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Projektist 
 
Eakad inimesed võivad sageli kokku puutuda hooletusse jätmise, füüsilise, seksuaalse, 
psühholoogilise, institutsionaalse ja rahalise väärkohtlemisega. Kõiki neid väärkohtlemise 
vorme võivad toime panna abikaasa/elukaaslane, täiskasvanud lapsed, lapselapsed, muud 
sugulased või hooldajad. Seetõttu on eakate väärkohtlemise ohvrite tuvastamisel ja 
toetamisel väga oluline vahetult ja tõhusalt suhelda nii eakate hooldekeskuste kui ka eakate 
endiga. 
 
Selle probleemiga tegelemiseks käivitati 2017. aastal Erasmus+ programmi raames TISOVA 
projekt. TISOVA (Koolitused eakate väärkohtlemise ohvrite tuvastamiseks ja toetamiseks) 
eesmärk on luua strateegiline partnerlus kõigi partnerriikide (Eesti, Austria, Kreeka ja Soome) 
hoolduskeskustega, et võidelda eakate, eriti naiste, vastu suunatud vägivalla mis tahes 
vormidega. Projekti eesmärk on levitada eakate väärkohtlemise tuvastamiseks piisavat ja 
asjakohast teavet, pakkudes koolitus- ja veebipõhiseid õpiprogramme eakate hooldekeskuste 
spetsialistidele, vabatahtlikele ja eakatele, et pakkuda abi eakatele väärkohtlemise ohvritele. 
 
Projekti raames viisime läbi uuring, et saada rohkem teada väärkohtlemise ohvriks langenud 
naissoost eakate kogemustest. Tulemuste põhjal koostasime koolituskäsiraamatu, mis on 
suunatud vanemate inimestega hooldekodudes töötavatele spetsialistidele, nendega 
töötavatele vabatahtlikele ja eakatele endile. Õppekava on mõeldud õpetajatele ja 
koolitajatele, et viia läbi koolitusi eakate vastu suunatud vägivalla ja väärkohtlemise 
ennetamise ja sellele reageerimise kohta ning käsitleb ka sekkumisstrateegiaid. Seejärel 
muutsime käsiraamat täielikult iseseisvaks veebikursuseks, mis lisaks teoreetilisele 
materjalile ohvrite tuvastamiseks, annab ka praktilisi teadmisi ja nõuandeid eakate vägivalla 
ohvrite toetamiseks ja võimestamiseks. 
 
Allpool on illustreeritud projekti erinevad etapid ja väljundid. Antud joonis näitab, kuidas 
projekti osad üksteise põhjal välja töötati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käesolevast juhenditest saate teada, kuidas kasutada koolituskäsiraamatut ja veebikursust 
või neid omavahel integreerida. 
Kui soovite projekti, selle eesmärkide ja partnerite konsortsiumi kohta rohkem teada saada, 
külastage meie kodulehekülge http://www.wave-network.org/tisova.  

Analüütiline 
raport eakate 

naise vastasest 
vägivallast  

Koolitus-
käsiraamat 

 

Veebikursus 

http://www.wave-network.org/tisova
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Mis on eakate vastane vägivald? 
 
Eakate vastu suunatud vägivald on ülemaailmne probleem, millest sageli mööda vaadatakse. 
Andmed eakate vastu suunatud vägivalla levimuse kohta on ebapiisavad ja neid ei esitata ega 
koguta piisavalt, kuna seda probleemi peetakse tavaliselt tabuks. Olemasolevad eakate vastu 
suunatud vägivalla levimusuuringud jäävad kogu maailmas vahemikku 1–35%. Maailma 
Terviseorganisatsiooni andmetel on umbes üks kuuest 60-aastasest ja vanemast inimesest 
viimase aasta jooksul kogenud mingisugust väärkohtlemist kogukonnas. Kuid WHO eeldab, et 
need arvud võivad kajastada ainult väikest osa ja mõned eksperdid arvavad, et eakate 
väärkohtlemine on alateatatud koguni kuni 80% ulatuses. 
 
