ISTE projekti VIII kogemusseminar
„Kogemusest arenguni“
14.september.2021

VIII kogemusseminar „ISTE projekt - kogemus arendab“.
PÄEVAKAVA

9.00 – 10.00

Kogunemine, nakkusohutuse tõendamine, registreerimine, tervituskohv

10.00 – 12.00
•
•
•
•

Ülevaade teenusmudeli piloteerimise tegevustest ja kogutud andmetest.
Valdkonnaga seotud uudised ja info.
Kokkuvõte Civitta lõppraportist „Erihoolekandeteenuste korraldussüsteemi mõjude analüüs üleminekul isikukesksele teenusmudelile“ 2021.
ISTE 2022 – „vanad“ KOV-id uuel konkursil.

12.00 – 13.00

Lõunavaheaeg

13.00 – 15.00

Elav raamatukogu – jagame kogemusi teemal - muutused inimese elus. Põhineb KOV kodutöödel inimese edulugudest.

15.00– 15.30

Kokkuvõte päevast ja tagasiside

Ülevaade teenusmudeli piloteerimisest ja kogutud
andmetest
Katrin Tsuiman
projektijuht
14.09.2021

Täidetud teenuskohad ja teenuseosutamine kuus 2021
Maakond
Harjumaa

Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
LääneVirumaa

Pärnumaa
Raplamaa
Tartumaa
Võrumaa

KOV
Jõelähtme vald
Kose vald
Raasiku vald
Tallinn
Jõhvi vald
Kohtla-Järve
Lüganuse vald
Mustvee vald
Türi vald
Haapsalu
Lääne-Nigula vald
Tapa vald
Väike-Maarja vald
Põhja-Pärnumaa
vald
Pärnu linn
Tori vald
Kohila vald
Rapla vald
Tartu linn
Antsla vald
KOKKU

Täidetud Keskmine teenust
ISTE teenus- teenus- saanud inimeste arv
kohtade arv kohad
kuus (2021)
20
20
13
10
9
9
10
7
4
130
127
120
10
10
6
40
37
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10
10
9
30
29
27
30

25

13

30

30
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10
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10
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50
15
578

13
45
30
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45
15
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12
39
22
17
48
22
14

seisuga 31.07.2021

20 KOVi , 10 maakonda
578 teenuskohta
Lepingute maksumus 4 690 105 eurot

Projektis osalejad ja ISTE teenusmudeli piloteerimise kulud

10/2019 - 06/2021 andmed

Omavalitsustes on 2019-2021 projekti kaasatud 667 inimest.
30.06.2021 seisuga osaleb projektis 547 abivajajat.

ISTE projekti kulud KOVides kokku 2 105 585 eurot, sh
- projekti koordineerimise tasu 321 457 eurot (~15%),
- teenuskomponentide maksumus 1 784 108 eurot (~85%).

Osutatud teenuskomponentide maksumus keskmiselt
ühe teenusesaaja kohta kuus 2019-2021 I pa

Omavalitsuste lõikes keskmine teenusekulu inimese kohta kuus

• Teenuskomponentide
maksumus ühe inimese
kohta kuus on ca 450 eurot.

kulu eurodes, 2019-2021 I pa andmetel

Teenuskomponentide tunnihinnad
Eluvaldkond

Teenuskomponent

baastoetus
baastoetus
LT: personaalne toetus
LT: pere toetamine
LT: pere toetamine
LT: pere toetamine
LT: pere toetamine
LT: sotsiaalsed suhted
LT: Vaimne tervis
LT: Vaimne tervis
LT: Vaimne tervis
LT: Vaimne tervis
LT: Vaimne tervis
LT: füüsiline tervis
LT: füüsiline tervis
LT: füüsiline tervis
LT: füüsiline tervis
LT: füüsiline tervis
LT: Hõivatus
LT: Hõivatus
LT: Hõivatus
LT: Hõivatus
LT: Vaba aeg ja huvitegevus
LT: Eluase
LT: Igapäevaeluga toimetulek
LT: Igapäevaeluga toimetulek

Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine
Spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks
Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades
Pere psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
Pere nõustamine ja koolitus
Pere kogemusnõustamine
Intervallhoid
Sotsiaalsete suhete toetamine
Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
Kogemusnõustamine
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine
Füüsilise tervise alane nõustamine
Füüsilise aktiivsuse toetamine
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
Liikumise toetamine eluruumides
Liikumise toetamine väljaspool eluruume
Töötamise toetamine
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas
Õppimise toetamine
Rakenduse leidmine kogukonnas
Vaba aja ja huvitegevuse toetamine
Toetus elukoha vahetusel
Igapäevaelu toetamine
Ettevalmistus iseseisvumiseks

Keskmine
tunnihind, €

Min
tunnihind

Max
tunnihind

34,1
82,6
28,7
48,5
41,0
28,5
8,4
24,1
39,5
28,6
47,6
30,9
39,3
31,7
20,8
34,0
23,4
24,0
29,6
17,9
30,7
29,8
18,7
30,1
22,9
24,3

12
20
12
20
20
10
2,5
8
12
10
10
2,5
20
10
10
12
5
5
12
10
10
20
6
12
6
10

151,8
158,8
55
125
125
45
35
90
130
115
90
45
70
70
70
73
30
55
70
50
70
39,6
70
45
70
55

Märkus: Tabelis on eristamata teenuskomponentide individuaal- ja grupiteenuse hinnad.

2019-2021 I pa andmed

Teenuskomponentide keskmine tunnihind

eurodes, 2019-2021 I pa andmetel

Teenuskomponentide tunnihinnad
Hindade võrdlus 2019-20 versus 2019-2021 pa
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Keskmine tunnihind 2019-2021 Ipa

Keskmine 2019-2020

Teenuskomponentide osutamise maht

Tundides, 2019-2021 I pa andmetel

Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide osutamise maht
2019-2020
andmetel

2019-2021 I pa
andmetel

ISTE projektis osalevad inimesed

Diagnoosi liigi järgi
IP/PH;
6%
intellektipuue
22%

psüühikahaigus;
73%

Hõive staatuse järgi
töötavad

Osalejaid

Osakaal
117

18%

31

5%

töötud (sh pikaajalised)

176

26%

mitteaktiivsed

343

51%

KOKKU

667

100%

õpivad

2019-2021 I pa andmetel

ISTE projektis osalejad ja riiklik erihoolekandesüsteem
72% ISTE projekti kaasatud
inimestest ei ole olnud
erihoolekandeteenusel või
järjekorras.

• 18% ISTE projekti kaasatud
inimestest on saanud EHK
teenuseid, kas enne või
pärast projektis osalemist
(119 in 664st).
• 16% projektist lahkunud
inimestest saab SRT
teenust (21 in 128st)

Märkus: varasem EHK kogemus = EHK teenusel või järjekorras olemine alates 01.01.2016.
2019-2021 I pa andmed

Projektis osalejate toetusvajadus
Toetusvajaduse aste
Hindamisi Osakaal
kõrge või äärmuslik
toetusvajadus (aste 3 või 4)
mõnes eluvaldkonnas
437
69%
kõigis eluvaldkondades
madal või keskmine
toetusvajadus või iseseisev
199
31%

2019-2021 I pa andmed

Toetusvajaduse
aste
aste 1 (madal TV)
aste 2 (keskmine TV)
aste 3 (kõrge TV)
aste 4 (äärmuslik TV)
KOKKU

Sotsiaalsete
suhete
taastamine,
loomine

119
310
144
31
604

Psüühikah
äirest
Haigustea
tulenev
dlikkus ja
Kognitiivne Füüsiline
mõju
raviplaani
võimekus
tervis
käitumisele
järgimine
ja
tegevusele

157
228
145
41
571

56
330
206
30
622

113
251
169
27
560

179
250
96
36
561

Liikumine
eluruumides

34
15
11
12
72

Liikumine
väljaspool
eluruume

146
141
67
38
392

Hõivatus

104
251
199
51
605

Asjaajamin
Eluaseme
Söögi
Vaba aeg ja
e,
säilitamine
valmistamin Söömine
huvitegevus
rahadega
või saamine
e
toimetulek

174
244
117
18
553

134
145
142
68
489

120
187
154
78
539

128
131
84
39
382

54
43
23
9
129

Enese
Majapidam
eest
istoimingu
hoolitsemi
d
ne

155
167
83
36
441

130
99
47
19
295

2019-2021 I pa andmed

Projektis osalejate keskmine teenusekulu kuus

2019-2021 I pa andmed

Toetusvajadus ja teenuskomponentide osutamine
Teenuskomponentide osutamisel on märgata trendi, et suurema toetusvajadusega inimeste teenusemaht ja osutatud
teenuse kogumaksumus on keskmiselt suuremad kui väiksema toetusvajadusega inimeste puhul.

