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Teenuskomponentide sünnilugu - erihoolekandeteenussüsteemi disainiprotsess

Intervjueerimine

Raamistiku
loomine

Lahenduste
otsimine

• Kaardistamine, vajaduste väljaselgitamine

• Vajaduste grupeerimine valdkondadesse ja protsessi
erinevatesse etappidesse

• Inimese vajadustele vastavate lahenduste kirjeldamine
• Inimesele mõistetava sõnavara kasutamine

I S T E – isikukeskne teenusmudel

7 grupiintervjuud

Teenuseostuajad
intellektipuudega
klientidele
Psühhiaatrid, õed,
perearst,
sotsiaaltöötajad

Grupiintervjuudes osales kokku 46
inimest
Teenuseosutajad

1

Teenuse rahastajad

esindajad

Tervishoid

4

KOV sotsiaaltöötajad,
kogukonnaliikmed
(raamatukogu, apteegi,
kultuurimaja, postkontori,
koguduse esindajad)

3

Tööhõive

6

5

Kogukond
Kliendid

Teenuseosutaja
2
d
psüühikahäirega
klientidele
SoM,
SKA ja KOV

7

Töötukassa spetsialistid,
tööandjad
Klientide ja lähedaste
esindusorganisatsioonid,
kogemusnõustajad

38 individuaalintervjuud
Tallinnas: 10
Rae vallas: 1
Maidla külas: 3

Valklas: 3
Jõhvis: 3

Võisikul: 3
Tartus: 8

Lihulas: 1
Pärnus: 4
Viljandis: 2

Vajaduste kaardistamise raamistik

Kliendi teekond
erihoolekandesüsteemis

Elukvaliteedi domeenid (WHO
vaimse tervise spetsiifiline
jaotus)

Persoonad

Pidev siht:
Hoolekanne ehk toetussüsteem EI OLE sotsiaaltöötajale.
Hoolekanne ON inimese jaoks ja inimene peab aru saama:
• Kust ta toetust ja abi saab, kui vaja;
• Milles ta toetust ja abi vajab;
• Mis tema toetamisel ja abistamisel toimub, milliseid tegevusi
tehakse;
• Kes toetab ja milliseid vajalikke tegevusi teeb;
• Mis on temal läinud paremaks.

Teenuskomponendid
BAASTOETUSE KOMPONENDID
Toimub tegevusplaani koostamine, teenuskomponentide planeerimine ja teenuskomponentide osutajatega seostamine. Baastoetuse osutaja
tagab läbi sisulise juhtumikorraldusliku võrgustikutöö ja inimese vajadustele vastavate tegevuste elluviimise. Järjepidevalt, kogu teenuse perioodi
vältel, jälgitakse abivajaduse muutumist ning vastavalt muutustele planeeritakse vajadusel abimeetmed ja tegevused ümber.

Baastoetus

Kompo
nendi Teenuskom
valdkon ponent
d

Teenuskomponendi kirjeldus

Teenuse planeerimise raames toimub:
- Terviklik ja järjepidev toetusvajaduse (muutumise) hindamine ja teenuskomponentide
planeerimine sh tegevusplaani koostamine inimesega koos, vajadusel kaasates lähedased.
Regulaarne toetusvajaduse ja tegevusplaani ülevaatamine, muudatuste planeerimine,
tegevusplaani elluviimise toetamine ja koordineerimine.
- Võrgustiku töö koordineerimine (sh sotsiaalse võrgustikuga suhtlemine).
- Inimese nõustamine ja seostamine vajalike teenuskomponentide pakkujate ning
sidusvalkondade teenustega. Sh vajadusel:
(a) Tervishoiuteenustega sidumine, et inimene jõuaks vajalike teenusteni ning jälgiks ravi;
Teenuse
vajadusel pere- või eriarsti vastuvõtu organiseerimine.
planeeri(b) Teavitustöö kogukonnas - kogukonna hirmude maandamine ja positiivse suhtumise
mine ja
tekkimise toetamine. Naabrite/kogukonna/ võrgustiku toetamine ja teavitamine, et tagada
plaani
neile ja kliendile turvaline koostöö.
elluviimise
(c) Toetamine kogukonnateenuste kasutamisel - otsitakse võimalusi korraldada toetust viisil,
tagamine
et inimene seostakse võimalikult maksimaalselt tegevustega tema loomulikus elukeskkonnas
(d) Nõustamine ja abi rahaliste toetuste taotlemisel, eestkoste korraldamisel. Toetus
sissetuleku tagamisel, nt töövõime või puude hindamise dokumentide täitmisel abistamine ja
asjaajamise korraldamine, tagamaks, et inimesel on regulaarne sissetulek.
Teenuse planeerimise ja plaani elluviimise tagamise komponent ei sisalda muid teenuse
sisutegevusi. Kui on vajadus muude indiviudaalsete sisutegevuste järele, lisandub lisatoetuse
personaalse toetamise teenuskomponent või muud lisatoetuse komponendid vastavalt
abivjajadusele (nt igapäevaelu toetamine või hõivatuse toetamine).