Tänapäeval on ehk enimlevinud eakate vastase vägivalla definitsioon Action on Elder Abuse 
(1995) poolt pakutud: 
 

“Iga üksik või korduv tegu või tegevusetut, mis võib tekitada eakale 
inimesele kahju või teda ohtu seada.”1 

Ehkki enamik eakate väärkohtlemist käsitlevatest uuringutest keskendub üle 65-aastastele 
inimestele, saab eakate vastu suunatud vägivalla mõistet rakendada 50-aastastele ja 
vanematele ohvritele. Mitmel põhjusel usume, et on oluline arvestada ka "nooremate" 
eakatega. Perevägivalla teenuseid kasutavate 50–65-aastaste ohvrite arv on üldiselt üsna 
väike. Pealegi kasutab see vanuserühm eakatele mõeldud sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid 
harva. Kuna nad satuvad nooremate väärkohtlemise ohvrite ja vanemate kui 65-aastaste 
inimeste vahele, loob see teadmiste puudumise selle vanuserühma ohvrite kohta. Kavatseme 
selle tühimiku katta ja laiendada kontseptsiooni „eakate vastu suunatud vägivald” 
raamistikku. 

Eakate vastast vägivalda võib jagada järgmistesse kategooriatesse: 

Füüsiline väärkohtlemine - valu või vigastuste tekitamine, füüsilise sunni kasutamine 
ja füüsiline või ravimites tingitud vaoshoitus 

Psühholoogiline või emotsionaalne väärkohtlemine - vaimse ängi tekitamine 
vanemale inimesele 

Rahaline või materiaalne kuritarvitamine - vanema inimese rahaliste vahendite ja/või 
ressursside ebaseaduslik või ebaõige kasutamine 

                                                      
1 Action on Elder Abuse (n.d.). What is elder abuse? Saadaval: 
https://www.elderabuse.org.uk/Pages/Category/what-is-it. 

about:blank
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Seksuaalne väärkohtlemine - igasugune mittekonsensuslik seksuaalne kontakt 
vanema inimesega 

Institutsionaalne väärkohtlemine - korduv või regulaarne väärkohtlemine mis tahes 
institutsioonikeskkonnas, kus teenuse kasutajad suhtlevad spetsialistidega (väljaspool 
oma kodu). 

Hooletusse jätmine - hoolduskohustustest keeldumine või nende täitmata jätmine. 

Igal eakate väärkohtlemise tüübil on oma tunnused ja tagajärjed. Kui soovite rohkem teada 
saada, lugege palun TISOVA koolituskäsiraamatu peatükke 1-3, mis on saadaval projekti 
koduleheküljel. 
 
 
 

Veebikursusest 
 
Eespool mainitud koolituskäsiraamatu põhjal loodi veebikursus. See järgib käsiraamatu 
ülesehitust ja on suunatud samale kolmele sihtrühmale. Veebikursus on kõigile vabalt 
kättesaadav inglise, saksa, kreeka, soome ja eesti keeles. Te võite kursust läbida endale 
sobival ajal ja omas tempos WAVE võrgustiku veebilehel.  
 
Koolituse teoreetiline osa on videoloengute formaadis. Loengud salvestati õpetamise ja 
koduvägivalla alaste ekspertide abil. Kursusel on esindatud Pille Tsopp-Pagan – MTÜ Naiste 
Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht ja võrgustiku Naised vägivalla vastu Euroopas asepresident. 
Teiste hulgas astub üles ka Mari Tikerpuu (Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi) ja erikülalisena 
Marina Kaljurand, kes on tuntud nii Eestis kui väljaspool. Ta esindab Eestit Euroopa 
Parlamendis ja on häälekas naiste õiguste toetaja.  
 
