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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja täienduskoolitus 

Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

 erialase hariduseta või madala kvalifikatsiooniga hoolekandeasutuste töötajad 

(sh.algajad tegevusjuhendajad) 

 isikud 50+, kes puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega 

 samuti võivad kursusele tulla oma lähedaste hooldajad  

Koolituse alustamise nõuded 

Kuulumine sihtrühma 

Rühma optimaalne suurus 

15 

Koolituse õpiväljundid 

 rakendab võrdsuse ja mitmekülgsuse põhimõtteid 

 järgib valdkonnaga seotud õigusakte 

 märkab inimese vananemise ja erivajadusega seotud muutusi ja probleeme ning leiab 

nende lahendamise võimalusi 

 Oskab toime tulla oma emotsioonide ja pingetega ennast ning teisi kahjustamata. 

 Oskab teha koostööd kolleegidega, hoolealuste lähedastega 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Kutsestandardid: 

Hooldustöötaja tase 4, 05-28052015-1.2/10k 

Kompetensid: 

B.2.9 Hooldustöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 

Tegevusjuhendaja tase 4, 05-28052015-1.3/3k 

Kompetensid: 

B.2.1.Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine 

B.2.2. Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine 
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Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Eeltöö käigus koolitusvajaduse kohta sotsiaaltöö valdkonnas Põlvamaa hoolekandeasutustes 

selgus, et koolitust vajavad paljud (kohati enamus) sotsiaal- ja hooldustöötajad. Saime teada 

sedagi, et hoolekandeasutustel ei ole oma töötajate värbamisel võimalik valida koolitatud 

töötajat. Seega tuleb tööle võtta see, kes on nõus pakutavat tööd tegema. See tähendab, et 

puudub igasugune koolitus töötamaks hooldeasutuses või vanurite hooldajana.  

Sihtgrupp  ja õpiväljundid on valitud koostöös Põlvamaa hoolekandeasutustega, arvestades 

hooldustöötajate ja jt. hoolekandeasutuste tööjõu koolitusvajadust. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 32h 

 sh kontaktõppe maht: 32h 

  sh auditoorse töö maht: 21h 

  sh praktilise töö maht: 11h 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

A: Auditoorses töös käsitletavad põhiteemad on:  21h 

1. Eakate seadusandlus - 4h 

1.1 sotsiaalteenused  - lahti rääkida seadused, mis reguleerivad sotsiaalteenuseid 

1.2 sotsiaalhoolekandeseadus 

1.3 sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Rääkida lahti terminid: sotsiaalhoolekanne, hoolekandeasutus, sotsiaaltöötaja, eakas, 

eakaga vahetult töötav isik. Mis on koduteenus eakale, väljaspool kodu osutatav 

üldhooldusteenus. Hooldusplaanid – hooldusplaanide täitmine. Tugiisikuteenus. 

Isikliku abistaja teenus. Sotsiaaltransporditeenus.  

Riigi korraldatav abi - abivahendi andminerehabilitatsioonigapäevaelu toetamise 

teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, ööpäevaringne 

erihooldusteenus, toimetulekutoetus 

2. Vanurite poliitika ja eakate probleemid (s.h. dementsus) -4h 

2.1 vanuripoliitika eesmärgid, valdkonnad, õigused 

2.2 eakate probleemid 

2.3 ennetustöö 

2.4 dementsus 

2.5 eaka toitumine 

2.6 vanuri uni 

2.7 eaka kohtlemine – eakaga suhtlemine 

(Kui eakas elab kodus, mis probleemid võivad ette tulla, milleks valmis olla ja kuidas 

lahendusi leida. Kui eakas elab hoolekandeasutuses – probleemid, nende võimalikud 

lahendused nii eaka kui ka lähedastega koostöös. 
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3. Inimvajaduste püramiid -4h 

Vajadus on põhjus, mis paneb inimesed tegutsema. Inimvajaduste hierarhia on süsteem, 

mille järgi seatakse kategooriatesse ja väärtustatakse inimese vajadusi. 

3.1 füsioloogilised vajadused 

3.2 turvalisuse vajadus 

3.3 armastus- ja kuuluvusvajadus 

3.4 tunnustusvajadus 

3.5 eneseteostusvajadus 

4. Peremajandus -2h 

4.1 peremajandust mõjutavad tegurid 

4.2 reeglid peremajanduses 

4.3 edukas peremajandus 

5. Võlanõustamine – 2h 

Tänapäeval on suureks probleemiks inimestel rahaliste kohustuste tagasimaksmine. On 

suured laenukohustused. Selgitada võimalustest kui oled hätta sattunud. Ennetustöö.  

5.1 võlanõustamise mõiste 

5.2 eesmärgid 

5.3 võlanõustamise liigid, tegevused 

5.4 tingimused, rollid  

6. Turvalisus -2h 

      7. Koostöö (hoolealuste, nende lähedaste ja kaastöötajatega) ja toimetulek 

           emotsioonidega 

B: Praktilises töös käsitletavad põhiteemad on: 11 h 

 pereeelarve koostamine 

 lamatiste käsitlus ja ennetamine 

 rühmatööd toimetulekul oma emotsioonidega ja nende maandamisega. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Koolitus toimub avaras kaasaegses 24 kohaga õppeauditooriumis, kus on olemas õppetööks 

vajalik esitlustehnika ja muud võimalused.  

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Tegevusjuhendaja käsiraamat, Tervise Arengu Instituudi tellimusel, Tln. 2010 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/erihoolekanne/Tegevusjuhendaja_kasiraamat.pdf 

Omastehooldaja käsiraamat, Sotsiaalministeerium eakate poliitikakomisjon, MTÜ inkotuba Tln. 

2012 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

 Osalemine vähemalt 70% õppetegevusest 

 Testi positiivne läbimine 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud 

Hindamismeetod(id) Hindamiskriteeriumid 

Test Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid 

vastuseid. 

Test hõlmab: 

 eakate seadusandlust 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/erihoolekanne/Tegevusjuhendaja_kasiraamat.pdf


4 

 vanurite poliitikat ja probleeme 

 peremajandust 

 

 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalpsüholoogina, 

aet.olle@polvavald.ee 

Toivo Niiberg lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli sotsiaalpsühholoogina 1984.a., 2002-2004 läbis 

TÜ 

psühholoogia teadusmagistri täieliku teoreetilise kursuse ja kaitses magistritöö Akadeemias 

Nord 2005.a.. Ta on ennast täiendanud TÜ kriisipsühholoogia ja koorektsioonipsühholoogia 

vallas. 2012-2015 õppis perenõustajaks. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito 

asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg kuulub ajakiri Vaimupuu toimetusse. 

2015. a töötab õpetajana ja nõustab MÜ Maarjaküla. Toivo.niiberg@aianduskool.ee  

 

Õppekava koostajate andmed 

Aet Olle – Põlva Valla Hooldekodu juhataja, aet.olle@polvavald.ee 

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  
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