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame
saavutada?)
Inimesele on koostatud terviklik tegevusplaan,
planeeritud teenuskomponendid ning nende
osutajad.
Inimene saab:
- regulaarset toetusvajaduse ja tegevusplaani
ülevaatamist
- toetust vajaliku võrgustikuga koostööks
- seotud vajalike tugisüsteemidega (nt
tervishoid, töötukassa)
- nõustamist ning abi toetuste taotlemiseks ja
dokumentide täitmiseks
-toimub järjepidev teavitustöö kogukonnas
hirmude maandamiseks ja positiivsete suhete
tekkimiseks.
Lähedasi ning peret on nõustatud ja toetaud
eestkoste korraldamisel või eestkoste on
korraldatud kohaliku omavalitsuse poolt.

Teenuskomponendid
Baastoetus

Välise spetsialisti
konsultatsioon
teenuse
planeerimiseks

Välise spetsialisti konsultatsiooni eesmärk on pakkuda lisapädevuse kaasamise võimalust baastoetuse ostuajale
teenuse planeerimisel. Lisapädevuse kaasamise vajadus võib tuleneda keerulisest kliendijuhtumist, kus
baastoetuse osutajal puudub spetsiifilise psüühilise erivajadusega sihtgrupiga töös kogemus (nt (pervasiivsete
arenguhäiretega või mitmikdiagnoosidega inimesed). Komponendi raames on võimalik sisse osta konsultatsiooni
spetsialistidelt, kel on rehabilitatsioonis petsialisti pädevus ja/või kogemus väga spetsiifiliste või keeruliste
kliendigruppidega. Näiteks on võimalik kaasata eripädevusega väline spetsialist juhtumite puhul, kus inimene
keeldub abist madala haigusteadlikkuse tõttu, kuid spetsialisti hinnangul vajab juhtum sekkumist. Väline spetsialist
saab aitab sel juhul koostada toetusplaani kontakti loomiseks ja koostöövalmiduse üleehitamieks ja usaldusuhte
saavutamiseks.

Inimesele on tagatud lisapädevusega
spetsialisti toetus teenuskomponentide
planeerimisel ja tegevusplaani koostamisel.

Teenuskomponendid
LISATOETUSE KOMPONENDID
Lisatoetuse eesmärk on pakkuda paindlikkust ja terviklikku lähenemist teenuste sisu planeerimisel, mis arvestaks kõiki
eluvaldkondi.
Komponendipõhine lähenemine võimaldab kombineerida ühte teenussüsteemi nii tänaseid erihoolekande ja
rehabilitatsiooniteenuse sisutegevusi kui ka kogukonna ressursse.
Personaalne
toetus

Personaalne
toetamine
erinevates
eluvaldkondades

Personaalne toetamine (kõrvalabi, juhendamine, nõustamine)
erinevates eluvaldkondades.Personaalne tugi tegeleb planeerimise ja
seostamisega (st ei paku ise tingimata sisutegevusi), sh otsib
võimalusi kuidas toetust korraldada nii, et inimene seotakse
tegevustega tema loomulikus elukeskkonnas.
Personaalne toetamine kriisi korral - haiguse ägenemise korral toetus
pere, raviarsti, tööandja ja kogukonnaga suhtlemisel, nt vajadusel
haiguslehe korraldamine ning abi inimese haiglaravile (sh tahtest
olenematule ravile) saamisel. Mobiilne kriisiabi / SOS kontak - töötaja,
kes on kättesaadav ja toetab inimest kriisis korral.

* Inimesele on tagatud personaalne toetus, kõrvalabi, juhendamine
nõustamine erinevates eluvaldkondades kogu protsessi vältel ühe isiku
poolt;
* Inimesele on tagatud personaalne toetus kriisi korral:
- haiguse ägenemise korral pere toetus;
- raviarsti, tööandja, kogukonnaga suhtlemine;
- vajadusel haiguslehe korraldamine;
- abi haiglaravile (sh tahtsest olenematule ravile) saamine;
- on olemas mobiilne kriisiabi/SOS kontakt - töötaja, kes on kättesaadav ja
toetab kriisi korral.
*Personaalse toetamise eesmärgiks on jõuda eluvaldkondades välja
toodud teenuskomponentideni.