Veebikursus on loodud interaktiivseks, mis tähendab, et osalejad saavad pärast 
videoloengute vaatamist osa võtta erinevatest harjutustest. Samuti sisaldab see rollimänge 
illustreerimaks erinevaid olukordi, kus väärkohtlemine aset leiab. Rollimängude salvestamisel 
olid abiks näitlejad LendTeatrist (Elva). Rollimängud aitavad tutvustada eakate vastase 
vägivalla spetsiifilisi juhtumeid, mis tänapäeva ühiskonnas jäävad sageli tähelepanuta.  
 
Veebikursuse sisu: 
 
  
 
 
 
 

Videoloengud    Interaktiivsed ülesanded  Rollimängud 
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Erinevad õpirajad 
 
Kursus on jagatud kolmeks iseseisvaks õpirajaks: spetsialistidele, vabatahtlikele ja eakatele. 
Iga rada sisaldab videoloenguid ja harjutusi, mis on spetsiaalselt kohandatud iga sihtgrupi 
jaoks. Kuid esmalt käsitlevad need ühist teoreetilist raamistikku. Selles selgitatakse teemasid 
nagu eakate vastane vägivald, sealhulgas eakate vastu suunatud vägivalla määratlused, 
mõisted ja vormid. Selles osas näidatakse ka seda, kuidas eakate vastu suunatud vägivald on 
inimõiguste rikkumine, ning visandatakse, kui levinud on eakate väärkohtlemised Euroopas. 
Samuti uuritakse eakate väärkohtlemise ja hooletusse jätmise märke, vägivalla tagajärgi, 
omadusi ja riskitegureid, et toetada spetsialiste ja vabatahtlikke väärkohtlemise toimumise 
määramisel/tuvastamisel. 
 

I. Teoreetiline raamistik 
 

- eakate vastase vägivalla määratlused ja mõisted;  
- eakate vastu suunatud vägivalla levimuse;  
- eakate vastu suunatud vägivalla vormid (ja tunnused); 
- eakate väärkohtlemise stsenaariumid;  
- riski- ja kaitsetegurid;  
- vägivalla tagajärjed; 
- inimõigused rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil. 

 

II. Õpirada  
spetsialistidele 

 
- ohvri reageerimine eakate 

väärkohtlemisele; 
- mäluhäirete ja 

dementsusega inimeste 
toetamine; 

- empaatiavõime 
arendamine; 

- identifitseerimise tehnikad 
ja meetodid, 
määratlemisvahendid; 

- konkreetsed küsimused 
väärkohtlemise 
kindlakstegemiseks; 

- spetsialisti rollid ja 
vastutus; 

- sekkumise ja võimestamise 
põhimõtted, mis 
motiveerivad muutusi; 

- ohutuse planeerimine. 

II. Õpirada  
vabatahtlikele 

 
- vabatahtlike rollid ja 

vastutus; 
- vabatahtliku töö 

põhimõtted; 
- vabatahtlike 

õigused; 
- mida tohib ja mida ei 

tohi teha, kui eakas 
avalikustab 
väärkohtlemise. 

II. Õpirada 
eakatele 

 
- vananemine tänases 

ühiskonnas; 
- eakate 

väärkohtlemine kui 
inimõiguste 
rikkumine; 

- kuidas kaitsta end 
väärkohtlemise ja 
kuritarvitamise eest. 
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Spetsialistidele 
 
Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande spetsialistidele suunatud osa läheb süvitsi teema praktiliste 
aspektidega. See osa sisaldab olulist infot eakatega töötavatele spetsialistidele, käsitledes 
eakate vastase vägivalla ära tundmise tehnikaid ja meetodeid, sekkumise ja võimestamise 
printsiipe, ohutuskavade planeerimist ja spetsialistide endi kaastundeväsimuse ning 
läbipõlemisega seonduvat.   
 
