Lisa 2.1. Taotluse vorm
Sotsiaalkindlustusamet
Konkurss: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses
Taotleja

Kaastaotleja(d)

Taotleja kontaktandmed
(KOV üldised kontaktandmed):
Taotleja allkirjaõiguslik esindaja

Nimi:
Tori Vallavalitsus
Registrikood:
77000341
Juriidiline aadress: Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, Pärnumaa 86705
Nimi:
Registrikood:
Juriidiline aadress:
Telefon: 4451881
E-post: tori@torivald.ee
Nimi: Lauri Luur
Ametinimetus: vallavanem
Esindusõiguse alus: põhimäärus

Esitame käesolevaga taotluse isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamiseks.
Andmed teenusmudeli piloteerimist KOVis koordineeriva juhtumikorraldaja kohta,
(kui projekti juhtumikorraldus jagatakse KOVis mitme töötaja vahel, esitada andmed kõigi kohta).
Ees- ja perekonnanimi:
Priit Ruut
Isikukood:
37407050229
Töökoht ja ametinimetus:
abivallavanem
E-post:
priit.ruut@torivald.ee
Telefon:
56490409

Kas pärast edukaks taotlejaks
kinnitamist plaanitakse KOVis
juhtumikorraldajat vahetada?
(Märkige X sobivasse lahtrisse)

X

Jah, teenusmudeli piloteerimist hakkab KOVis koordineerima teine spetsialist
/ plaanis on võtta selle töölõigu peale tööle uus spetsialist
Ei, KOVis jääb teenusmudeli piloteerimist koordineerima taotluses märgitud spetsialist

Planeeritav teenusekohtade arv (pilootprojekti kaasatavate inimeste arv):
Märkus: taotluse saab esitada minimaalselt 5 (viiele) teenusekohale.

30

Teenusmudeli rakendamise sisuline kirjeldus:
Taotluste hindamise kriteeriumid
1

Üldine eesmärk, miks taotleja konkursil osaleb, mida
piloteerimisest ootab
Kirjeldada eesmärke, miks taotleja soovib osaleda teenusmudeli
piloteerimisel ja kuidas see seostub taotleja muude tegevuste
eesmärkidega.

Kirjeldus

Antud projekt annab võimaluse jõuda vajalike teenustega nende psüühiliste
erivajadustega inimesteni, kes ei ole senimaani sotsiaaltöötajate vaatevälja
sattunud sh. on oluline roll varasel märkamisel, et oleks võimalik jõuda
klientideni enne kui probleemid on paisunud. Läbi teenuste kättesaadavaks
tegemise avaneb võimalus parandada klientide ja nende lähedaste paremat
toimetulekut ning võimaldada senisest suuremal määral vajalikku abi.
Samuti on projekti toel võimalus arendada vallas asuvate hoolekandeasutuste
(Tori Sotsiaalmaja, Sindi Sotsiaaltöökeskus) poolt pakutavaid teenuseid,
arendada kompetentsi ning laiendada teenuste saajate sihtrühma. Üheks
igapäevaelu toetavaks teenuseks on päevakeskuse teenus, mille eesmärk on
toetada inimese sotsiaalset hakkamasaamist arendada ja kasvatada
suhtlusoskust, huvitatust ning pikemas perspektiivis toetada ka tööturul
osalemist.
Oluliseks eesmärgiks on leida üles noored psüühilise erivajadusega inimesed,
kes lõpetavad kooli ja vajavad tuge, et uusi valikuid ja otsuseid teha. Sageli
satuvad nad sotsiaaltöötaja vaatevälja alles siis, kui probleemid on juba
tekkinud. Projekti raames tekib võimalus otsida noortega kontakti, neid
julgustada edasi õppima või töötama, et vältida heitumuse kujunemist.
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3

