev  
- kogukonda hariv, STIGMAT vähendav  
väärtuseid loov jne… 



KUMUs





Muuseumi töötoad







Pankoogipiknik 
Teletornis 



 MÄLUKINO teletornis „Vallatud Kurvid“ 
meenutama tuli ka Terje Luik 
 





Saue Päevakeskuse mälukohvik







-Oluline on toetav ümbritsev ühiskond  
- teadlikkus, avatud suhtlemine  
- väärtustel toimivad teenused  
- kodune ja turvaline keskkond 



Dementsusesõbraliku asutuse märgis



Annab infot hoolekandeasutuse teenuste ja 
keskkonna kohta, mis on dementsusesõbralikud

Toob esile asutuse väärtused – kliendi väärikus, 
inimkeskne ja sõbralik suhtumine

Annab motivatsiooni teenuste arendamiseks ja 
keskkonna parendamiseks hoolekandeasutuses

Märgise eesmärgid 



Asutuse väärtused


Füüsiline keskkond ja kohandused


Tegevused ja üritused


Personali pädevus


 

Hindamiskriteeriumid  
 

 



Kodune ja tuttav keskkond



Kohvikunurk Benita Kodus



Turvaline, kohandatud aed 



Põltsamaa kodu kohandatud aed



Valideeriv kk, 
mis väldib  
 sõna „EI“



Sildid, pildid, viidad



Teadlik ja oskuslik personal



Benita Kodu alates 14.10.2020

SA Koeru Hooldekeskus alates 18.11.2020

Häädemeeste Eakate Kodu alates 08.12.2020

SA Viljandi Haigla hoolekandekeskuse hoolekande 
osakond alates 22.03.2020

Dementsusesõbraliku asutuse märgise 
on saanud järgmised 
hoolekandeasutused

https://benita.ee/
https://www.koeruhk.ee/
https://www.facebook.com/haademeeste.hooldekodu.1
https://www.vmh.ee/hoolekandekeskus-2/
https://www.vmh.ee/hoolekandekeskus-2/


www.eludementsusega.ee

FB: eludementsusega

info@eludementsusega.ee

Infot leiate :

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


Mäleta mind helesinise helguse ja 
päikselise südamega!