Teenuskomponendid
Lisatoetuse komponent
Kompone
ndi
valdkond

Teenuskomponent

Pere
toetamin
Psühholoogiline nõustamine ja
e
psühhoteraapia perele

Pere nõustamine ja koolitus

Kogemusnõustamine perele

Intervallhoid

Teenuskomponendi kirjeldus

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)

Psühholoogiline nõustamine perele stressi ja pingega toimetulekuks,
psühhoteraapia, sh teraapia koos abivajava isikuga
* individuaalne
* grupis
Psühholoogiline nõustamine lastele (individuaalne, grupis ja/või laagrites vm)
psüühikahäirega vanema alaealistele lastele ja noortele.
Vaimse tervise alane nõustamine perele, sh:
Informeerimine, emotsionaalne ja praktiline toetus ning juhendamine haiguse ja
sellest tulenevate piirangute ja võimaluste mõistmiseks, sobiva toe
pakkumiseks, peresuhete ja toetuse optimeerimiseks, sh kriisiolukorras
käitumise ja sobivate strateegiate õppimiseks.

Pere (sh lapsed) on saanud psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat stressi
ja pingega toimetulekuks

Pere koolitus / grupinõustamine vaimse tervise teemadel, sh:
Informeerimine, emotsionaalne ja praktiline toetus ning juhendamine haiguse ja
sellest tulenevate piirangute ja võimaluste mõistmiseks, sobiva toe
pakkumiseks, peresuhete ja toetuse optimeerimiseks, sh kriisiolukorras
käitumise ja sobivate strateegiate õppimiseks. Näiteks perekoolituse
metoodika: Hamilton Family Education and Training Progam´i (Hamilton,
Kanada)
Kogemusnõustamine perele sarnase kogemusega perede või taastujast
kogemusnõustaja poolt.
Tugigrupp perele - regulaarselt toimuv toetusgrupp (sarnaste probleemidega
peredele), grupijuhtimisel osalevad koos eriala spetsialistidega ka
kogemusnõustajad.
Eneseabigrupp perele - sarnase kogemusega inimeste toetus, grupijuhina
tegutseb tavapäraselt kogemusnõustaja.
Ajutise hoiu teenus kodus või teenuseosutaja pinnal, lähedastele puhkuse
võimaldamiseks.

Grupinõustamine vaimse tervise alal:
- on toetatud emotsionaalselt ja praktiliselt
- on juhendatud haiguse ja sellest tulenevate piiragute ning võimaluste mõistmisel
- on optimeeritud peresuhteid ning tuge, sh kriisiolukorras käitumine ja sobivate
strateegiate õppimine

Pere (sh lapsed) on saanud vaimse tervise alast nõustamist individuaalselt:
- on toetatud emotsionaalselt ja praktiliselt
- on juhendatud haiguse ja sellest tulenevate piiragute ning võimaluste mõistmisel
- on optimeetirud peresuhteid ning tuge, sh kriisiolukorras käitumine ja sobivate
strateegiate õppimine

Pere või lähedane on saanud kogemusnõustamist sarnase kogemusega perede või
taastujast kogemusnõustaja poolt:
- edulugude kuulmine, lugemine, nägemine
- mõistmise ning kogemuslikke teadmiste saamine
- sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalus

Pere ja lähedased on saanud perioodiliselt puhkust hooldamisel.

Teenuskomponendid
Lisatoetuse komponent

Kompo
nendi
valdko
nd
Sotsiaa
lsed
suhted

Teenuskomponent

Sotsiaalsete suhete
toetamine

Teenuskomponendi kirjeldus

Sotsiaalsete suhete soodustamine, loomine ja säilitamine, sh:
Nõustamine ja toetus lähedastega suhete taastamiseks ja
hoidmiseks (kui suhted on katkenud jm).
Alaealiste lastega suhete taastamine ja toetamine - haiguse tõttu
kannatanud/katkenud suhete taastamine alaealiste lastega individuaalne nõustamine või tugigrupp jms.
Vanade sõprussuhete taastamine, uute sõprade leidmine,
ärakasutamise ennetamine.
Võimalused ja piisav tugi turvaliste seksuaal- ning paarisuhete
loomiseks. (UCLA moodul nt kasutuses Maarjakülas, TVTK-s,
HENK).
Toetus ja nõustamine lapsevanemaks olemisel, sh lapsevanamaks
vajalike oskuste arendamine, tugi ja nõustamine lapse
kasvatamsel individuaalselt v grupis (kursused, tugigrupp jm).

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)
Inimene on saanud toetust ja nõustamist:
- suhtlus- ja toetusvõrgustiku tekkimiseks ning selle säilimiseks
- lähedasega suhete parandamiseks, säilitamiseks või katkenud
suhete taastamiseks
- seksuaal- ning paarisuhete loomiseks ja säilitamiseks
- sõprussuhete parandamiseks, säilitamiseks või katkenud
sõprussuhete taastamiseks
- alaealiste lastega toimetulekuks, vanemaks olemiseks h
lapsevanemale vajalike oskuste arendamine
- kogukonna mõisteva ja toetava suhtumise tekkimiseks (suhted
naabritega, teadlikkus, müütide ümberlükkamine).