Projekti kaasatavad abivajajad KOVis: ülevaade, milliseid
abivajajaid planeeritakse kaasata ja kuidas, mille põhjal on
kaasatava rühma prognoos tehtud
- milliseid abivajajaid ja kui palju planeeritakse kaasata
teenusmudeli piloteerimisel, sh kui palju praeguseid
erihoolekandeteenustel (EHK) viibijaid (sh ööpäevaringselt
EHK väljujate prognoos), EHK järjekorras olevaid abivajajaid,
sihtrühma kuuluvaid koolilõpetajaid jt abivajajate rühmad;
- kuidas taotleja selgitas oma piirkonnas välja pilootprojekti
sihtgrupi suuruse;
- kuidas taotleja plaanib pilootprojektis osalejad leida ja mis
ajaks täidab kõik taotluses esitatud teenusekohad.
Rollide, ülesannete jaotus KOVis teenusmudeli
piloteerimisel, projekti koordineeriva juhtumikorraldaja
tegevuste kirjeldus
Kuidas on KOVis teenusmudeli piloteerimist kavas korraldada?:
sh kes viib läbi toetusvajaduse hindamise; kes koostab ja jälgib
abivajajate tegevusplaane, nõustab neid ja koordineerib teenuse
saamist; kes tegeleb teenuseosutajate kaasamisega projekti,
teenuskomponentide pakkujate leidmiseks hangete läbiviimisega
ja lepingutega; kes tegeleb aruandlusega ja järelevalvega, teeb
kanded STARi, koordineerib osapoolte tegevusi KOVis jm.
Milliseid tegevusi teeb KOVis teenusmudelit piloteerimist
koordineeriv juhtumikorraldaja ise? keda veel on plaanis kaasata
ja milliste tegevuste puhul?
Kas KOVis hakkab teenusmudeli piloteerimist koordineerima
olemasolev töötaja või on plaanis selleks tööle võtta uusi
töötajaid?
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Teenuskomponentide olemasolu ja kättesaadavuse tagamine
abivajajatele. Baas- ja lisatoetuse teenusepakkujad KOVis:
kirjeldus, kes ja millist teenuskomponenti pakub + kui
piirkonnas komponenti ei ole, siis mis plaan on selle
tekkimiseks

Prognoosi koostamisel on aluseks võetud piirkondlike sotsiaaltöötajate ja
lastekaitsetöötajate senine kogemus ning teadmised. Prognoos on hinnanguline.
Kavandatakse kaasata 30 klienti, kellest praeguseid erihoolekandeteenuse
kliente prognoositakse 7. Eesmärk on täita teenuskohtade arv esimese etapi
lõpuks.

Teenusmudeli piloteerimiseks võetakse tööle eraldi projektijuht/
juhtumikorraldaja, kelle roll on koordineerida kõike projektiga seonduvat sh.
abivajajate tegevusplaanide jälgimist, nõustamise ja teenuse saamise
koordineerimist, teenuseosutajate kaasamist, tegeleda hangete ja lepingutega.
Hangete läbiviimisel saab vajadusel abi valla hankespetsialistilt ja juristilt.
Projektijuhi ülesanne on tegeleda ka aruandluse ja STAR-i andmete kandmisega.

Klientide hindamine toimub koostöös piirkondliku sotsiaaltöö spetsialistiga,
kus juhtiv roll on spetsialistil.

- ülevaade piirkonna teenuseosutajatest, kes hakkavad piirkonnas
teenuskomponente pakkuma. Keda näeb taotleja baastoetuse
osutajana ja mis on selle teenuseosutaja roll? Kas teenusmudeli
piloteerimisel hakkab baastoetuse osutaja rollis olema KOV ise,
KOVi hallatav astutus või väline partner, kes leitakse järgides
RHSi ja KOV hankekorra nõudeid?
Keda näeb taotleja lisatoetuse teenuskomponentide osutajatena
(teenuskomponentide või eluvaldkondade lõikes).
- kuidas taotleja tagab inimesele teenusemudelis kirjeldatud
teenuskomponentide kättesaadavuse? Milliseid
teenuskomponente piirkonnas ei ole? Kuidas on kavas leida või
ellu kutsuda puuduolevad teenuskomponentide osutajad?
- kuidas kujunevad teenuskomponentide maksumused
piirkonnas, kuidas KOV maksumused välja selgitab?
-Kas KOV hankekord sisaldab sotsiaal- ja eriteenuste, sh

maksumusega alla sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke
piirmäära teenuste tellimise sätteid?

Hetkel osutab Tori valla hallatava asutusena erihoolekandeteenust Tori
Sotsiaalmaja, eesmärgiks on sellisel viisil teenuseid hakata osutama ka Sindi
Sotsiaaltöökeskuses, kuhu luuakse võimalus pakkuda igapäevaelu toetamise
teenust, sotsiaalnõustamise teenust ja teisi erinevatele kliendirühmadele
vajalikke teenuseid. Inimesed, kes soovivad tulla teenustele, kuid ei ole selleks
ise võimelised, saavad kasutada nii sotsiaaltranspordi teenust kui ka vajadusel
valla enda sotsiaaltöötajate poolt korraldatavat transporti.

