Konkursist
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamine kohalikus omavalitsuses
Abiks taotluse koostamisel
jaanuar 2020

Pilootprojekti üldandmed
• Teenusmudeli piloteerimise periood: 2019-2021.
• Teenusmudelit piloteerivate kohalike omavalitsuste leidmiseks korraldab Sotsiaalkindlustusamet konkursi,
läbi viiakse 2 konkursivooru:
I konkursivoor on lõppenud, see toimus augustis-septembris 2019;
II konkursivoor on hetkel käimas, taotluste esitamise tähtaeg 17.01.2020.

• Pilootprojekti rahaline kogumaht kuni 7,4 milj eurot,
sellest I konkursivooru maht 2,6 milj eurot ja II konkursivooru maht kuni 4,8 milj eurot.

• Projekti raames osutatakse teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele,
sh I konkursivoorus jagati KOVide vahel 195 teenuskohta, II konkursivoorus jagatakse kuni 505 teenuskohta;

Teenusmudeli katsetamises juba osalevad KOVid
I konkursivoor, august 2019
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Välja on kuulutatud II konkursivoor KOVidele (26.11.2019)
• Konkursi tähtaeg: 17. jaanuar 2020, kell 11. Taotlus esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Konkursi rahaline maht 4,8 milj eurot (perioodiks 2020-2021)

• Osalevate KOVide arv ei ole piiratud (kuni teenuskohti jätkub), esitada võib ka ühistaotlusi.
• Konkursivooruga jaotatakse KOVide vahel kuni 505 teenusekohta, neljas piirkonnas.
NB! Kui mõnes piirkonnas jääb kohti üle, jaotatakse vabad kohad ära teistes piirkondades.
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Konkursi dokumentatsioon
 Käskkiri konkursi väljakuulutamise kohta
 Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord
 Lisa 2. Vormid konkursil osalemiseks

 Lisa 3. Koostöölepingu projekt
 Lisa 4. Pilootprojekti kirjeldus (sh teenusmudeli kirjeldus ja teenuskomponentide loetelu)
 Lisa 5. Vormid lepingu täitmisel

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

Konkursist 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. lisaks võib esitada ka dokumente koostöölepete kohta, kui neid on teenuskomponente osutavate
partneritega juba sõlmitud.
Dokumendid tuleb esitada KOVis esindusõigust omava isiku poolt digitaalselt allkirjastatult.
vt täpsemalt: Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.2.1

Taotluse vorm
NB!
Käesoleval konkursil saavad taotlejaks olla
üksnes kohaliku omavalituse üksused
(vallad või linnad).
Taotlejaks võib olla ka mitu kohalikku
omavalitsust ühiselt. Sellisel juhul
nimetavad ühistaotlejad taotluste
menetlemisega ning lepingu sõlmimise ja
täitmisega seotud toimingute tegemiseks
volitatud esindaja ning kinnitavad
ühistaotlejate solidaarvastutust
(vt ühistaotlejate volikirja vormi).

Vt täpsemalt Lisa 1. Konkursi tingimused ja
kord, p.1.3.

Taotluses tuleb esitada alljärgnev info:
• soovitud teenuskohtade arv (min 5);
• andmed KOVis piloteerimist koordineeriva juhtumikorraldaja kohta
(vt nõudeid Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.1.3: KOVis piloteerimist korraldavaks juhtumikorraldajaks
saab olla sotsiaalhoolekandes töötav vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik.
Juhtumikorraldaja peab olema taotluse esitaja teenistuja (ametnik või töötaja). Kui KOVis planeeritakse
juhtumikorraldus jaotada mitme töötaja vahel, tuleb esitada nõutud dokumendid nende kõikide kohta.)

• andmed baastoetust osutava asutuse/organisatsiooni kohta
(vt nõudeid Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.1.3: Baastoetus osutajaks saab olla juriidiline isik, kelle puhul äriregistris

või riigi ja KOV asutuste registris märgitud põhitegevusalade loetelu hõlmab sotsiaalhoolekandelisi tegevusi.

• KOVis piloteerimise elluviimise sisuline kirjeldus.

Juhtumikorraldaja CV vorm
NB!
1) Juhtumikorraldaja CV vorm peab olema omakäeliselt
või digitaalselt allkirjastatud spetsialisti enda poolt.
2) Kui taotluses esitatud info kohaselt planeeritakse
KOVis juhtumikorraldus jaotada mitme töötaja vahel,
tuleb CV koos vajalike lisadokumentidega esitada
nende kõikide kohta.
3) CV-le tuleb lisada ärakiri haridust tõendavast
dokumendist (või dokumentidest).
4) Kui haridus on omandatud välisriigis, tuleb taotlusele
lisada SA Archimedes struktuuriüksuse ENIC/NARIC
Keskuse hinnang haridust tõendava dokumendi kohta.
5) Kui dokumentides on nimi muutunud, lisada nime
muutumist tõendavad dokumendid.

Vt täpsemalt Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.1.3.

Ühistaotlejate volikiri
NB!

Ühistaotlejate volikiri tuleb esitada vaid sel
juhul, kui taotlus esitatakse mitme kohaliku
omavalitsuse koostöös.
Ühiselt võivad taotluse esitada vaid KOVid,
kes kuuluvad asukohajärgselt samasse
piirkonda (st ühistaotluste esitamine
piirkondade üleselt ei ole lubatud).
Vt täpsemalt Lisa 1. Konkursi tingimused ja
kord, p.1.3 ja ptk 2.

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

Info pilootprojekti kohta SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-jahoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/projektid

Info konkursi kohta SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Kontaktid:

Kärt Saarsen

Pille Soonmann

Kart.Saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel 5334 0328

Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel 5385 4488