Teenuskomponendid Lisatoetuse komponent
Vaimse tervise valdkond
Teenuskomponent

Teenuskomponendi kirjeldus

Vaimse tervise alase info jagamine ja nõustamine (sh
digitaalselt, telefoni teel) ning spetsialistideni edasi
suunamine.
Raviarstiga koostöös sobiva ravi ja seda toetavate
Taastumise ja
taastumistegevuste planeerimine. Sh ohumärkide
haigusega toimetuleku
plaani ja kriisikaardi koostamine koostöös oluliste
toetamine
tugivõrgustiku liikmetega (lähedased, VTÕ jt).
Nõustamine ja toetus haiguse, sümptomite, ravi ja
ravimitega toimetulekuks, haiguse ägenemise
ennetamiseks, sh sümptomite kontrolli jms
Teraapiad vaimse ja motoorse tervise säilitamiseks ja
arendamiseks, sh:
- loovteraapiad sh muusikateraapia, tegevusteraapia,
sotsiaalpedagoogi nõustamine, eripedagoogi,
logopeedi nõustamine, sensoorse interpretatsiooni
Vaimse ja motoorse
toetamine (aistinguliste iseärasuste kaardistamine ja
võimekuse arendamine
sellega arvestavate sekkumiste planeerimine
ja säilitamine
(sensoorne dieet, tunnetuslik suhtlemine-autismi puhul
oluline)), füsioteraapia, loomade kaasamine
teraapiates, hipoteraapia jms.
Alternatiivkommunikatsiooni vahendite planeerimine ja
kasutama õppimine.

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)
Inimesele on tagatud:
- vaimse tervise alane info ning nõustamine, vajadusel spetsilistide poole
edasi suunamine, teraapiad
- sobiv ravi ja seda toetavate taastumistegevuste planeerimine
- nõustamine ja toetus haiguse, sümptomite, ravi ja ravimitega
toimetulekuks ning haigus ägenemise ennetamiseks
- nõustamine ja tetus haiguse mõjude, takistuste, stressi ja negatiivsete
emotsioonidega toimetulekuks
Inimene on saanud toetust:
- emotsioonide ja negatiivsete mõtetega toimetulekul
- kognitiivsete võimete ja tegevusvõime arendamisel ning säilitamisel
(mõtlemine, õppimine, mälu, tähelepanuvõime), et hoida ära toimetuleku
taandumist.

Teenuskomponendid Lisatoetuse komponent
Vaimne tervis
Teenuskomponent

Teenuskomponendi kirjeldus

Nõustamine ja psühhoteraapia personaalse identiteedi tugevdamisks, jõustamiseks,
Psühholoogiline nõustamine
taastumisloo läbi töötamiseks, stressi, emotsioonide ja negatiivsete mõtetega toimetulek,
ja psühhoteraapia
oma keha tunnetuseks jms.

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine - sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja
kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge. Kogemusnõustamine vastavalt sellele, mis on isiku
eesmärgid või väljakutsed. Rääkimine inimestega, kes on sarnase taastumisprotsessi läbi
teinud. Haiguse, kõrvaltoimete, sümptomitega toimetulekuks, haigusteadlikkuse tõstmine
(sh kogemusnõustamine läbi digitaalsete kanalite, mis võiks sobida noortele).

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)
Inimene on saanud nõustamist:
- oma emotsioonide ja negatiivsete mõtetega toimetulekuks
- eneseabi võtetest, mis aitaks haigusekulgu leevendada, stressi ja emotsioone juhtida
- elu mõtestamisel, usu leidmisel tulevikku ja iseendasse
Inimene on saanud kogemusnõustamist sarnase kogemusega inimese poolt:
- edulugude kuulmine, lugemine, nägemine
- mõistmise ning kogemuslikke teadmiste saamine
- sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimaluse
- eeskuju ja kogemuslikke teadmisi
- sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimaluse
- abi elu mõtestamisel, usu leidmisel tulevikku ja iseendasse

Teenuskomponendid

Lisatoetuse komponent

Vaimne tervis

Teenuskomponent

Teenuskomponendi kirjeldus

Riskijuhtimine - riskikäitumise hindamine ja -juhtimine, sh riskide hindamine
kahjustava sündmuse ennetamiseks (nt enda hooletusse jätmine, suitsiid,
agressiivsus, risk lastele),
tegevuste planeerimine olemasolevate riskide ohjamiseks ja kõigi seotud
osapoolte kaitsmiseks.
Koostatakse vajadusel ohumärkide plaan, kriisikaart jm (nt CARe metoodika
alusel).