 

Vabatahtlikele 
 
See osa toetab vanemate inimestega töötavaid vabatahtlikke selle tegevuse rollide ja 
vastutuse mõistmisel. Samuti tuuakse välja vabatahtliku töö põhimõtted ja vabatahtlike 
õigused. Lisaks tuleb juttu ka suhtlemisoskusest, konfidentsiaalsusnõuetest ja muudest 
vahenditest, mis on vajalikud eakate toetamiseks, kui nende vastu suunatud vägivald on 
saanud avalikuks. 
 
 

Eakatele 
 
See osa selgitab lihtsalt ja arusaadavalt vanuselise diskrimineerimise ja seksismi 
kontseptsiooni ning kuidas need nähtused eakaid mõjutavad. Selle osa peamine eesmärk on 
julgustada vanemaid inimesi ja teavitada neid nende inimõigustest. Seetõttu selgitatakse, 
kuidas eakate väärkohtlemine on tõsine inimõiguste rikkumine ja mida tuleks teha, et kaitsta 
ennast kuritarvitamise ja väärkohtlemise eest.  
 
Eakatele suunatud õpirada on kolmest moodulist kõige lühem. See on taotluslik, et eakatel 
oleks materjali kergem jälgida. Keelekasutus on antud osas samuti lihtsam, välditud on 
keeruliste teoreetiliste väljendite kasutamist. Eakatele suunatud osa koosneb lühikesest (20 
minutit) videoloengust, mis selgitab, miks eakate vastane vägivald on inimõiguste rikkumine 
ja kuidas end kaitsta kuritarvitamise ja väärkohtlemise eest. Teoreetilise osa videod ei ole 
eakatele kohustuslikud, kuna ka nende video katab teoreetilisi aspekte lihtsamas 
sõnakasutuses. Kuid see ei ole nii detailne, seega video järel on osalejatele pakutud võimalus 
teema kohta süvitsi teadmisi saada vaadates videoid teoreetilisest osast.  
 
 
 

Kuidas materjale kasutada? 
 
On mitmeid viise, kuidas meie veebipõhisest koolitusmaterjalist kasu saate. Leiate iga viisi 
detailse kirjelduse allpool. Kõik kursuse materjalid (videoloengud, rollimängud, küsimustikud, 
tagasisidevormid, testid ja ülesanded, lugemismaterjalid ja ka koolituskäsiraamat) on vabalt 
kättesaadavad alla laadimiseks ja kasutamiseks TISOVA veebilehel.   
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Veebipõhise õppeprogrammina 
 
Kui soovite spetsialistina täita mõningaid lünki oma teadmistes eakate väärkohtlemise kohta, 
sobib meie veebikoolitus selleks ideaalselt. Kursust saate läbida igal ajal ja omas tempos. 
Puuduvad tähtajad, mida meeles pidada, ning ei ole kindlaid kuupäevi, millal koolitus on 
saadaval. Võite seda alustada kasvõi kohe, võtta selleks nii palju aega kui vajate ja lõpetada 
siis, kui soovite. 
 
Meie platvorm on spetsiaalselt kohandatud iseõppimise vajadustele. Näiteks hindab platvorm 
automaatselt kõiki interaktiivseid harjutusi ja osaleja ei pea pikalt tagasisidet ootama.  
 
Saate seda jagada ja soovitada oma kolleegidele, oma organisatsiooni vabatahtlikele või 
eakatele klientidele. Link kursusele on kõigi kolme sihtrühma jaoks sama. Kursuse 
kasutajasõbralik navigeerimine aitab teil jätkata teie eelistustele vastavat õpirada. Kui olete 
algul valinud ühe teema kolmest, võite hiljem tulla tagasi algusesse ja huvi korral uurida ka 
kahele teisele sihtrühmale mõeldud materjale. Kursuse läbimise katsete arv pole piiratud. 
 
