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Konkursi eesmärk

soovime leida üle Eesti partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes 

katsetaksid oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste 

uudset korraldusmudelit.



Pilootprojekti sisu

katsetatakse psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel 

tegevuskomponentide põhist lähenemist;

rakendatakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi 

ja teenuste korraldaja rollis on KOV.



Mida annab teenusmudeli katsetamises osalemine?

Keerulises olukorras abivajajate toetamine

Psüühilise erivajadusega inimeste lähedaste toetamine

Paindlikkus – vajadusel kiire abi, paindlik kombineerimine. Teenuste 

korraldamine kohalikke olusid arvestades

Rahastus: teenuste osutamine + korralduskulud

Kaasarääkimise võimalus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste 

arendustegevustes



Sihtrühm

Pilootprojekti kaasatavaks sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise 

erivajadusega inimesed vanuses 16 – 64 aastat, kellel:

 ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust

 vastab ühele järgmistest tingimustest: 

a. inimene on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud 

(nt vajab vähesema toetusega teenust);

b. inimene ei kasuta erihoolekandeteenuseid, kuid on EHK teenuse järjekorras;

c. inimene vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas 

osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.



Isikukeskne, integreeritud ja paindlik teenus

mitme valdkonna tegevused, nende 

korraldus ning eelarve ühes kohas

 üks abivajaduse hindamine

 üks kontaktisik, järjepidev personaalne tugi 

protsessis

 vajaduspõhine teenuskomponentide 

integreerimine



Erihoolekande teenusmudel: baas- ja lisatoetus

 Teenuse planeerimine ja plaani elluviimine
terviklik ja järjepidev toetusvajaduse hindamine, tegevusplaani koostamine 

ja järjepidev üle vaatamine, teenuskomponentide planeerimine ja 

tegevusplaani elluviimise toetamine ning koordineerimine, võrgustikutöö 

koordineerimine

 Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse 

planeerimiseks
lisapädevuse kaasamise võimalus teenuse planeerimisel, nt keerulised 

kliendijuhtumid, kogemuse vähesus

 Personaalne toetus

 Pere toetamine

 Sotsiaalsed suhted

 Vaimne tervis

 Füüsiline tervis

 Hõivatus

 Vaba aeg ja huvitegevus

 Eluase

 Igapäevaeluga toimetulek



Rahastus

Projekti eelarvest kaetakse kohalikus omavalitsuses piloteerimisega seotud 

tegevuste kulud, sh

abivajajatele reaalselt osutatavate teenuskomponentide maksumus

KOV korralduskulud (võimaldab tööle võtta juhtumikorraldaja, kelle 

tööjõukulud kaetakse).



Konkursist

• Konkursi tähtaeg: 13.september, kell 11. Taotlus esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee

• Konkursi rahaline maht 7,4 milj eurot (perioodiks 2019-2021)

• Projekti raames osutatakse teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele.

• Konkurss on jaotatud neljaks osaks, st teenusekohad on ära jagatud nelja piirkonna vahel (eraldi 

piirkonnaks on Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa).

• Osalevate KOVide arv ei ole piiratud (kuni teenuskohti jätkub)

• Konkursil saavad taotlejaks olla üksnes KOVid, esitada võib ka ühistaotlusi.



Konkursist osavõtt

Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus, milles on esitatud:

• soovitud teenuskohtade arv;

• andmed KOVis piloteerimist koordineeriva projektijuhi (juhtumikorraldaja) ja baastoetust 

osutava asutuse/organisatsiooni kohta;

• KOVis piloteerimise elluviimise sisuline kirjeldus.

Taotlejate pingerida selgitatakse välja taotlustes esitatud sisulise kirjelduse alusel. 

Taotleja ei esita oma taotluses juhtumikorralduse ega teenuskomponentide maksumust. 



Projektijuht Kärt Saarsen
Kart.Saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5334 0328

Projektijuht Pille Soonmann
Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5385 4488

Konkursi info SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Info pilootprojekti kohta SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-
kontaktid/projektid#Isikukeskse%20erihoolekande%20teenusmudeli%20pilootprojekt%20kohaliku%20omavalitsuse%20korralduse%20baasil



Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav tegevus

• ESF prioriteetne suund „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise 

ennetamine“

• TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“

• tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“

• tegevuse periood: 01.01.2017 - 31.12.2021

• tegevuse elluviija: Sotsiaalkindlustusamet



Tänan!
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