Riski- ja
probleemse
käitumise
juhtimine

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)

Toimunud on:
- personaalne sekkumine kontakti loomiseks ja
koostöövalmiduse tekitamine abist keelduvate
psüühilise erivajadusega inimeste puhul
- kiire sekkumine ja toetuse pakkumine
ebastabiilse olukorra stabiliseerimiseks, inimese
baasvajaduste ja -turvalisuse tagamiseks.
Probleemse käitumise juhtimine, sh käitumiseksperdi nõustamine
- inimesele on tagatud toetust nii, et inimene ei ole
toetusmeeskonnale ja perele probleemse käitumise mõistmiseks ja
ohtlik endale või teistele
korrigeerimiseks, emotsioonide ja negatiivsete mõtetega toimetulekuks.
- riskikäitumine on kontrollitav ja professionaalne
Ettevalmistus kriisiolukorraks, nt harjutamine ja õpetamine turvalisuse tagamise abi riskikäitumise korral on koheselt kättesaadav
- riskid on hinnatud kahjustava sündmuse
ja abi kutsumise teemal
ennetamiseks
Personaalne sekkumine kontakti loomiseks ja koostöövalmiduse tekitamiseks - tegevused olemasolevate riskide ohjamiseks ja
abist keelduvate psüühilise erivajadusega inimeste puhul. Kiire sekkumine ja
seotud osapoolte kaitsmiseks on planeeritud
toetus ebastabiilse olukorra stabiliseerimiseks, isiku baasvajaduste ja - kriisiolukorraks on ettevalmistus tehtud
turvalisuse tagamiseks.
Eesmärk on luua kontakt, motiveerimine abi vastu võtma ja valmistada ette
tingimused tegevusplaani koostamiseks koostöös baastoetuse ostuajaga.
Mobiilne kriisiabi / SOS kontak - töötaja, kes on kättesaadav ja toetab inimest
kriisi korral.

Teenuskomponendid
Lisatoetuse komponent

Kompo
Teenuskomponent
nendi
valdko
Füüsili
Füüsilise tervise alane
ne
tervis nõustamine ja toetus
Füüsilise aktiivsuse
toetamine
Teraapiad füüsilise tervise
toetamiseks

Teenuskomponendi kirjeldus
Füüsilise tervise eest hoolitsemise toetamine, nõustamine ja
motiveerimine tervislike eluviiside tagamiseks (füüsiline aktiivsus,
toitumine, tervislikud eluviisid jms). Perearsti jm arstidega kontakti
loomine, hoidmine.
Sportimis-/ liikumisvõimalused - värskes õhus viibimise ja
sportimisvõimaluste tagamine individuaalseks liikumiseks/
treeninguks ja/või rühmatreeningud.
Füsioteraapia jm teraapiad füüsilise tervise toetamiseks.

Liikumise toetamine
eluruumides

Siirdumise toetamine elukeskkonnas - nii abivahendid kui vahetu
füüsiline aitamine. Kas isik vajab abi ringi liikumisel elukohas?
Abivahend/ kõrvalabi, juhendamine

Liikumise toetamine
väljaspool eluruume

Transpordi kasutamise toetamine - transpordi planeerimine ja
harjutamine. Toetus (ühis)transpordi kasutamisel (liikumisteede
planeerimine, harjutamine).

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)
Inimene on toetatud, nõustatud ja motiveeritud tervislike eluviiside
tagamiseks.
Kontakt perearstidega on loodud või säilitatud.
Inimesele on planeeritud piisav füüsiline aktiivsus ja liikumine, värskes
õhus viibimine, aktiivsuse-puhkuse tasakaal.
Inimesele on planeeritud füsioteraapia või muud vajalikud teraapiad
füüsilise tervise toetamiseks.
Inimesel on olemas tugi (abivahend, vahetu füüsiline tugi), ning teda on
juhendatud elukeskkonnas liikumiseks.

Inimesest on nõustatud ja juhendatud transpordi kasutamise ja
planeerimise osas ning vajadusel harjutatud kasutama ühistransporti,
läbima uusi teekondi.

Teenuskomponendid
Lisatoetuse komponent
Kompon
Teenuskomp
endi
onent
valdkond
Hõivatus

Töötamise
toetamine

Töö- või
rakendustegev
use toetamine
spetsiaalselt
kohandatud
keskkonnas

Õppimise
toetamine

Rakendus
kogukonnas

Teenuskomponendi kirjeldus

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)

Töötamise toetamise komponendi raames toimub igakülgne toetus töö leidmiseks , saamiseks ja
säilitamiseks, sh:
Töövõime hindamine - töövõime ja -oskuste hindamine. Hindamine praktiliste töötegevuste käigus .
Karjäärinõustamine - nõustamine töö leidmiseks , säilitamiseks, tuleviku planeerimiseks .
Töö leidmine - toetus töö leidmisel ja tugiteenuste korraldamisel.
Töötingimuste kohaldamine - erivajadustest lähtuvate paindlike ja sobivate töötingimuste ja töökeskkonna
loomise toetamine. Toetus ja suhtlemine tööandjaga paindlike töötingimuste korraldamiseks . Tööandja
motiveerimine sobivate tingimuste loomiseks.