2019-2021 I pa andmed

Koostöölepingust tulenevad tegevused I
Juhtumikorralduse tasu kasutamise andmekorje tulemused
Omavalitsus

JK tasu kasutamine

1.

Jõhvi vald

vähemalt 90%

2.

Kose vald

vähemalt 90%

3.

Mustvee vald

vähemalt 90%

4.

Põhja-Pärnumaa vald

vähemalt 90%

5.

Rapla vald

vähemalt 90%

6.

Tartu linn

vähemalt 90%

7.

Tori vald

vähemalt 90%

8.

Türi vald

vähemalt 90%

9.

Väike-Maarja vald

vähemalt 90%

10. Kohtla -Järve linn

Täiendav info

Vähemalt 90% juhtumikorralduse
tasust tuleb kasutada töötajate
töötasudeks ja tööjõumaksudeks.

vähemalt 90%

11. Kohila vald

62%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

12. Pärnu linn

66%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

13. Haapsalu linna ja Lääne-Nigula vald

71%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

14. Tallinna linn

86%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

15. Jõelähtme vald
16. Lüganuse vald

88%
88%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021
Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

17. Raasiku vald

89%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

18. Antsla vald

81%

Tasutakse hiljemalt 31.12.2021

19. Tapa vald

75%

Koostöölepingust tulenevad tegevused II
 Elukvaliteedi hinnangute kogumine

Elukvaliteedi muutuse hindamiseks kogutakse projektis osalejatelt tagasisidet projekti alguses, aasta
möödudes ning projekti lõpus, kasutades vormi „Inimese elukvaliteedi hinnangu küsimustik“.
Küsime andmeid ka aasta lõpus.
Elukvaliteedi hinnangutes on oluline info teenuse mõju ja inimese elus tajutava muutuse kohta.
Andmeid analüüsib SKA, kuid seda saab teha ka iga KOV oma inimeste kohta.

 Kavandame STAR-i kannete tegemisest ülevaate saamist.
Oktoobris tuleb sellekohane küsitlus ja infopäring.
 Järgmiseks kogemusseminariks kogume infot hinnastamise teemal.

Valdkonnaga seotud uudised ja info
Katrin Tsuiman
projektijuht
14.09.2021

Valdkonnaga seotud uudised ja info I
Videokeskkond VAIMSE TERVISE HEAKS vth.ee
Keskkonnas on olulistel vaimse tervise teemadel:
 loenguid
 kogemuslugusid
 koolitusprogramme
Eesmärgiks on teha vaimse tervise valdkonna spetsiifilised koolitused lihtsalt ja
soodsalt kättesaadavaks erinevatele sihtgruppidele.
Keskkond on alles avatud ja teemade valik täieneb pidevalt.
Tulemas on ka venekeelne lehekülg.

Valdkonnaga seotud uudised ja info II
Vaimse Tervise Heaks videokeskkond vth.ee lehekülg on mõeldud:
ISEENDALE - kõigile, kes soovivad infot iseenda vaimse tervise hoidmiseks või haigusest taastumiseks;
LÄHEDASELE - inimestele, kelle lähedasel on vaimse tervise mure ning kes vajavad infot, kuidas oma lähedast
toetada ja selles olukorras hakkama saada;
SPETSIALISTILE - tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele, kes töötavad nii laste, noorte kui
täiskasvanutega ja vajavad spetsiifilisi teadmiseid erinevate probleemidega toimetulekuks;
TÖÖANDJALE - kõigile tööandjatele, kes soovivad teadmisi, kuidas vaimse tervise murega töötajaid hoida ning
luua vaimset tervist toetavat töökeskkonda.
Videokoolitusi on võimalik vaadata turvaliselt ja vajadusel anonüümselt, enda jaoks sobival ajal, kohas ja tempos
nii arvutist kui telefonist.
Videokoolitusi saab kasutada KOV-is töötajate koolitamiseks.
Jagatavad koolitused ja info ei asenda inimestele ravi ega teraapiaid.