 

Eraldiseisvate osadena 
 
Kogu kursuse läbimine pole vajalik, selle asemel võite kasutada ainult mõningaid selle 
konkreetseid elemente. Näiteks saate alla laadida meie videoloengu eakatele ja näidata seda 
oma organisatsiooni eakatele klientidele. Video on lühike, hõlpsasti ligipääsetav ja jõustav. 
Saate seda näidata oma vanematele, sugulastele või eakatele sõpradele. Kui teate mõnda 
eakat inimest, kellele võiks see teadmine potentsiaalselt kasulik olla, palun näidake ka neile 
seda videot. 
 
Kui teie organisatsioonis on vabatahtlikke, on kindlasti nende jaoks vajalik ka eraldi koolitus 
eakate väärkohtlemise teemal. Meie veebikoolituse vabatahtlikele mõeldud videot saab 
kasutada ka eraldiseisvana. Saate seda videot vabatahtlikele näidata ja selgitada oma 
organisatsiooni jaoks asjakohaseid reegleid. 
 
Võite kasutada meie salvestatud rollimänge, et demonstreerida oma kolleegidele eakate 
väärkohtlemise juhtumeid ja algatada arutelu selle kohta, kuidas selliseid juhtumeid saaks 
lahendada. Jagage julgelt ka konkreetseid teemasid käsitlevaid videoloenguid. Kõik 
videoloengud ja rollimängud on subtiitritega saadaval meie veebilehel ja YouTube'i kanalil. 
 
 

Personaalse koolitusena 
 
Kui leiate, et eakate väärkohtlemise teema on teie organisatsioonis vähekäsitletud, kuid 
töötajate jaoks asjakohane ja vajalik, siis soovitame teil läbi viia koolituspäeva, kasutades kõiki 
TISOVA projekti raames välja töötatud materjale. Meie koolituskäsiraamat on 
professionaalne tööriist, mis sisaldab õpetussoovitusi kõigile kolmele sihtrühmale, teoreetilisi 
materjale ja erinevaid harjutusi. See pakub ülesandeid ja erinevaid treeningmeetodeid, mida 
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saab kasutada õppegruppides või individuaalselt. Käsiraamatus sisalduvaid harjutusi katsetati 
TISOVA projekti partnerriikides (Soome, Eesti ja Kreeka) kõigi kolme sihtrühmaga.  
 
Soovitame kasutada meie veebkursust koolituse osana. Näiteks võite soovitada oma 
koolitusel osalejatel alustada videoloengutega, mis käsitlevad teoreetilisi aspekte ja vaadata 
neid sissejuhatuseks kodus. See võimaldaks koolituse ajal veidi rohkem aega praktiliste 
harjutuste ja rühmatööde jaoks. Samuti võite paluda täita koolituse eel-küsimustiku veebis, 
saades niiviisi väärtuslikku teavet oma sihtrühma olemasolevate teadmiste kohta ja annab 
teile võimaluse koolitust vastavalt nende konkreetsetele vajadustele kohandada. 
 
Allpool olev tabel illustreerib veebikursuse videoloengute ja koolituskäsiraamatu peatükkide 
vahelist seost. Peatükke saate kasutada pärast iga videoloengut täiendava 
lugemismaterjalina. Tabelis viidatakse ka konkreetsetele harjutustele, mida võib leida ka 
käsiraamatust. 
 
 
 

Veebikursuse loengud    Käsiraamatu peatükid        Harjutused 
 

 
Teoreetiline raamistik 

 I. Väärkohtlemise definitsioonid ja liigid         1, 2    1.1, 1.2 

II. Riskid ja tagajärjed            3, 4    1.4, 1.5 

III. Rahvusvahelised tööriistad        5, 6, 9        1.3 
 
Õpirada spetsialistidele 

 IV. Vägivalla tuvastamine             7              2.2 

 V. Töötamine eakate ohvritega             8    2.3 – 2.7 

 VI. Tööalased väljakutsed             11        2.8 
 
Õpirada vabatahtlikele 

 IV. Vabatahtlike roll           12, 13    3.1, 3.2 
 
Õpirada eakatele 

 IV. Vananemine tänases ühiskonnas       14 – 16   4.1 – 4.7 
 

 
Järgnevalt leiate täpsemad juhised ja nõuanded koolituse läbiviimiseks sõltuvalt teie 
sihtrühmast. 
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Kuidas koolitust läbi viia? 
 