Inimesele on tehtud töövõime hindamine.
Inimene on saanud nõustamist töö leidmiseks ,
säilitamiseks, tuleviku planeerimiseks .
Paindlikud ja sobivad töötingimused ja töökeskkond on
loodud, tööandjat on motiveeritud sobivate tingimuste
loomiseks.

Töö tegemise võimalus turvalises ja kohandatud keskkonnas , kus on võimalik teha võimetekohaseid
tööülesandeid sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning sealjuures on tagatud vajalikus
ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Töötegevused toimuvad teenusepakkuja juures või kohandatud
töökeskkonnas avatud tööturul.

Inimesele on tagatud
- vajalik nõustamine, juhendamine ja abi töö tegemiseks
- võimalus töötada turvalises ja kohandatud keskkonnas ,
teha võimetekohast tööd jõukohases tempos

Rakendus tegevuskeskuses - rakendustegevused inimese aktiviseerimiseks. Erinevad toimetulekuoskuste
grupid, huviringid jm, mis tagavad piisava hõivatuse.
Õppimise toetamine - toetus õpivõimaluste leidmisel, õpingute alustamisel ja säilitamisel.
Õppimistingimuste kohaldamine - Erivajadustest lähtuvate paindlike ja sobivate õppimistingimuste ja keskkonna loomise toetamine.
Vajadusel hariduse tugiteenuste korraldamine.
Vabatahtliku töö võimaluste leidmine vm võimaluste loomine kogukonda panustamiseks . Juhendamine või
abistamine rakendusel kogukonnas.

Inimene on saanud tuge:
- õpivõimaluste leidmisel
- õpingute alustamisel
- õpingute jätkamisel
- erivajadusest lähtuvate paindlike ja sobivate õpitingimuste
Inimest on juhendatud ja abistatud:
- kogukonnas vabatahtliku töö leidmisel
- muul viisil kogukonda panustamisel

Teenuskomponendid
Lisatoetuse komponent

Kompo
nendi
valdko
Vaba
aeg ja
huviteg
evus

Teenuskomponent

Vaba aja ja huvitegevuse
toetamine

Eluase

Toetus elukoha vahetusel

Teenuskomponendi kirjeldus

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)

Vaba aja sisustamine, huvitegevuse leidmine ja säilitamine.
Puhkuse ja hõive (töö jm rakenduse) vahelise tasakaalu hoidmine.
Huviringides osalemine tegevuskeskuses või kogukonnas. Toetus
huviringi valimisel ja sinna kohale jõudmisel.
Individuaalse huvitegevuse toetamine.

Inimene on saanud toetust ja abi:
- vaba aja ja töiste tegevuste eristamisel
- puhkuse ja lõõgastusvõimaluste leidmisel;
- silmaringi laiendamisel ja uute kogemuste omandamisel
- leidmaks motivatsiooni ja võimalusi tarbida teenuseid ja muid
kogukonna ressursse, mis jäävad erihoolekande valdkonnast välja;
- tegeleda religioossete praktikatega, kuuluda religioossesse
kogukonda;
- luua/leida/laiendada suhtlus- ja toetusvõrgustiku olemasolu väljaspool
erihoolekandesüsteemi.
Inimest on nõustatud ja toetatud sobivama elamispinna valikul, selle
oraganiseerimisel või on korraldatud sobiv elamispind.
On planeeritud kolimine ning sellega kaasnevate muutustega
üleminek.
On olemas praktiline abi kolmise teostamiseks.
Inimene on saanud toetust uue elukeskkonnaga, kogukonnaga ja
ümbrusega tutvusmiseks.

Sobivama elamispinna korraldamine - nõustamine sobiva
elamispinna või eluasemega teenuse valikul, võimalike
elamispindadegaa teenuskohtadega tutvumine kohapeal. Toetus
sobivama elamispinna organiseerimiseks, kui olemasolev eluase
raskendab taastumist.
Kolimisplaan/ üleminekuplaan - kolimise planeerimine, koostöös
kliendi ja perega tegevuskava koostamine kolimisega seotud
praktiliste küsimuste lahendamiseks, toetuse ja teenuse vahetuse
sujuvaks üleminekuks.
Praktiline abi kolimise teostamiseks (transport jm).
Uue elukeskkonnaga tutvumine (vajadusel juba eelnevalt),
kogukonna ja ümbrusega tutvumine.