Valdkonnaga seotud uudised ja info III
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž otsib „Teenuste disaini ja juhtimise“ õppekava magistrantidele praktika kohti.
Üliõpilased õpivad kasutama teenusedisaini metoodikat ja organisatsioon saab ideid, kuidas oma teenuseid
arendada.
Rühmas on tavaliselt viis üliõpilast.
Praktika kestab 2021. aasta septembrist 2022. aasta juunini.
Lähemalt saab lugeda Pärnu kolledži kodulehelt:
https://www.pc.ut.ee/et/kandideeri-praktikaorganisatsiooniks?fbclid=IwAR2JW5aSkFmWn0KI1vtlDKHKAPPJsAzxBRddbIqSVC9hrXom8Ia5evVSTc0

See on võimalus kasutada üliõpilasi, et KOV tasandil koostöös teenuseosutajatega disainida ISTE projekti
teenuskomponentide korraldust ja tegevusi sihtgrupi vaates ning kohapealse kogukonna ja piirkonna erisustega
arvestades järgides üldisi teenusmudeli põhimõtteid.

Valdkonnaga seotud uudised ja info IV
Kommunikatsiooni tegevused psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonda kaasamise toetamiseks.
Sotsiaalministeeriumil hankepartner Miltton JLP.
• Ühe tegevusena valmib 4-osaline dokumentaalsari, mis tuleb ETV eetrisse 2022. aasta sügisel.
• Igas osas näidatakse ühe psüühilise erivajadusega inimese argipäeva, seal osalevad inimese
lähedased, tööandjad, huviringid, tegevusjuhendajad, naabrid jne.
• Sarja asutakse ette valmistama 2021 sügisel.
• ETV valib sarja peategelased ise, aga ministeerium esitab ETV-le 10 kandidaati.
• Otsitakse inimesi ja nende lähedasi, kes oleks nõus sarjas osalema ja oma elu kajastama.
• Soovi ja valmisoleku korral tuleb inimese andmed kanda ettevalmistatud tabelisse:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdGxTyWwreNo8FaZCKhsR2xg2upyN8DBVNFqAGWFbYM/edit?
usp=sharing

Valdkonnaga seotud uudised ja info V
„Kogukonna valmisolek kaasata vaba aja tegevustesse erihoolekande kliente Pärnu linna näitel“,
Kadri Melnits (2021)
Tartu Ülikool Pärnu kolledži lõputöö, https://dspace.ut.ee/handle/10062/73051

Töö eesmärk uurida:
1. Millistel tingimustel on Pärnu linna erinevad asutused valmis pakkuma erihoolekandeasutuste
klientidele vaba aja veetmise võimalusi?
2. Millised on peamised probleemid erihoolekandeasutuste klientide kaasamisel kohaliku
kogukonna tegemistesse?

Valdkonnaga seotud uudised ja info VI
„Kogukonna valmisolek kaasata vaba aja tegevustesse erihoolekande kliente Pärnu linna näitel“,
Kadri Melnits (2021)
Uurimuse valimisse kuulusid Pärnu keskuslinna erinevaid ettevõtteid, kus erivajadustega inimestel
oleks võimalik tegeleda vaba aja veetmisega.
1. Keskused, mis rikastavad vaimu ja loovad hea emotsiooni - keskuslinna muuseum, loomadega
tegelev asutus, üks haruraamatukogu, kaunite kuntstitega tegelev ettevõte ja filmielamusi pakkuv
asutus.
2. Asutused füüsilise vormi parandamiseks ja inimestele eduelamuse tunde võimaldamiseks keskuslinna jõusaal, bowlingu saal, ujumisvõimalust pakkuv asutus ja Pärnus tegutsev spa.
3. Keskused, mis on loomingulise suunaga ning aitavad kaasa käelisele tegevusele ja peenmotoorika
parendamisele - keskuslinnas tegutsev loovuskeskus, lastele ja noortele suunatud looduskeskus ja
kaks erineva linnaosa vabaajakeskust.

