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Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine
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Vaba aja ja huvitegevuse toetamine
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Igapäevaelu toetamine
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REAALSED TEGEVUSED 
OSALEMISE LEHTEDEL



Näide 1

Igapäevaelu toetamine Maht

Kodu koristamine 1,25

Eelarve koostamine, motiveerimine 1,25

Kodus koristamine 1,75

Motiveerimine eelarve osas 1,25

Kodus koristamine, kontakt Elisaga 1,75

Kliendi rahalise seisu uurimine ja kaardistamine 0,5

Kliendi toetamine majapidamistöödes. Kardinapuu paigaldaja organiseerimine. Kardinate 
ette panemine. Ettevalmistustööd teises toas kardinapuu paigalduseks.

3

Kodukülastus. Vaatasime kirju, mis olid saadetud pangast ja töötukassast. Tegime Üllarile 
kalendrisse risti, et ta teaks millal peab asjadega tegelema hakkama.
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Näide 2 – inimese toetusvajadus 2

Vaba aja ja huvitegevuse 
toetamine

Kordade arv 3 
kuu jooksul

Tundide arv 3 
kuu jooksul

Vaba aja või hobitegevus 9 27

Vaba aja või hobitegevused, 
televiisori vaatamine, muusika 
kuulamine jne

27 77

• Keskmine tundide arv tegevust päevas 3,4 h



Näide 3
Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine Kordade arv 3 kuu 

jooksul
Tundide arv 3 kuu 
jooksul

Võrgustikutöö planeerimine, koordineerimine; 
tegevusplaani elluviimise toetamine

28 21

Sotsiaalse võrgustikuga suhtlemine 10 10

Kliendi seostamine vajaliku teenuskomponendiga 10 13

Dokumentatsioon 10 7,75



Näide 4
Tegevused – Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine Võimalus

Kohtumine ja esmane vestlus tugikeskuses. Tegevusplaani jaoks tegevuste 
paika panemine, millist abi X ise näeb, et ta vajab. Xl on palju erinevaid 
muresid. Kõige rohkem on ta mureks kodust väljakolimine ja iseseisvalt 
hakkama saamine. Hakkas korduvalt vestluse ajal nutma, kuna ütles, et ei saa 
ise hakkama. Vajab tuge (eelarve planeerimine, toidu ostmine, arvete 
maksmine, koristamine jne). Kodust tuge ei saa. 
Tunnistab ise magusasõltuvust, millest tahaks lahti saada, kuid ei oska sellega 
kuidagi peale hakata. Rääkis meenutusi kooliajast Astangul, kus oli kellegagi 
läinud nii tülli, et ei oska sellest vihast enam lahti lasta. Rääkis ka oma 
poisssõbrast, kes elab Tartu maal, kuid kellega neil ei ole võimalus enam 
kohtuda. Vahemaa on pikk ning poisi emale ei meeldi see suhe. 
Sööb palju toidulisandeid ja rahusteid. Rahustitest Validooli ja Loranzit. 
Väidetavalt 20 lehte sel aastal söönud neid.
Tegevusplaani koostamine.

Kohtumine ja esmane vestlus 
tugikeskuses. Tegevusplaani 
jaoks tegevuste paika 
panemine - toetus eelarve 
planeerimisel, toidu ostmisel 
ja tervislikul toitumisel, 
arvete maksmisel 
koristamisel, kodust välja 
kolimisel. Ravimiplaani üle 
vaatamine ja tegevusplaani 
koostamine.



Tegevused – Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine Võimalus

X tuli tugikeskusesse otsima mind, kuna oli alates eilsest saanud kolida 
turvakodusse. Tuli küsima tugiisikut. Ütles, et ema oli väga rahul, et ta 
kodust välja kolis ning mingit probleemi ei ole. Ainult nüüd on tal väga 
raske üksi hakkama saada. 
Sobiva tugiisiku leidmine ja kokkuviimine. Tugiisikule tutvustamine. 
Kokkulepete sõlmimine edasiseks tööks.

Sobiva tugiisiku leidmine ja kokku 
viimine. Tugiisikule tutvustamine. 
Kokkulepete sõlmimine edasiseks 
tööks. 
*Lisaks teenuskomponent Toetus 
elukoha vahetamisel - inimese 
kolimine turvakodusse.

Vestlus lastekaitsega. Nüüdsest oli jäänud silma Xi perekond ka 
lastekaitsele. LK oli üllatunud, et kuidas varem pole see pere jõudnud 
linnani. 
Andsin infot Xi kohta ning peresuhete kohta nii palju kui teadsin.

Vestlus lastekaitsega, info 
edastamine inimese ja peresuhete
kohta.