Teenuskomponendid
Lisatoetuse komponent
Kompo
nendi
valdko
Igapäe
vaelug
a
toimetu
lek

Teenuskomponent

Igapäevaelu toetamine

Ettevalmistus
iseseisvumiseks

Teenuskomponendi kirjeldus
Toetus vastavalt isiku vajadusele ja võimekusele: .
Igapäevaelu toetamise komponendi raames toetatakse isikut
vastavalt tema vajadustele ja võimekusele (meeldetuletus,
juhendamine, toetus, hooldus) alljärgnevates igapäevaelu
valdkondes:
*Söömise ja söögitegemise toetamine - tugi poes käimisel ja/või
toidu valmistamisel või söömisel.
*Enese eest hoolitsemise toetamine - tugi hügieenitoimingutes,
riietumisel jms.
*Majapidamistoimingute toetamine - tugi koristamisel, pesu
pesemisel jm elukoha eest hoolitsemisega seotud toimingutes.
*Majandusliku toimetuleku toetamine, sh toetus eelarve
Iseseisvuskursus - iseseisva(ma) eluga toimetulekuks vajalike
oskuste arendamine kursuse/ laagri, individuaal-või grupitöö viisil.
Iseseisva elu harjutamine ajutisel elamispinnal. Võib toimuda
iseseisvaelu harjutamine ajutisel elamispinnal.
Kohanemise toetamine üleminekut võimaldav ja kohanemist
toetav tegevus. Sh uue teenuskomponendi pakkujaga tutvumise
periood, mis tagaks sujuvama ülemineku teenuste vahel ning
informeeritud otsuse uue teenuskomponendi osutaja valikul.

Teenuskomponendi eesmärk (mida tahame saavutada?)
Inimene on saanud toetust vastavalt oma vajadustele ja võimetele:
- söömise ja söögi tegemises
- enese eest hoolitsemisel
- majapidamistoimingute tegemisel
- majanduslikuks toimetulekuks sh eelarve planeerimisel ja rahaliste
toimingute tegemisel. Vajadusel võlanõustamine
- asjaajamisel

Inimene on a saanud toetust ja nõustamist:
- iseseisvaks eluks vajalike oskuste arendamisel
- psühholoogiliseks valmisolekuks elumuutustega
- oma võimete hindamiseks, tuleviku võimaluste välja selgitamiseks
- kogukonda liikumisel
- oma aja sisustamiseks uues elukohas
- elumuutustega kohanemiseks, teenusmudelist väljumiseks.

Teenuskomponendid teistest valdkondadest

Tervishoiuga seotud Sõltuvusravi
teenus- komponendid Söömishäirete ravi
Koduõendus
Kriisisekkumine

Psühholoogiline
nõustamine ja
psühhoteraapia inimesele
endale ja tema perele

Taastumise ja haigusega
toimetuleku toetamine

Riski- ja probleemse
käitumise juhtimine

Teraapiad füüsilise tervise
toetamiseks

Raviprogramm, nõustamine, metoodiline toetus sõltuvushäirest vabanemiseks
Raviprogramm, nõustamine, metoodiline toetus söömishäiretest vabanemiseks .
Meditsiiniline ravi ja -hooldus inimese elukohas
Kriisikodu - turvaline koht lühiajaliselt, kui haigus ägeneb ja inimene vajab turvalist
keskkonda.
Mobiilne kriisiabi - meeskond, kes läheb kriisi korral koju appi. Võimalik telefoni teel
kutsuda 24/7Nt FACT meeskonna mudel
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia isikule personaalse identiteedi
tugevdamisks, jõustamiseks, taastumisloo läbi töötamiseks, stressi, emotsioonide ja
negatiivsete mõtetega toimetulek, oma keha tunnetuseks jms.
Psühholoogiline nõustamine perele stressi ja pingega toimetulekuks , psühhoteraapia, sh
võimalusel teraapia koos abivajava isikuga
Psühholoogiline nõustamine psüühikahäirega vanema alaealistele lastele ja noortele
(individuaalne, grupis ja/või laagrites vm) .
Vaimse tervise alase info jagamine ja nõustamine, sh:
Nõustamine ja toetus haiguse, sümptomite, ravi ja ravimitega toimetulekuks, haiguse
ägenemise ennetamiseks, sh sümptomite kontrolli jms grupiõppeprogrammid.
Nõustamine ja toetus haiguse mõjude, takistuste, stressi ja negatiivsete emotsioonidega
toimetulekuks.
Sotsiaalsüsteemiga koostöös sobiva ravi ja seda toetavate taastumistegevuste
planeerimine. Sh ohumärkide plaani ja kriisikaardi koostamine koostöös oluliste
tugivõrgustiku liikmetega (lähedased, VTÕ jt).
Koostöös sotsiaalsüsteemiga (riskijuhtimisega seotud mulitdistsiplinaarne meeskond)
riskikäitumise hindamine ja juhtimine, sh riskide hindamine kahjustava sündmuse
ennetamiseks (nt enda hooletusse jätmine, suitsiid, agressiivsus, risk lastele), tegevuste
planeerimine olemasolevate riskide ohjamiseks ja kõigi seotud osapoolte kaitsmiseks .
Vajadusel koostatakse ohumärkide plaan, kriisikaart jm.
Füsioteraapia jm taastusraviteenused füüsilise tervise toetamiseks

Teenuskomponendid teistest valdkondadest
Tööalased koolitused
Töö- ja haridus
valkonnaga seotud
teenus- komponendid Töötamise toetamine

Töö- või rakendustegevuse
toetamine spetsiaalselt
kohandatud keskkonnas

Kursused ja koolitused erialaste- ja tööoskuste arendamiseks
Töötamise toetamine töö leidmiseks, saamiseks ja säilitamiseks, sh:
Töövõime hindamine - töövõime ja -oskuste hindamine. Hindamine praktiliste töötegevuste
käigus.
Karjäärinõustamine - nõustamine töö leidmiseks, säilitamiseks, tuleviku planeerimiseks.
Töö leidmine - toetus töö leidmisel ja tugiteenuste korraldamisel.
Töö tegemise võimalus turvalises ja kohandatud keskkonnas , kus on võimalik teha
võimetekohaseid tööülesandeid sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning
sealjuures on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Töötegevused
toimuvad teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.
Rakendus tegevuskeskuses - rakendustegevused inimese aktiviseerimiseks. Erinevad
toimetulekuoskuste grupid, huviringid jm, mis tagavad piisava hõivatuse.

Tööalane rehabilitatsioon

Töövõime arendamine ja säilitamine erinevate spetsialistide abiga. Eripedagoog, logopeed,
psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, õde, koolitused.

Rakenduse leidmine
kogukonnas

Vabatahtliku töö võimaluste leidmine vm võimaluste loomine kogukonda panustamiseks .

Mentorlus tööl

Tugiisik töökohal, kes juhendab ja nõustab.

Õppimise toetamine

Õppimise toetamine - toetus õpivõimaluste leidmisel, õpingute alustamisel ja säilitamisel.
Õppimistingimuste kohaldamine - Erivajadustest lähtuvate paindlike ja sobivate
õppimistingimuste ja -keskkonna loomise toetamine.
Vajadusel hariduse tugiteenuste korraldamine.

Töökohapõhine õpe

Kutseõppe võimalused ameti omandamiseks, lihtsustatud ja suure toetusega.
Maakonnapõhiselt kättesaadavad võimalused.

Mentorlus õppimisel

Juhendaja, kes nõustab ja toetab seoses õpingutega.

Teenuskomponendid teistest valdkondadest
KOV poolt
korraldatud ja/v
rahastatud
teenuskomponendid

Ajutine elamispind

Kui elamispind puudub või on ebasobiv (teenusele saamise faasis) varjupaik, turvakodu, muu ajutine elamispind.

Elamispind

Elamispind või vahendid selle üürimiseks vabaturult. Eluase ja teenus eraldi
või eluase koos teenusega.
Erinevad eluaseme tüübid vastavalt isiku võimetele ja toetusvajadusele:
- omaette korter (sh sotsiaalkorter),
- jagatud korter (oma tuba teiste klientidega jagatud ühiskorteris),
- perekodu / rühmakodu

Toitlustus

Toitlustamise korraldamine - abivajaja elukorralduse ja toetusvajadusega
sobiv toitlustamise viis:
* toit koju,
* supiköök,
* teenuseosutaja poolne toitlustamine (võimalikud eri viisid)

Koristusteenus

Inimestele, kelle eluasemes on selgelt vaja suurpuhastust (nt on olnud pikka
aega toetusvõrgustikuta), kuna elukeskkond on muutunud antisanitaarseks,
ebahügieeniliseks. Aknapesu jm suurpuhastus nt liitpuudega inimestele,
kes pole võimelised ise seda tegema

Eestkoste

Eestkoste korraldamine - eestkoste seadmiseks vajalike andmete kogumine
ja menetluse algatamine kohtus (eestkoste avalduse esitamine kohtule).
Lähedaste nõustamine eeskoste teemadel.
Eestkoste teostamine - eestkostjale määratud ülesannete täitmine
kaasates eestkostetavat. Osaline või ajutine eestkoste vastavalt vajadusele.
Toetatud otsustamine - otsuste tegemise toetamine. Juriidiliselt pole
tänaste õigusaktidega seadustatud.
* Pädev eestkoste, mis on võimalikult vähene, kuid piisav.
* Psühholoogiline turvatunne, et ei kasutataks ära (majanduslikult, vaimselt,
füüsiliselt).

Pidev siht –inimesel on vajadused, mida saab katta või toetada teatud tegevustega.

Aitäh!
Katrin Tsuiman
katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel: 5192 2331

