
Võrgustikutöö Rapla 
maakonnas

Anne-Ly Reede
võrgustikutöö koordinaator

Raplamaa projekti eesmärk:
arendada koostöövõrgustikku, 
luua toimiv ja kindel süsteem
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste
pakkujate vahel.

VÕRGUSTIKUTÖÖ – ülioluline, et 
inimesed saaksid õigele
teenusele võimalikult kiiresti.



Võrgustik maakonnas 2022

TERVISHOID:

• Perearstid, pereõed

• Haiglad (Rapla, Märjamaa)

• Koduõed 

• Kiirabi

HOOLEKANDEASUTUSED:

• Üldhooldekodud (juhid ja hooldusjuhid)

• Erihoolekandeteenuste osutajad

RIIGIASUTUSED

• Sotsiaalkindlustusamet 

• Eesti Töötukassa juhtumikorraldajad 

SOTSIAAL:

• KOV sotsiaalkomisjonide juhid ja asejuhid 

• Valdade sotsiaaltöötajad- sotsiaalnõunikud,

• Sotsiaaltöö spetsialistid, lastekaitsespetsialistid 

• Haridusasutused (erivajadustega lastele)

ABIVAJAJATE ÜHENDUSED:

• Raplamaa Puuetega Inimese Koda 

• Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp 

• Rapla maakonnaPensionäride Ühendus MTÜ

• Rapla Pensionäride Seltsing

TEENUSEOSUTAJAD(MTÜd ja OÜd):

• Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus, Töömaja, 
Terve Pere Pesa, Headuse Puu, Radiridiralla jt



Abivajajate
ühendused

Raplamaal tegutsevad aktiivselt
ka erinevad abivajajate
ühendused. 

• 24 aastat on tegutsenud Rapla 
Maakonna Puuetega Inimeste
Koda, mis ühendab 10 ühingut.

• Maakonnas tegutseb ka 
dementsusega inimeste
lähedaste tugigrupp (3 aastat),
vähihaigete tugigrupp ja eakate
ühingud.



Kontaktid

2021- c 80 kontakti

2022- c 145 kontakti

Lisandunud kiirabi, ohvriabi, koduõed, 
pereõed, sotsiaalkomisjonid



Sotsiaal- ja 
tervishoiuvõrgustiku

kohtumised -
rühmaarutelud 2021

30.08. – puuetega inimestega 
seotud osapooltele: 
sotsiaaltöötajatele, perearstidele / 
pereõdedele ja teenuseosutajatele
(Osalejaid 14). 

14.09. – eakatega seotud
osapooled:  sotsiaaltöötajad, 
perearstid/pereõed ja 
hoolekandeasutuste juhid
(Osalejaid 7).

28.09. – lastega töötavatele 
spetsialistidele, sotsiaal- ja 
tervishoiutöötajatele (Osalejaid
16). 



Sotsiaal- ja 
tervishoiuvõrgusti

ku kohtumised
2022

• 2. juuni - sotsiaaltöötajad ja koduõed/pereõed

• EESMÄRK- koos jagada oma igapäeva rõõme, 
muresid, üksteist paremini tundma õppida, 
jagada häid praktikaid

• 9. juuni – hoolekandeasutuste juhid, 
hooldusjuhid ja kiirabi- kliendi abistamine
võimalikult efektiivselt, rõõmud, mured

• September? - Teenuste pakkujad ja 
sotsiaaltöötajad?

• ….?



Koolituste 
eesmärk:

• tõsta erinevate valdkondade spetsialistide
teadlikkust üksteise tööst, eesmärkidest ja rollidest;

• ühtlustada ja parandada erinevate osapoolte
sotsiaal -ja tervishoiuvaldkonna alaseid teadmisi;

• ühtlustada erinevate valdkondade töövõtteid;

• parandada osapoolte teadmisi ja oskuseid

võrgustikutööst;

• parandada osapoolte analüütilisi teadmisi ning
tagada piirkondlikele partneritele
supervisioonivõimalus.



KOOLITUSED 2020-2021

Koolituste korraldaja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Toimus 15 koolitust

Koolitustel osales: 82 inimest (205 osalust)

4 x supervisioon võrgustikuliikmetele

1 x supervisioon juhtrühma liikmetele



5 KOOLITUS MOODULIT

I moodul - Töötamine võrgustikus

II moodul – Juhtimise ja organiseerimisega seotud

III moodul – Seire ja analüüsiga seotud

IV moodul – Juhtrühmaliikmete toetamine

V moodul - Supervisioon


