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Волонтерство в Естонії:  

робота з людьми з інвалідністю 

 
ESC проекти у Естонії! 
Волонтерство в будинках для неповносправних людей, де ви можете 

допомогти їм просто ставши добрим приятелем. Домагайте іншим й 
розвивайте свою власну ініціативу 

Дедлайн: не фіксовано, пріоритет надаватиметься тим, хто першим 
надішле свої заявки. 

_________________________________________________ 

1) Hoolekandeteenused Tõrva Unit 

Місце: Tõrva 
Період: 04.09.2021-03.08.2022 
Tõrva Unit забезпечує цілодобове проживання для дорослих з 

розумовими та фізичними вадами. У цьому домі проживає 60 дорослих 
чоловіків та жінок у віці 23-80 років. Будинок працює щодня задля однієї 
мети – щоб люди, які там живуть, мали активні та позитивні дні незалежно 
від їх віку, статі чи інвалідності. Для цього існують такі заходи, як валяння, 
кераміка, шиття. Вони також дуже активно займаються такими видами 
спорту, як прогулянки, ігри, танці, та такими видами мистецтва, як 
рукоділля. Вони завжди захищають право людей з обмеженими 
можливостями брати участь у суспільстві та відчувати себе в безпеці вдома 
і підтримують кожну людину бути якомога незалежнішою. 

Тирва Коду відкритий в обох напрямках – вони заохочують клієнтів 
бути активними членами місцевої громади та приймати додому сім’ї, 
слухачів та волонтерів. Важливою частиною повсякденного життя є пошук 
роботи для клієнтів у місцевій громаді – підтримка їх у пошуку роботи, яка 
їм під силу. Вони хотіли б, щоб їхні клієнти мали можливість контактувати 
із зовнішнім світом та місцевою громадою. 

Основними завданнями для волонтера буде: 
Допомога персоналу в повсякденній діяльності 
Забезпечення клієнтів на громадських заходах та інших об’єктах 

(магазини, парки тощо) 
Допомога клієнтам у повсякденній діяльності 
Організація (навчальна) діяльність для клієнтів 
Волонтеру буде запропоновано запропонувати свої особисті проекти 

/ ініціативи, пов’язані з темою цього проекту ESC, які можуть бути 
підтримані приймаючою та / або координаційною організацією. 

_________________________________________________ 
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2) Hoolekandeteenused Karula Unit 

Місце: Karula 
Період: 04.09.2021-03.08.2022 
Hoolekandeteenused Karula Unit забезпечує цілодобові побутові 

умови проживання та повну підтримку у щоденних роботах приблизно для 
84 дорослих з особливими потребами. Клієнтам надаються послуги з 
відпочинку, професійні соціальні та медичні послуги. Більшість клієнтів 
мають глибокі множинні вади, психічні та фізичні, багато хто використовує 
допоміжні медичні засоби, такі як інвалідні коляски тощо. Оскільки 
більшість клієнтів не мають тісних сімейних зв’язків, вони раді зустрітися 
та провести час люди поза межами Будинку (тобто волонтерами) 

 

Основними завданнями для волонтера буде: 

Виконання ручних дій із клієнтами (розфарбовування, вирізання, 
малювання, виготовлення деяких ремесел) 

Гра в м’ячі та інші ігри (настільні ігри, карти, головоломки, пам’ятки 
тощо) 

Ранкова гімнастика з клієнтами, прогулянки з ними на вулиці 
Допомога в одяганні 
Супровід клієнтів на роботу і назад; на екскурсії та заходи 
Оздоблення будинків до свят 
Викладання англійської мови для деяких клієнтів 
_________________________________________________ 
 

За наступними лінками можете прочитати відгуки 

наших волонтерів 

https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/16105
85995714468/ 

https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/21497
53055131090/ 

https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/23724
72009525859/ 

 

https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/1610585995714468/?__cft__%5b0%5d=AZX7pHGzTO_7dAu5x61wx5WQeHQxCdlwqZeDdT29jCkucyVfbsnGo4U0QJ0L1cxJ78w-Scad7ghRYnX7ErnD3abbqc_5LT5kw5e7ZDc3Cr1yGSdVuQ6Zz7pYM1yhUnyWRAag_pxlaPLreeDzosqBugXl&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/1610585995714468/?__cft__%5b0%5d=AZX7pHGzTO_7dAu5x61wx5WQeHQxCdlwqZeDdT29jCkucyVfbsnGo4U0QJ0L1cxJ78w-Scad7ghRYnX7ErnD3abbqc_5LT5kw5e7ZDc3Cr1yGSdVuQ6Zz7pYM1yhUnyWRAag_pxlaPLreeDzosqBugXl&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/2149753055131090/?__cft__%5b0%5d=AZX7pHGzTO_7dAu5x61wx5WQeHQxCdlwqZeDdT29jCkucyVfbsnGo4U0QJ0L1cxJ78w-Scad7ghRYnX7ErnD3abbqc_5LT5kw5e7ZDc3Cr1yGSdVuQ6Zz7pYM1yhUnyWRAag_pxlaPLreeDzosqBugXl&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/2149753055131090/?__cft__%5b0%5d=AZX7pHGzTO_7dAu5x61wx5WQeHQxCdlwqZeDdT29jCkucyVfbsnGo4U0QJ0L1cxJ78w-Scad7ghRYnX7ErnD3abbqc_5LT5kw5e7ZDc3Cr1yGSdVuQ6Zz7pYM1yhUnyWRAag_pxlaPLreeDzosqBugXl&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/2372472009525859/?__cft__%5b0%5d=AZX7pHGzTO_7dAu5x61wx5WQeHQxCdlwqZeDdT29jCkucyVfbsnGo4U0QJ0L1cxJ78w-Scad7ghRYnX7ErnD3abbqc_5LT5kw5e7ZDc3Cr1yGSdVuQ6Zz7pYM1yhUnyWRAag_pxlaPLreeDzosqBugXl&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/erasmusevs/permalink/2372472009525859/?__cft__%5b0%5d=AZX7pHGzTO_7dAu5x61wx5WQeHQxCdlwqZeDdT29jCkucyVfbsnGo4U0QJ0L1cxJ78w-Scad7ghRYnX7ErnD3abbqc_5LT5kw5e7ZDc3Cr1yGSdVuQ6Zz7pYM1yhUnyWRAag_pxlaPLreeDzosqBugXl&__tn__=-UK-R