Valdkonnaga seotud uudised ja info VII
„Kogukonna valmisolek kaasata vaba aja tegevustesse erihoolekande kliente Pärnu linna näitel“,
Kadri Melnits (2021)
 Kas on kogemusi ja milline on kokkupuude?
Kõigil oli kogemus ja psüühilise erivajadusega inimesed ei tekita neis hirmu ja ollakse valmis koostööks.
Klient on klient ja kõiki tuleb võrdselt kohelda. Mõni ehk vajab rohkem juhendamist või suunamist, aga tõrget nad kindlasti
ei tekita.
Toodi välja, et suuremaid probleeme ja ebaõnnestumisi pole juhtunud.
 Kas on teadmisi psüühikahäirete eripäradest?
Ei, aga on elukogemus ja eraelus kokkupuuteid erivajadusega inimesega.
Teadmisi võiks olla rohkem ja ollakse valmis lisakoolitusteks.
Erilist reaktsiooni ei teki ja pigem võetakse igat klienti kui tavalist inimest, pakkudes talle positiivseid
teenindust

elamusi ja lahket

Valdkonnaga seotud uudised ja info VIII

„Kogukonna valmisolek kaasata vaba aja tegevustesse erihoolekande kliente Pärnu linna näitel“,
Kadri Melnits (2021)
 Kas on valmisolek teenindada psüühilise erivajadusega kliente?
Üldiselt peeti valmisolekut teenindada psüühilise erivajadusega kliente heaks.
Teenuseid ja tegevusi, mida asutused on võimelised pakkuma, on erinevad.
Inimestel on soov ja tahe teenindada psüühilise erivajadusega klienti eelarvamusteta.
Kesiseks peeti oma teadmisi

psüühikahäirest ja selle eripäradest, kuid see ei ole takistuseks, et kliente teenindada.

Oodati ja oldi valmis osalema koolitustel ning nõus võtma vastu spetsialistide nõuandeid, kuidas muuta oma teenust
psüühikahäirega inimestele sobivamaks.

Valdkonnaga seotud info IX

 MTÜ Peaasjad ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing viivad läbi Vaimse tervise esmaabi koolitusi.
https://peaasi.ee/vaimse_tervise-esmaabi/

Koolitused on sobivad, et tõsta tööandjate, töötajate ja laiema ringi inimeste teadlikkust vaimse tervise probleemidest, et
märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes abivajajat toetavad.
Koolitusel osalemist ei saa käsitleda, kui ISTE projektis osalejale teenuskomponendi osutamist.
MTÜ Peaasi saab olla KOV-ile vaimse tervise valdkonnas teenuskomponendi pakkujaks, kuid vastavalt TK sisulistele
tegevustele.
Tegevused peavad olema inimesele või lähedasele, mitte KOV-i või teenuseosutajate töötajate koolitamised.
 MTÜ Peaasjad, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing ja Heaolu ja Taastumise Kool korraldavad kogukonnatasandile
suunatud 6 respektseminari (oktoobri lõpust detsembrini, laupäeviti).
Eesmärk: suurendada respekti ja mõistmist vaimse tervise raskustega elavate inimeste suhtes ühiskonnas.
Respektseminar kestab kokku 3-4 akadeemilist tundi.
Otsitakse KOV-e, kus neid läbi viia. Kas olete huvitatud oma KOV-is selle toimumisele kaasa aitama?

Valdkonnaga seotud info X

 MTÜ Peaasjad, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing ja Heaolu ja Taastumise Kool korraldavad kogukonnatasandile
suunatud 6 respektseminari (oktoobri lõpust detsembrini, laupäeviti).
Eesmärk: suurendada respekti ja mõistmist vaimse tervise raskustega elavate inimeste suhtes ühiskonnas.
TEEMAD
•

Müüdid, mis vajavad kummutamist seoses psühhootiliste häiretega (näiteks skisofreeniaga). Milline võib olla personaalne
taastumislugu sh osalemine hõives.

•

Kes ja kuidas saavad aidata, kui juhtub siiski kõige hullem st tervis halveneb? Tutvustame vaimse tervise esmaabioskuste
viit sammu.

Respektseminar kestab kokku 3-4 akadeemilist tundi.
Otsitakse KOV-e, kus neid läbi viia. Kas olete huvitatud oma KOV-is selle toimumisele kaasa aitama?
Küsi lähemalt: kylli@heakool.ee Külli Mäe, vaimse tervise esmaabioskuste koolitaja

Tänan!

