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Lapse Heaolu Arengukeskus koostöös
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Pilootprojekti

Projekti algatas Sotsiaalministeerium.
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Tiina Tõemets (projektijuht)
Jana Meier (ämmaemand)
Marge Mahla (ämmaemand)
Inga Mäemets (vastutav uurija)

koduvisiitide

tegevusmudeli sobivuse kohta Eesti
tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi osana.

Soovid lisainfot?
Projektiga seotud küsimuste
korral palume ühendust võtta
uuringu meeskonnaga:
info@lapseheaolu.ee

Projekt on rahastatud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna
perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist „Kohalik
areng ja vaesuse vähendamine“ meetme „Rahvatervise
meetmete ning integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste
kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil“ elluviimiseks.
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2022-2023

Projektis
osalemine
Projekti käigus läbiviidav uuring
koosneb kahest osast: naise heaolu
hindamisest raseduse ajal ning
ämmaemanda koduvisiitidest pärast
lapse sündi.

Projektist
Projekti „Ämmaemanda koduvisiidid

Kahe küsimustiku abil hinnatakse
lapse ja pere heaolu mõjutavaid
tegureid ning lähtuvalt tulemustest
pakutakse toetavaid teenuseid.
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Sünnitusjärgselt teeb ämmaemand
kõigile projektis osalevatele naistele
koduvisiidi,
mille
eesmärk
on
pakkuda tuge vaimse ja füüsilise
tervise, imetamise ja lapse eest
hoolitsemise, koduse keskkonna
kohandamise ning peret toetava
võrgustiku loomiseks ja kaasamiseks.

kättesaadavaks ning säilitada selle
järjepidevus

Projekti periood
01.03.2022–31.08.2023

“Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018”
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Meile on tähtis, et lapseootel naine
tunneb ennast turvaliselt ja hoituna
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