Head teenuseosutajad
Räägime veelkord üle ESFi teemat puudutavad korduma kippuvad küsimused ja vastused, et
vähendada nii Teie kui ka meie töökoormust.
ESF rahastuse alla kuuluvad:
 kõik sügava puudega lapsed
 raske puudega lapsed, kellel on nägemispuue, vaimupuue või psüühikahäire
Siin me lähtume puude otsusel olevast puude liigist, mitte diagnoosidest.
Enne 2019. aastat väljastatud otsuste puhul on teile abiks meie poolt saadetud tabel, kuhu on
märgitud asutustesse teenusele registreeritud lapsed, kellel on raske puue, mis kvalifitseerub ESF
rahastuse alla. Sügava puudega lapsi selles tabelis ei ole, sest kõik sügava puudega lapsed on
automaatselt ESF sihtgrupp.
2019. aastal väljastatud laste SRT otsustele on juurde pandud SRT infoleht, kuhu infolehe viimasele
reale on ESF laste puhul märgitud järgnev lause: PERIOODIL 2019-2020 RAHASTATAKSE TEENUSED
ESF VAHENDITEST. Kui otsus on läinud lapsevanemale digitaalselt siis on infolehe faili nimetus ESF
lapse puhul „SRT infoleht ESF“
Sellele infole tuginedes saate lapsevanemat teenusele registreerumisel juhendada, kust ta leiab infot
selle kohta, kas tegemist on ESF rahastuse alla kuuluva lapsega või mitte.
Kahjuks ei ole võimalik otsusele ESF märget juurde lisada, seetõttu on märgitud see info SRT
infolehele.
Kui Teil ei ole võimalik seda infot saada ei lapsevanemalt ega otsusega kaasas olnud infolehelt, siis
üksikjuhtumite puhul nõustavad Teid meie laste rehabilitatsiooniteenusega tegelevad
peaspetsialistid.
Küsimusi on tekitanud ka ESF dokumentide täitmine.
• ESF seireankeet alguses - seire ankeet tuleb täita lastevanemate või hooldajate kohta. Kui on
tegemist eestkostel oleva lapsega saate infot koguda eestkostjalt või otseselt hooldajalt. Kui
ei ole võimalik andmeid koguda või keeldutakse andmeid esitamast on võimalik võtta selle
kohane avaldus. (lepinguga kaasas)
Alguskuupäevaks on see kuupäev, millal asutus reaalselt kliendiga teenust alustab.
Lõpukuupäeva võite jätta tühjaks või saate siduda suunamisotsuse kuupäevaga, ehk siis
märkida SO lõppkuupäeva sinna. Ankeedi täidate siis, kui klient tuleb teenusele ehk siis kui
klient alustab teenust (Näit. mai kuus 2019.a siis saadategi ESF seire alguse ankeedi esimese
arvega juuni kuus.) ESF seireankeedid võivad olla meile saadetud nii digitaalselt
allkirjastatuna kui ka sisse skänneeritult. Kui isikul ühe SO alusel teenus lõpeb siis tuleb
esitada ESF lõpu seireankeet ja kui teenust uuesti alustatakse, uue suunamisotsuse alusel, siis
tuleb meile ka uus ESF seire alguse ankeet saata (samuti koos esimese arvega) – põhjus, miks
küsime uusi andmeid seisneb selles, et esiteks ei tea, kas isikule väljastatakse uus positiivne
SRT otsus ja teiseks, kui uus otsus tuleb, siis inimesel on vaba valik, kuhu ta teenusele läheb
ja ei saa olla kindlad, et teenus jätkub samas asutuses.
• ESF seireankeet lõpus – tuleb esitada, kui suunamisotsus lõpeb ja seoses sellega ka teenus
lõpeb. Teenuse lõppedes on vaja esitada ka D-osa.
• Andmestikul ja seireankeedil peab olema ESF logo.
• Arvele peab olema märgitud tähis ESF failinimesse.
Tööealiste sihtrühmaga on teil varasem kogemus olemas ja siin muresid vähem. TAT-i (ESFi) raames
osutatakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust keskmise ja raske puudega tööealistele isikutele.
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