Ülevaade Civitta Eesti analüüsist (2021)
„Erihoolekandeteenuste korraldussüsteemi mõjude
analüüs üleminekul isikukesksele teenusmudelile“
Kärt Saarsen
14. september 2021

Analüüsi eesmärk
 läbi viia võrdlev analüüs praeguse erihoolekandeteenuste (sh sotsiaalse
rehabilitatsiooni) osutamise mudeli ning isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli maksumuse kohta.

 Uuringu tellis Sotsiaalministeerium (riigihange 223839),
teostas konsultatsioonifirma Civitta Eesti.
 Uuring viidi läbi 10/2020-08/2021.

ANALÜÜSI LÄBIVIIMISE PROTSESS
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Süsteemide maksumuse võrdlemine


Koostati kaks kulumudelit: a) praeguse erihoolekandeteenuste ja sots.rehabilitatsiooni
osutamise kulumudel ja b) ISTE teenusmudeli põhise teenuseosutamise kulumudel.



Arvesse võeti terviksüsteemi kogukulud – arvestati nii teenuse osutamise protsessis teenuse
osutajatele tekkivaid kulusid kui teenusele suunamise etapis ja hiljem administreerimisel
sotsiaalkindlustusametil ja/või kohalikul omavalitsusel tekkivaid kulusid.



Teenussüsteemide kulude hinnangud on leitud ISTE projektis osalenud kohalike omavalitsuste ja
teenuseosutajate hulgas läbiviidud küsitluse andmete põhjal. Lähtutud ei ole tegelikest
raamatupidamislikest andmetest ISTE pilootprojekti käigus inimestele osutatud teenuse
mahtude ja maksumuste kohta. (Küsitluse läbiviimisel küll eeldati, et KOVid ja teenuseosutajad
lähtuvad vastamisel oma ISTE projektis osalemise reaalsest praktikast.)
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Ühelt süsteemilt teisele üleminek


Vajalik on olulises mahus STAR infosüsteemi arendus.



KOV sotsiaaltöötajad vajavad uuele mudelile üleminekuga seoses koolitamist (~16 tundi/in).



Juhtumikorralduse ülemineku tõttu vabaneb sotsiaalkindlustusametis hulk töökohti, samas
kohalikes omavalitsustes tuleb luua kokku vähemalt 80 täiendavat töökohta.



Üleminekul uuele teenusmudelile peaks arvestama vähemalt kaheaastase üleminekuperioodiga,
mille jooksul tuleb kõigile tänastele teenusesaajatele teha hindamine ja kujundatakse igale
inimesele personaalne teenus.



Sotsiaalkindlustusameti poolne keerulisemate juhtumite nõustamine ja koolitamine peaks jääma.
Lisaks koolitustele võiks toimuda ka regulaarne kovisioon sotsiaaltöötajatele.

Pikaajalise teenusevajaduse prognoos
Erihoolekandeteenuste vajaduse prognoosimiseks
järgnevaks 10 aastaks on võetud aluseks:
 Rahvastikuprognoosi kohaselt inimeste
maakondlik, vanuseline ja sooline jaotumine
(põhistsenaarium);
 Tänaste erihoolekandeteenustel (sh sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenustel) ja isikukeskse
erihoolekande teenusmudeli pilootprojektis
olevate inimeste vanuseline ja sooline jaotumine;
 SKA poolt läbiviidud toetusvajaduse hindamise
tulemuste vanuseline ja sooline jaotumine.

Teenusevajaduse prognoos ISTE mudeli rakendumisel
Prognoositi võimalike abivajajate arvu perioodiks 2020-2030.
Isikukeskse erihoolekande teenusvajaduse prognoosimisel
kasutati lisaks sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud
toetusvajaduse hindamise tulemusi koos soolise ja vanuselise
jaotusega kõigi hinnatavate eluvaldkondade lõikes.
Teenusmahu tundide prognoosimisel võeti aluseks
teenuseosutajate keskmised hinnangud baastoetuse ja
lisatoetuse vajadusest eluvaldkondade ja toetusvajaduste lõikes.
 Rahvaarvu langusest tulenevalt kahaneb ka isikukeskse
erihoolekande teenusvajaduse prognoos (ca 2,4%).
 Teenuste lõikes on suurimad langused vaimse tervise ja
hõivatuse eluvaldkondades.
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Soovitused

