L.M.Füsioteraapia OÜ
Tulemuste ja mõju raport (2015. a)
L. M. Füsioteraapia OÜ on rehabilitatsioonikeskus, mille põhieesmärgiks on osutada kliendikeskset,
tulemuslikku ja kvaliteetset rehabilitatsiooniteenust inimestele, kes seda vajavad.
Rehabilitatsiooniteenused on sotsiaalteenused, mis aitavad parandada erivajadustega inimeste
iseseisvat toimetulekut, suurendada nende kaasatust ühiskonda ja soodustada õppimist, töötamist
või tööle asumist. Kõiki meie asutuses osutatavaid teenuseid on võimalik ka tasuliselt osta (nt neil,
kellel puudub alus rehabilitatsiooniteenuseks).
Meie juures on puuetega inimestel võimalik saada kompleksset rehabilitatsiooniteenust
(füsioterapeudi,
sotsiaaltöötaja,
psühholoogi,
logopeedi
ja
eripedagoogi
teenus,
rehabilitatsiooniplaani koostamine ning majutus). Lisaks on veel tugiisiku ja võlanõustaja teenus ning
erinevad füsioterapeutilised protseduurid. Vajadusel osutame teenuseid ka kodukülastusena neile
klientidele, kellel kodunt väljumine on raskendatud.
Lisaks rehabilitatsiooniteenuste pakkumisele osales asutus aastatel 2014–2015 „Multiprobleemidega
inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumise juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise” projektis,
mille raames pakkusime tugiisiku teenust, psühholoogilist nõustamist ja võlanõustamist.
Multiprobleemsete isikute projektis osalesid isikud, kellel oli rohkem kui üks takistus igapäevases
toimetulekus ja nõustamisvajadus tööturul püsimiseks, hoolduskoormuse osas, laste kasvatamise
osas vms.
2015.a sügisel avas L. M. Füsioteraapia OÜ Mooste tervisekeskuses oma filiaali, mis parandas selles
piirkonnas rehabilitatsiooniteenuste ning teiste teenuste kättesaadavust.

Kuidas meie organisatsioon ühiskonnas muutusi loob?
Tabelis on välja toodud Sotsiaalkindlustusameti ja Multiprobleemsete projekti suunamiskirja alusel
osutatud teenusel osalenute arv. Teenust kasutati üldjuhul komplekssena.

Indikaatorid
Rehabilitatsiooniteenusel käinud
inimeste arv kokku
sh teenusele käinud laste arv
(teenuseid võidakse sealjuures
osutada ka laste pereliikmetele)
sh teenusel käinud täiskasvanute
arv

2013

2014

2015

Kasv
20132015.a.

304

309

318

5%

95

120

132

39%

209

189

186

-11%

53

64

20%

Multiprobleemsete projektis
osalenud klientide arv
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Kuidas läheb meil organisatsioonina?

2013

2014

2015

Kasv
20132015.a.

176 413,72

210 232,58

232 839,72

32%

sh erivajadustega laste
rehabilitatsiooniteenuste maht
(eurodes)

107 165,92

138 700,11

151 439,2

41%

sh erivajadustega täiskasvanute
rehabilitatsiooniteenuste maht
(eurodes)

69 247,8

71 532,47

81 400,52

18%

18

19

18

0%

Indikaatorid
Erivajadustega inimeste
rehabilitatsiooniteenuste maht
(eurodes)

Palgatöötajate arv
(taandatuna täiskohale)

Rehabilitatsiooniteenuste soovitud mõju erivajadustega lastele
PROBLEEM
Tervislikest probleemidest
põhjustatud mahajäämused
eakohasest füüsilisest,
psüühilisest, sotsiaalsest ja
emotsionaalsest arengust.
Düsfunktsionaalne
peresüsteem.

TEGEVUSED
Rehabilitatsiooniplaani koostamine –
tugispetsialistid hindavad lapse ja tema
pere vajadusi ning vastavalt sellele
püstitatakse eesmärgid ning koostatakse
tegevuskava. Seejärel hakatakse osutama
erinevaid teenuseid eesmärkide täitmiseks
(individuaalsed teenused, perenõustamised, koostöö erinevate asutustega).

SIHTRÜHM
Mitmesuguste erivajadustega
(liikumispuuded, tervislikud
probleemid, õpiraskused jm)
lapsed peamiselt Põlvamaalt,
kuid ka kaugemalt.

EELDUSED
Lapse ja tema vanemate motivatsioon
koostööks, erialaspetsialistide olemasolu.
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TULEMUSED JA MÕJU
Rehabilitatsiooniteenustel
osalenud laste elukvaliteet ning
iseseisev toimetulek on
paranenud.
Lapsevanemad on teadlikumad
lapse ja iseenda probleeme
alalhoidvatest teguritest ning
oskavad ellu viia vajalikke
muudatusi, et tagada lapsele
arenguks soodne pere sisekliima.

Näide: Andrese (nimi muudetud) lugu
8-aastasel Andresel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Tema
põhiprobleemiks olid
õpiraskused ja konfliktid eakaaslastega, käitumisprobleemid koolis ja kodus. Nende
probleemidega toimetulekut raskendasid vanemate vahelised suhteprobleemid. Poiss oli
endassetõmbunud ja trotslik, motivatsioon koostööks spetsialistide ja kooli personaliga
puudus.
Meie asutusest sai soovitatud Andrese emal pöörduda kohalikku Rajaleidja keskusesse ning
Laste ja noorte vaimse tervise keskusesse. Tegime koostööd KOV-i ja kooliga, pakkusime
toetavaid teenuseid (psühholoog, sotsiaaltöötaja, eripedagoog/logopeed) nii lapsele kui ka
emale.
Kõik need tegevused aitasid lapsel saada oma võimetele vastavat haridust – Rajaleidja
keskuses vormistati dokumendid õppenõustamiskomisjoni jaoks ning vastavalt komisjoni
otsusele määrati Andresele sobiv õppevorm. Laste ja noorte vaimse tervise keskuse kaudu
sai kiiremini psühhiaatri vastuvõtule, et määrata sobiv ravi. Andres sai ka kooli tugiisiku.
Toetavad teenused Andrese emale parandasid ema emotsionaalset toimetulekuoskust ja
vanemlikke oskusi, mistõttu ema on teadlikum lapse probleemide lahendamise võimalustest.
See aitas saavutada parema tasakaalu koduses keskkonnas, mis väljendus pereliikmete
omavaheliste suhete paranemises. Praeguseks on Andrese õpitulemused paranenud, ta
lõpetas 1. klassi. Ravimite ja tugiteenuste toel on vähenenud keskendumisraskused ning
suhted eakaaslastega on paremad.
suhted eakaaslastega on paremad.
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