Antud osa annab praktilisi nõuandeid ja soovitusi koolituste läbiviijatele. Detailsem info on 
leitav koolituskäsiraamatu eessõnas.  
 
On oluline, et õpetajad ja koolitajad oskaksid arvestada, et koolitusel osalejate seas võib olla 
vägivalla ohvreid või ka vägivallatsejaid. Seetõttu peaks kasutatav keel olema lugupidav ja 
hinnangute vaba, samas tuleb siiski väljendada kindlalt hoiakut vägivalla vastu. Koolitusel 
osalejad võivad soovida jagada oma kogemusi, kas rühmaga või pärast koolitust 
õpetaja/koolitajaga. Selliste arutelude jaoks peaks eraldi aega planeerima. 
 
Kuna erinevatel inimestel on erinevad õppimise meetodid, on hea kombineerida erinevaid 
õpetamise tehnikad nagu esitluste kasutamine, videote näitamine ja prinditud materjalide 
jagamine. Samas, iga efektiivne koolitus annab võimaluse õppimiseks ise läbi tehes. See 
tähendab, et koolitusele lisatakse ka harjutusi ja tegevusi, nagu grupitöö, rollimängud ja 
sotsiodraama. Võite valida mistahes ülesande, mis koolituskäsiraamatus olemas on.  
 
Koolituse alguses on hea anda teemast lühiülevaade. See annab osalejatele tervikliku pildi, 
missuguseid tahke koolitusel arutlema hakatakse. Kuulajaskonna tähelepanu saamiseks ja 
huvi äratamiseks võib näiteks koolitust alustada testiga (nt Harjutus 1.1 või 1.2) või teemat 
käsitleva videoga.  
 
Ohutu keskkonna loomiseks on oluline rühmasessiooni alguses kehtestada reeglid, mida 
kõik osalejad järgivad. See on oluline, kuna osalejad võivad jagada personaalseid teemasid ja 
seetõttu peavad kõik heade õpitulemuste nimel tundma end rühmas mugavalt. Võite paluda 
osalejatel mõelda, milliseid reegleid nad sooviksid järgida, et kõik tunneksid end mugavalt. 
Mõned näited: 

 Konfidentsiaalsus: kõike, mida selles ruumis öeldakse või märgatakse, ei korrata mitte 

kunagi mitte kuskil mujal (“mida selles ruumis öeldakse, see jääb sellesse ruumi”). 

 Austus: rühmaliikmed peaksid üksteist kuulama ilma vahele segamata, ootama oma 

järjekorda rääkimiseks ja peaksid rääkima ilma hinnanguid ja nõuandeid andmata. 

 Agenda: igaüks valib ise, mida ta soovib rühmas jagada - ka mitte rääkimist tuleks  

austada. 

 Keel: rühma liikmed peaksid vältima ründavat kõnekeelt. 

 Täpsus: õppesessioonid peaksid algama ja lõppema kokku lepitud aegadel.2 

 
Seansi lõpus on oluline saada tagasisidet tulevaste treeningute parendamiseks. 
Hindamisvormid saab luua lähtuvalt koolituse alguses püstitatud eesmärkidest, et mõõta 
osalejate õpitulemusi. Anonüümne valikvastuste ja/või avatud küsimustega tagasisidevorm 
võib anda olulist teavet ka tulevaste koolituste jaoks. 
 
Koolituse läbiviimisele eelneb sihtrühma vajaduste määratlemine ja mõistmine. Spetsialistide 
koolitamisel on vajalik teada osalejate ametialast tausta ja teema alaseid kogemusi. Seda 

                                                      
2 J. Hightower and M. Smith (2005). Developing Support Groups for Older Abused Women. A Resource Manual. 
Vancouver Foundation. 
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saab määratleda näiteks eel-küsimustiku abil. Oluline on mõista selle organisatsiooni, kes 
soovib oma personali koolitada, eesmärke, kuna see annaks koolitusele selge fookuse.  
 
Vabatahtlike koolituse jaoks on oluline teada, millist vabatahtlikku tööd nad teevad, kes on 
inimesed, keda nad oma rollides toetavad ja millised vajadused neil on. Seda saab kindlaks 
teha lastes vabatahtlikel enne koolituse toimumist eel-küsimustik täita. 
 
Eakate inimeste koolitamisel on oluline meeles pidada, et paljud eakad inimesed töötavad 
pere hooldajatena ja neil on oma tööga seotud erivajadused. Eakatel inimestel võib olla ka 
muid terviseseisundiga seotud erivajadusi, näiteks mäluhäired, nägemis- ja/või 
kuulmisprobleemid. Koolitusel osalejate arv peaks vastama ruumile ja osalejate erinõuetele. 
Vanemad inimesed, eriti väiksemates rühmades, võivad loengutüüpi esitluste asemel rohkem 
kasu saada grupiaruteludest ja tegevustest. Hea tava on ka prinditud materjalide koju kaasa 
andmine. Proovige koolitusele kutsuda  poliitilisi otsustajaid - see näitab, et ka ametkondades 
võetakse koolitust ja teemat tõsiselt. 
 
Eakatele koolitust planeerides tasub silmas pidada: 

 Ligipääsetavus: mõnedel vanematel inimestel võib liikuvusega probleeme olla, 
seetõttu vali kergesti ligipääsetav toimumispaik 

 Toimumispaik: toimumispaigad peavad olema füüsiliselt ja emotsionaalselt ohutud ja 
mugavad. Sobivateks kohtadeks on kohalikud ja kogukondlikud kohad, mis on 
vanematele inimestele sageli tuttavad, näiteks teenuskeskused, saalid, pubid ja 
kohvikud ning mis võivad olla varustatud oluliste tööriistadega, näiteks 
kuulmisprobleemidega inimestele vajalike abivahenditega 

 Ajastus: vanematele inimestele ja neile, kes kasutavad ühistransporti on päevased 
tegevused sobilikumad. Jätke pauside ajal piisavalt aega inimestele, kes vajavad abi 
või lisaaega suupistete võtmiseks või tualetis käimiseks. 

 Külalislahkus: üritus on nauditavam, kui pakute kohvi, teed ja muid suupisteid. 
 

 
Head tavad eakate väikestes rühmasessioonides 

 Teemad peaksid olema isiklikult puudutavad, mitte üldised - näiteks inimõiguste 
uurimine ei pruugi olla piisavalt isiklik - hea mõte võiks olla uurimiseks ainult ühe või 
kahe õiguse valimine 

 Kasutage praktilisi harjutusi, et pälvida ja säilitada tähelepanu 

 Kui osalejatel esineb dementsuse sümptomeid, hoidke kogu sisu praktiline - mõelge, 
milliseid suulisi küsimusi saate kasutada või mida vältida - suulised küsimused võivad 
tekitada segadust ja alandust, kui nad ei mäleta ega mõista sõnu. Hea on kasutada 
näiteks pilte koos küsimustega, et aidata osalejatel end väljendada. 

 Kasutage üht teemat sessiooni kohta ja ärge kiirustage teemaga - see aitab osalejatel 
avastada seda teemat nende rikkalike teadmiste, elukogemuse ja teadmiste põhjal 

 Kaks tundi on ühe seansi jaoks sobilik aeg - kui aga osalejatel esineb dementsuse 
sümptomeid, ei pruugi nad olla võimelised nii kaua keskenduma, nii et üks tund võib 
olla parim aeg. 

 
Koolituskäsiraamatust leiate rohkem infot, kuidas igale sihtrühmale korraldada eakate 
väärkohtlemise teemalisi koolitusi.  


