
 

ESTA sügiskool „Mina ja minu töö“ 

12.-13.09.2018, Nelijärve Puhkekeskuses 

Kolmapäev, 12. september 2018.a. 

10.00-10.30 Registreerimine, majutumine, kohvilaud 

10.30-12.30 

Suur saal 

Guido Paomees, konsultant Koolituskompanii OÜ. Muutused minus endas. 
Kas olen motiveeritud tegema seda tööd, mida praegu teen? Mida saan kontrolli all hoida ja kuidas hakkama saada 

ootamatuste ning muutustega? Mis on see, mille eest ma vastutan ja kas tegelikult ikka vastutan? Kui arenguvalmis ma 

olen? 

12.30-13.30 Lõunasöök 

13.30-15.00 

Suur saal 

- Hoolduskoordinatsiooni projekti ülevaade. Sotsiaalministeeriumi nõunik Ulli Luide ja ühe 

piirkonna esindaja 

- Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt 

rakendatava koostöömudeli väljatöötamine. Projekti koordinaator 

- Dementsuse kompetentsikeskuse loomine. Projekti koordinaator 

15.00-15.30 Kohvipaus 

15.30-17.15 Töötoad gruppides 

- Töövõimereformi algusest üle kahe aasta – kas ja mis on muutunud  töövõime hindamises  ja 

vähenenud töövõimega inimeste töölerakendumises.  Mida hinnatakse töövõime hindamise 

metoodikaga ning kuidas saaks hindamise tulemusi kasutada  hoolekande teenuste vajaduse 

hindamiseks (arutelu). Sirlis Sõmer-Kull ja Hille Maas (Eesti Töötukassa) 

- KOV-ide nõustamisüksus Sotsiaalkindlustusametis - eesmärk ja tegevused. Helen Tähtvere, 

SKA erihoolekande valdkonna juht 

- Sotsiaaltöötaja kutsestandard. Mida oleks vaja muuta? TÜ lektor Marju Selg 

17.15-17.45 Paus 

17.45-19.00 

Suur saal 

Metsakannikese 

saal 

Mooni saal 

Kohvikuala 

Tegevused sektsioonides 

- Tasakaalustav Yin-jooga. Ave Reimann www.teadlikjooga.ee 

- Kristallist väeeseme valmistamise töötuba. Sirli Lepik Heaolukeskus Täheruum (MTÜ 

Täheingel). Räägitakse lühidalt kristallidest ja nende mõjust. Igaüks saab meisterdada väeka 

käevõru. 

- Jutuõhtu jutuvestja Piret Päär`iga 

- Lobatuba olulistel aktuaalsetel sotsiaalsetel teemadel 

19.00-20.00 Õhtusöök bistroos 

20.00-24.00 

Saunamaja 

Koosviibimine. Esineb  meesansambel Avaja. Tantsuks mängib Alderjants. 

Neljapäev, 13. september 2018 

8.00-9.30 Virgutav jalutuskäik metsas. Hommikusöök 

9.30-11.00 

Suur saal 

Mart Kadastik. Kuidas mitme tule vahel mitte ära põleda? 

11.00-12.00 

Suur saal 

ESTA volikogu avalik koosolek 

- Ülevaade ESTA 2018. a. tegevuskava läbiviimisest. 

- ESTA palgaküsitluse tulemuste tutvustamine. Soovitatavad palgamiinimumid. 

- Muud küsimused. 
 

 sauna külastajal palume võtta kaasa saunatarbed 

 Yin-joogal osalemiseks palume võtta kaasa joogamati 

 Pimemassööri seansid kohapeal registreerimisega, lisatasu eest 

 Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel kavas muudatusi teha 

http://www.teadlikjooga.ee/