Baasteenuse osutajaks saab KOV, kellel on juba hetkel mitmeid teenuse
osutajatest koostööpartnereid, kes peamiselt tegutsevad Pärnu linnas.
Teenuskomponentide kättesaadavus tagatakse teenuse osutajatega Pärnu linnas,
mida seob Tori vallaga ühistransport. Vajadusel on võimalik kasutada
sotsiaaltransporti ning võimalusel kutsutakse teenusepakkuja kohale ning
osutatakse teenust kas Tori Sotsiaalmajas, Sindi Sotsiaaltöökeskuses või mõnes
valla neljast teenuskeskustest.
Teenuskomponentide maksumused kujunevad hallatavates asutustes hinnakirja
alusel ning sisseostetavate teenuste puhul teenuseosutajate hinnapakkumuste
alusel.
Tori valla hankekord ei sisalda hetkel sätteid sotsiaal- ja eriteenuste osas, kuid
hankekorda on kavas muuta. Eelnõu tööversioon on juba valminud ning antud
sätted on sinna sisse viidud.
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Koostöö teiste valdkondadega (sh esmane abivajaduse
märkamine)
- milliste sidusvaldkondadega on vaja koostööd teha ja kuidas, et
toetada inimese toimetulekut. Kuidas taotleja on kavandatud
koostöösuhted käivitada ja töös hoida.
- kuidas on korraldatud koostöö teiste osapooltega, et tagada
piirkonna elaniku abivajaduse tekkimisel selle kiire märkamine
- kirjeldus, milliseid kogukondlikke ressursse ja kuidas on kavas
teenusmudeli rakendamisel kaasata.

Koostööd tehakse kõigi kliendirühmaga kokkupuutuvate ametkondade ja
spetsialistidega. Hetkel on väga hea koostöö piirkonna politseinike, päästjate sh
vabatahtlike päästjatega, haridusasutuste ja perearstidega, sh nii valla
territooriumil tegutsevate kui ka Pärnu linnas tegutsevate ja vallakodanikke
teenindavate perearstidega. Lisaks on olulisteks koostööpartneriteks ka Pärnu
Haigla ning sealse taastusravi- ja heaolukeskuse spetsialistid.
Koostöö baseerub ennekõike ühise eesmärgi poole püüdlemisel ning isiklike

kontaktide olemasolul.
Kogukondlike ressursside kaasamiseks on võimalus läbi hetkel tegutsevate
hoolekandeasutuste, kus käivad koos ka kodanikualgatuslikud ühendused või
nende esindajad ning kelle kaudu on võimalik saada infot abivajavate
kogukonnaliikmete kohta.
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Riskid ja nende maandamise võimalused
- milliseid riske ja võimalikke probleeme näeb taotleja
isikukeskse teenusmudeli rakendamisel
- mil viisil taotleja teenusmudeli rakendamisega seotud riske
vähendada kavatseb

1. Personalirisk. Ei leita piisavalt võimekat projektijuhti/ juhtumikorraldajat –
riski maandamiseks pakutakse projektijuhile motiveerivat töötasu projekti
võimaluste piires, häid töötingimusi ning toetavat kollektiivi.
2. Ei suudeta täita projektiga eesmärgiks võetud klientide arvu – tehakse
koostööd erinevate koostööpartnerite eesmärgi saavutamiseks.
3. Ei jõuta abivajavajavate inimesteni - riski maandamiseks tehakse tihedat
koostööd SKA spetsialistidega, kes haldavad infot vallas olevate vaimse
erivajadusega inimeste kohta ning samuti kogume infot sotsiaaltöötajatelt,
kogukonnast, perearstidelt ja koolidest, ehk siis kõigilt võimalikelt sihtrühmaga
kokkupuutuvatelt institutsioonidelt ja isikutelt.
4. Sisseostetavate teenuste hinnad ületavad projekti eelarves ettenähtut –
otsitakse soodsamaid teenusepakkujaid, sh ei välistata võimalust leida neid ka
väljastpoolt oma regiooni.
5. Teenuse vajajad ei soovi teenustel osaleda – püütakse kliente motiveerida.
6. Puudub vajaliku teenuse osutaja- jätkatakse teenuse osutaja otsimist või siis
asendatakse see teise alternatiivse kuid kliendile vajaliku ja teda edasi aitava
teenusega.

Kinnitame, et:
1) oleme tutvunud konkursi tingimustega ja kõikide seotud dokumentidega ning konkursi käigus SKA antud selgitustega ning võtame üle
kõik dokumentides esitatud tingimused ja nõustume kõigi koostöölepingu projektis sätestatud tingimustega;
2) me ei osuta samaaegselt samadele isikutele samu teenuseid, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest või muudest Euroopa
Liidu vahenditest;
3) meie esitatud taotlus on jõus 90 päeva taotluse esitamise tähtpäevast arvates;
4) tagame koostöölepingu täitmisel teatavaks saanud isikuandmete töötlemise kooskõlas õigusaktidega;

5) meie käsutuses on koostöölepingu täitmiseks vajalikud vahendid ja ressursid või võimalus neid vahendeid saada.
Allkirjastatud digitaalselt
Nimi : Lauri Luur
Ametinimetus : vallavanem