Tänan

ISTE 2022 – „vanad “ KOV-id uuel konkursil.
Katrin Tsuiman
projektijuht
14.September 2021

Konkurss 2022 osavõtt
Konkursil osalemiseks tuleb KOVil esitada:
1. taotlus
2. taotluse lisad, milleks on:

- KOVis pilootprojekti tegevusi koordineeriva juhtumikorraldaja CV
ja tema haridust tõendavate dokumentide ärakirjad,

3. vajadusel ühistaotlejate volikiri (see tuleb esitada vaid sel juhul, kui taotlus esitatakse mitme
KOVi koostöös).
4. Kokkuvõttev hinnang abivajaduse ja teenuse osutamise kohta (kokkuvõttev hinnang), mille esitavad
KOVid 2019-2021 perioodil projekti kaasatud iga inimeste kohta, kellele soovitakse 2022 teenuse
osutamist jätkata.

Teenuskohtade arv ja kokkuvõttev hinnang
• Soovitud teenuskohtade arv (min 5)
2019-2021 osalenud KOVid:
-esitada teenuskohtade arv, sh eraldi projektis jätkavate inimeste arv
- iga jätkava inimese kohta esitatakse kokkuvõttev hinnang, Lisa 2.4
• Kokkuvõttev hinnang - baastoetuse osutaja ja KOV-i poolt koostatud kokkuvõtvast hinnangust peab
selguma projektis osaleva inimese abivajadus eri eluvaldkondade lõikes, seni pakutud abi ja KOVi
hinnang teenuse jätkumise vajalikkuse kohta.

Kinnitame, et perioodil 2019-2021 projekti kaasatud inimeste abivajadus, seni pakutud abi ja teenuse jätkumise vajadus on hinnatud ning
esitatud taotluse lisadena (vorm 2.4).

Kokkuvõttev hinnang konkursil
Osad 1-3 on baastoetuse osutaja poolt koostatud info
Osa 4 on eelnevale infole tuginev KOV hinnang osutatud abi eesmärgipärasuse ja abivajaduse jätkumise
kohta.
Lisa 2.4 on Excel-failina
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Projekti tegevuste protsessis on kokkuvõttev hinnang baastoetuse osutaja poolt täidetav dokument.

Kokkuvõttev hinnang
Kokkuvõttev hinnang on ISTE 2022 piloteerimisel uus etteantud vorm, mida täidab teenusmudeli tegevustes
baastoetuse osutaja (BTO) ning esitab selle KOV-ile.
See on teenuseosutaja tegevuste ja abimeetmete osutamise kokkuvõte ning hinnang inimese abivajaduse
kohta.

Baastoetuse osutaja koostab abivajavale inimesele kokkuvõtva hinnangu projekti tegevuste lõppedes,
inimese teenuse vajaduse lõppedes, inimese projekti tegevuste katkestamisel või teenusmudeli tegevuste
kontrolli käigus KOV-i esitatud nõude peale.

Tänan

Elav raamatukogu – muutused inimese elus

Raamatukogus on viis edulooga raamatud
Antsla - Meeste elu
Jõelähtme – Lahkumine ja teadlikkus
Tori – Keskeas iseseisvaks
Põhja-Pärnumaa – Noore ema elu
Tallinn – Lootusetu juhtum
Vali raamat, mis sulle huvi pakub.
Raamatu juurde minnes saad kuulata, küsida ning jagada oma kogemust ja edulugu.
30 minuti pärast toimub raamatu vahetus ja saad minna kuulama uut raamatut.

Elav raamatukogu – muutused inimese elus

Raamatu lugemise kogemuse kokkuvõte

Päeva kokkuvõte ja tagasiside
Mida võtad tänasest kaasa?
Mida soovid edasiseks?
Järgmise kogemusseminari kuupäev?
Tagasiside küsitluse täitmine
Kõigile on e-kirjaga saadetud tänase päeva tagasiside küsitluse link:
https://forms.gle/wnyCHmifxF7d6vtS6
Kellel võimalus ja saab läbi nutitelefoni oma e-postkastile ligi, siis palun täitke küsitlus kohe

Aitäh ja head koduteed!

projekti info SKA kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste

