Hea pere!
Olete oodatud eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele mõeldud ressursipäevadele. Üritused
toimuvad erinevates paikades üle Eesti lühiloengute ja arutelude vormis. Loenguid viivad läbi
MTÜ Oma Pere spetsialistid, kes peredele tugiteenuseid osutavad. Lisaks jagatakse infot
erinevate teenuste ja võimaluste kohta.
•

16.03.2019 kl 11-14 Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva linn) - psühholoog Zanna
Bober (vene keeles), teema täpsustamisel.
Eelregistreerimine Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 16.03.2019 kl 11-14 Keila Sotsiaalkeskuses (Pargi 30, Keila linn) - koolipsühholoog
ja perenõustaja Anu Ehrpais (eesti keeles), teema "Lapse perre võtmisest tulenevad
muutused peres ".
Eelregistreerimine Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 23.03.2019 kl 13-16 Virumaa Kolledžis (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve linn) psühholoog Marina Vorobjova (vene keeles), teema „Kuidas märgata ja arendada lapse
võimeid“.
Eelregistreerimine Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 23.03.2019 kl 11-14 Haapsalu Sotsiaalkeskuses (Kastani 7, Haapsalu linn) koolipsühholoog ja perenõustaja Anu Ehrpais (eesti keeles), teema "Lapse perre
võtmisest tulenevad muutused peres ".
Eelregistreerimine Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 23.03.2019 kl 11-14 Paide kohvikus Südamesahver (Vee 1, Paide linn) lastekaitsetöö kogemusega mentor, lapsendaja Annely Orumann (eesti keeles), teema
„Vanema toimetulek ja lapse arenguvajadused“.
Eelregistreerimine Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 30.03.2019 kl 11-14 Rakveres Villa Theresa (Tammiku 13, Rakvere linn) psühholoog Ene Raudla (eesti keeles), teema täpsustamisel.
Eelregistreerimine Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 30.03.2019 kl 11-14 Hotell Grand Viljandis (Tartu 11, Viljandi linn) - lastekaitsetöö
kogemusega mentor, lapsendaja Annely Oruman (eesti keeles), teema „Vanema
toimetulek ja lapse arenguvajadused“.
Eelregistreerimine Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 06.04.2019 kl 11-14 Võru Pargikodu majutusüksuses (Kreutzwaldi 55, Võru linn) psühholoog Tea Ausin (eesti keeles), teema "Meie vajadused peres ja piiride seadmine".
Eelregistreerimine Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
Eelregistreerimine vähemalt 4 päeva enne ürituse toimumist.
Peredel, kus kasvav laps on eestkostel, perekonnas hooldusel või lapsendatud, on võimalik
tasuta kasutada järgnevaid teenuseid: individuaalne psühholoogiline nõustamine, mentorlus,
grupinõustamine (teenused pakub peredele MTÜ Oma Pere), telefoninõustamine E, T, N ja R
kl 10-17 ja K kl 14-21 asendushoolduse infotelefonil 655 1666 ja internetinõustamine e-posti
aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Perekonnas eestkostel olnud noorele, kes saab täiskasvanuks, saame pakkuda
tugiisikuteenust. Noorel võib iseseisvat elu alustades tekkida mitmeid küsimusi, millele on ise

keeruline vastuseid leida. Tugiisik saab selles olukorras abiks olla. Tugiisikuks võib olla nii
noorele varasemast tuttav inimene (nt endine eestkostja) kui ka professionaalne tugiisik (sh
teine asendushooldusel kasvanud noor, kes on läbinud koolituse).
Küsimuste korral võtke palun ühendust enda piirkonna asendushoolduse
koordinaatoriga:
• Põhja piirkond (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa)
Anu Jalakas tel 508 1762; e-post: Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee, Endla 8,
Tallinn
• Lõuna piirkond (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa)
tel 655 1666; e-post: asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee, Tähe 10, Tartu
• Lääne piirkond (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa)
Elen Kinnep tel 5393 6428; e-post: Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee , Õhtu põik
5, Pärnu
• Ida piirkond (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa)
Anna Vorobjova tel 5393 9218; e-post: Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee,
Keskväljak 1, Jõhvi
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ raames elluviidav projekt „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Дорогая семья!
Приглашаем вас на инфо встречу опекунов, приемных семей и усыновителей.
Мероприятия пройдут в разных уголках Эстонии в формате коротких лекций и
обсуждений. Лекции проводят специалисты MTÜ Oma Pere, которые оказывают услуги
семьям. Нa встече можно получить информацию про другие услуги и возможности.
•

16.03.2019 время 11-14 Нарвский колледж, Ратушная прощадь 2, Нарва –
психолог Жанна Бобер (на русс.яз).
Предварительная регистрация: Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 16.03.2019 время 11-14 Keila Sotsiaalkeskus, Парги 30, Кейла – психолог Ану
Эхрпайс (на эст.яз).
Предварительная регистрация: Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 23.03.2019 время 13-16, Вирумасский колледж, Ярвекюла тее 75, Kohtla-Järve linn
- психолог Марина Воробьева (на русс.яз).
Предварительная регистрация: Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 23.03.2019 время 11-14 Haapsalu Sotsiaalkeskus, Кастани 7, Хаапсалу – психолог
Ану Эхрпайс (на эст.яз).
Предварительная регистрация: Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 23.03.2019 время 11-14 Кафе Paide Südamsahver, Вее 1, Пайде – ментор, с опытом
работы в защите детей, усыновитель Аннэли Оруманн (на эст.яз).
Предварительная регистрация: Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 30.03.2019 время 11-14 Раквере Villa Theresa, Таммику 13, Раквере – Ану Раудла
(на эст.яз).
Предварительная регистрация: Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 30.03.2019 время 11-14 отель Grand в Вильянди, Тарту 11 – ментор, с опытом
работы в защите детей, усыновитель Аннэли Оруманн (на эст.яз).
Предварительная регистрация: Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee
• 06.04.2019 kl 11-14 Выру, Креуцвальди 55, Выру – психолог Тэа Аусин (на эст.яз).
Предварительная регистрация: Anu.Jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
Предварительная регистрация не позднее, чем за 4 дня до начала мероприятия.

