ISTE PROJEKTI KOGEMUSED

ISIKUKESKNE
„Inimese projekti kaasamisel
on lähtutud inimese
probleemist, ilmnenud
abivajadusest, tervislikust
seisundist, valmidusest abi
vastu võtta“

ABIVAJAJATE KAASAMISE PÕHIMÕTTED
Raskused igapäevaeluga toimetulekul
Saavad kuidagi hakkama, kuid on ühiskonnast eraldunud
Erihoolekande teenuse järjekorras või pole teenusele saanud
F- diagnoos ja abivajadus, puue ja/või töövõime vähenemine
Hiljuti olnud tahtevastasel ravil psühhiaatriakliinikus või viibivad varjupaigas
Tugiisikuteenusel, kuid abivajadus on suurem ja vajavad rohkem toetamist
Psüühikahäire ja intellektipuue
Võimalikult sarnased: vanus, haridustase, emakeel, haigus, valmidus osaleda
grupitöös ja head tulevikuväljavaated
Võimalikult erinevad: psüühilise erivajaduse raskus ja liik, vanus ja rahvus

KAASAV

PROJEKT ANNAB VÕIMALUSE INIMESE IGAKÜLGSE
ABIVAJADUSE HINDAMISEKS, ET LEIDA JUST TALLE VAJALIKUD
TEENUSKOMPONENDID JA PAKKUDA TALLE
TEENUSKOMPONENTE MIDA TA ON VALMIS VASTU VÕTMA
Abivajajateni jõudmine
Info projekti kohta valla lehes; projekti infovoldik –perearst, haigla, politsei,
ohvriabi
Vestlused KOV sotsiaaltöötajatega
Koostöös teiste spetsialistide ja asutustega
Toimetulekusaajate hulgast
Pered, kes on seni ise hakkama saanud on tulnud abi otsima

KOGUKONNAPÕHINE

NÕUDED
SPETSIALISTIDELE
 Lepingus punkt, et TO vastab seadustest ja
muudest õigusaktidest tulenevatele nõuetele sh
nõuetele teenust osutavate spetsialistide
(spetsialist) pädevusele
 Hankes nõue, et esitatakse spetsialstid koos
nõuetele vastavust tõendavate dokumentidega
 SHSst ja pilootprojekti kirjeldusest tulenevad
nõuded
 Spetsialist peab vastama haridusnõuetele ja
omama tunnistust
Foto: Hiiu Leht

TAASTUMINE

„Meil on hästi läinud, saime teenuseosutajaks
erihoolekande teenuseid osutava asutuse, kellel on nii
kogemus kui ka spetsialistid olemas“

NÕUETELE VASTAVUSE KONTROLLIMINE
TO tõendab nõuetele vastavust dokumentidega
Hanke dokumentidega koos esitati spetsialistide pädevust tõendavad dokumendid –
kui muutub, siis kooskõlastatakse KOViga
Majandustegevuse ja kutseregistrist kontrollimine
Usaldame. Usaldame, pole otseselt kontrollinud – spetsialistid tuttavad
Pakuvad ka praegu teenust (SKA-le) ja kontrollinud ei ole, sest SKA nõuded peaks
olema piisavad ja kvaliteetsed
BTP on valla hallatav asutus, kellel on olemas varasem kogemus ja pädevad
spetsialistid – puudub kontrollimise vajadus

PROBLEEMID

LAHENDUSED

Takistusi pole aga TO valik on piiratud

ISTE projekt toetas uue TO tekkimist

Suurematest keskusest väljaspool
puuduvad TOd

Uue hanke tegemine täiendavate TO
leidmiseks

Hankes pakkumuste vähesus

Lisatoetuse komponente on hangitud
vastavalt abivajaduse tekkimisele
jooksvalt

Hankes põhjendamatult madala
hinnaga pakkumus – risk kaotada
kvaliteedis
Sobivaid TO vähe/spetsialiste
vähe/spetsialistide kvalifikatsioon
Vallas võimuvahetus

Selgitustöö ja pidev suhtlemine TOga
Oleme sõitnud inimesega Tallinnasse
pühhiaatri juurde

BAAS- JA LISATOETUSE OSUTAJAD
Ei ole olnud vajadust kedagi juurde leida
Võib tulla ressursipuudus ja tekkida vajadus leida täiendavaid partnereid
Lisateotuse komponente on sageli juurde vaja – inimese abivajadusest lähtuvalt
Abivajaja võib eelistada konkreetset teenuseosutajat
Soovitakse erinevaid septsialiste lisaks tugiisikule, kogemusnõustajale, isiklikule
abistajale
Jooksvalt on lisatoetuse komponente juurde hangitud

KÜSIMUSED SEOSES ABIVAJAJATE KAASAMISE JA
TEENUSE OSUTAMISEGA
Pilootprojekt ise on väga keeruliselt üles ehitatud
Pilootprojekti kirjeldusega tutvumisel ei tule kogu info välja, see selgub alles
praktika käigus
Teenuskomponendid on segased ja keeruline on aru saada mis tegevusi mis
teenuskomponent sisaldab
Inimene ei ole valmis ankeeti allkirjastama ja teenuskomponente vastu võtma,
usalduse võitmine pikaajaline protsess aega, motiveerimist, kannatlikkust jne
Ka sihtgruppi kuulumine (PH või IP olemasolu) kontrollimiseks ei ole sageli võimalusi
Venekeelsete klientide abivajaduse hindamine on olnud keeruline
hindamisinstrumendi kasutamise pärast, neile on keeruline leida ka teenuse osutajaid

KÜSIMUSED JA TEEMAD SEMINARILE
1. Kui inimene on projekti kaasatud, abivajadus on olemas aga talle ei õnnestu abi
osutada – kuidas käituda?
2. Kuidas lahendada inimese teenusele transportimine, kui valla sotsiaaltransport on
hõivatud, inimene ei ole valmis ühistranspordiga sõitma või ühistranspordiga
liikumise võimalus puudub?
3. Kui kaua ja mis mahus võib kasutada teenuskomponenti „Intervallhoid“?
4. Kas ja millises mahus on telefoninõustamised aktsepteeritavad?
5. Kuidas hakkab toimima teenuskohtade taotlemine, lisamine? Kas BTOga tuleb
teenusmahtude osas täiendav kokkulepe sõlmida?
6. Kui põhjalikult peab olema lahti kirjutatud osaluslehel reaalselt tehtud tegevuste
lahter?

TÄNUD ETTEKANDE KOOSTAJATELE!

