
I ETAPI KORRALDUS JA ARUANDLUS 
MUDELIS

III konkursivooru avaseminar



I ETAPP – LEPING 1.11.2020-1.03.2021

Kohalike oludega sobiva korraldusskeemi välja töötamine

Psüühilise abivajadustega inimeste kaasamine projekti: ankeedid, 
hindamine ja tegevustele suunamine 

Baas- ja lisatoetuse pakkuja/pakkujate leidmine ning 
koostöösuhete loomine sihtgrupiga töötvate organisatsioonidega

 I etapi tulemusel peab olema täidetud 90% teenuskohtadest



KÜSIMUSED, MIS ON ABIKS I

Kuidas on planeeritud töökorraldus vallas/linnas? Juhtumikorraldaja? Kes 
tegeleb abivajaduse hindamisega? 

Kes tegeleb baastoetuse osutamisega, kas üks või mitu? 

Kas piirkonnas on olemas teenuskomponentide pakkujad? 

Kes on võimalikud lisatoetuse komponentide osutajad? 



KÜSIMUSED, MIS ON ABIKS II

Kas puuduolevaid komponente otsida teistest piirkondadest või arendada 
kohapeal? 

Kas midagi on võimalik teha koos naabritega?

Kuidas toimub infovahetus KOVi ja BTO vahel?

Teenuskomponentide hinnastamise põhimõtted?

Kogukonna informeerimine ja kaasamine, info kodulehel? Kogukonna 
ressursside kaardistamine?



TEENUSMUDEL



Abivajaduse märkamine ja seostamine

Toetusvajaduse hindamine

Baastoetus: 
pidev tugi, tegevusplaani koostamine, elluviimine

Lisatoetus:
• Personaalne toetus

• Sotsiaalsed suhted

• Vaimne tervis 

• Füüsiline tervis

• Hõivatus 

• teenusmudeli rakendamise korraldamine 
oma piirkonnas: 
- partnerite leidmine, 
- koostöösuhete arendamine, 
- töökorralduse määratlemine
- lepingulised suhted

• Teenuse kättesaadavuse suurendamine ja 
hinnakujundus

• Koostöö teiste valdkondadega, 
nt tervishoiu-, haridusvaldkond

• Võrgustikutöö korraldamine ja juhtimine

• Jooksev korralduslik tegevus: arved, 
aruandlus 

• KOV siseselt järelevalve projekti tegevuste 
üle 

• Teenusmudeli arendamises osalemine 
koostöös SKAga

Korralduslik tegevusKlienditöö

• Vaba aeg ja 
huvitegevus 

• Eluase

• Igapäeva elu 
toetamine 

• Pere toetamine

Kohalik omavalitsus

Teenusmudeli rakendamine oma piirkonnas



KOHALIK OMAVALITSUS - KOV

•Abivajaduse märkamine 

• Seostamine
KOV

• Projekti sisenemise ja projektist 
väljumise ankeet

• Esmane hindamine SHS §15
Dokumentatsioon



BAASTOETUSE OSUTAJA - BTO

• Teenuse planeerimine

•Plaani elluviimine
BTO

• Tegevusplaan (§ 85, 
kvaliteedinõuded)

• Elukvaliteedi hindamine

• Osalemise leht

Dokumentatsioon



LISATOETUSE OSUTAJA - LTO

•Teenuskomponentide 
pakkumine

LTO

• Osalemise lehtDokumentatsioon



KOV ARUANDLUS

Kontrollib Osalemise lehtedel oleva info hinnakirja alusel

Kogub kokku Osalemise lehtede info ja koondab 
Teenuskomponentide andmekogusse

Edastab SKAle läbi DVK (DHX) info@sotsiaalkindlustusamet.ee
7.ndaks kuupäevaks
 Teenuskomponentide andmekogu

 Elukvaliteedi hinnangu koondi

 Projekti sisenemise ja projektist väljumise ankeedid

Arve (eraldi ridadel JK tasu ja TK tasu, projekti kood T30-S1KAITSTOO-
1213)

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee


EDASISED TEGEVUSED?

Infotund kord nädalas

Regulaarne tugi I etapi tegevuste käima lükkamiseks

Personaalsed kohtumised KOVides, sh hindamisvahendi 
praktiline koolitus

Plakat juhtumikorraldaja töökohta



Täname!
Koordinaatorid:

Jana Laanemets

Jana.Laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee

Pille Soonmann

Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ISTE
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