Helistan sotsiaalmajja ning uurin kas sotsiaaltöötaja oleks nõus kokku 
pakkima Xi asjad, et X saaks need ära viia. Sotsiaaltöötaja uurib minult 
miks mina seda ei tee. Ütlen talle, et olen hetkel puhkusel ja minule on 
antud olukorda arvestades majja tulek mitte soovitav. Ta jääb nõusse, et 
paneb need homme kokku ning kui X neile järgi tuleb, siis ta peab 
koputama tema aknale. Sotsiaaltöötaja toob siis tema asjad trepile.

Kokkulepe sotsiaalmaja 
sotsiaaltöötajaga inimese asjade 
kokku pakkimiseks – kas elukoha 
vahetus?

Näide 5



Vaba aja ja huvitegevuse toetamine Maht
Tegevused päevakeskuses. Y tegi väga ilusa paela ja osales ka 
saviringis. 
*Õhtul viisin suppi – igapäevaelu toetamine

6

Y päevakeskuses. Osales saviringis ja joonistas. 5
Y tuli hommikul päevakeskusesse. 12.30 läksime ujuma. Yl oli ka 
hambaarsti aeg. 5

8.30 Läksin Yile järgi, tulime päevakeskusesse. Y pani mitu puslet
kokku ja üks jäi pooleli. Käisime jalutamas ja poodides. 

8,50

Tõin Yi päevakeskusesse. Osales ringides ja käisime ujulas. Kui Xi koju 
läksin viima tahtsid Y ja Z kaasa sõita. Käisime vaatamas küüditatute 
mälestusmärki. Suhtlemine õega.

9

Zga päevakeskuses, osales pilliringis. Plaan oli minna muuseumi aga
see jäi ära. Käisime poodlemas.

7

Näide 6



Igapäevaelu toetamine Maht
X sai täna endale uued hambad suhu, käis mulle näitamas ja vestlesmas, kuidas tal 
hambaarsti juures läks. Andsin sööki kaasa. 1,50

Telefonivestlus Xga. On purjus ja ei tule päevakeskusesse. 0,25
Telefonivestused. X helistas dr. Psühhiaatrile, et tellida uus retsept õhtust rohtu, ta 
ostis selle ka kohe välja ja luges ise infolehte. X sai aru, et Psühhiaater tahab teda 
mürgitada ja jällegi paanikahoog. Rääkisime õhtul sellest, et kõigil ravimitel on 
kõrvalmõjud ja lubasin, et helistan ise Psühhiaatrile ja küsin üle. Dr. Psühhiaater oli 
öelnud Xile, et tahab teda oma kabinetis näha üksi, ilma seltsidaamita, millest oli 
ka X häiritud. X on veendunud, et tahab talle halba, muidu ta ei nõuaks, et peab 
olema üksi. Lubasin talle, et lähen kaasa kabinetti ja keegi ei saa seda keelata, 
samuti ei saa meie muuta arsti mõtteid, selle peale ta rahunes.
* Vaimse tervise toetamine

1

Kodukülastus ja telefonivestlus. Xi seisund on endine, enamus aja päevast on 
voodis, käib mööda tube edasi-tagasi, pakkusin võimalust, et kutsun kiirabi ja ta
läheb paariks nädalaks haiglasse, millest ta keeldus. Rääkisime ta hirmudest, X ise
ütles, et põhjust polegi, hirm tuleb lihtsalt tühjast kohast.
* Vaimse tervise toetamine

2

Näide 7



Tähelepanekud

■ Suure toetusvajadusega inimestel on pigem korduvad rutiinsed tegevused

■ Suure toetusvajadusega inimestel toimub vähem teenuse planeerimist ja plaani 
elluviimise tagamist

■ Vaba aja ja huvitegevuse toetamisel kajastub samal inimesel igakuiselt sama vaba 
aja tegevus.

■ Igapäevaelu toetamise alla on märgitud ka vaba aja veetmise tegevusi

■ Inimene sai toetust, kuid toetusvajadust polnud (hindamine tegemata?)

■ Dokumentatsiooni täitmine ei ole teenuskomponendi sisu osa ning tuleb arvestada 
hinnastamisel teenuskomponendi hinna sisse



Mõttekohad
■ Milliseid tegevusi tehti?

■ Millist juhendamist, toetamist või nõustamist inimene sai?

■ Suures mahus vaba aja veetmist huvikeskuses, sisu vähe – kes inimesega tegeleb 
reaalselt need tunnid?

■ Liiga palju taustainformatsiooni

■ Tegevuste eesmärk – kas on valitud õige teenuskomponent

■ Pigem kirjeldatakse inimese päeva kui tehtud tegevusi tema toimetuleku 
toetamiseks?



AITÄH JA JÕUDU MEILE


