


Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 

!  Meetme eesmärk: Parandada hoolduskoormusega, 
sotsiaalprobleemidega ja toimetulekuraskustega 
inimeste võimalusi saada töö leidmiseks ja töö 
säilitamiseks vajalikku abi. 
!  Meetme oodatav tulemus:  
!  Hoolduskoormusega inimeste, puudega inimeste ja 
vanemaealiste tööhõive on kasvanud.  
!  Erivajadustega ja vanemaealiste inimeste ning 
hoolduskoormusega inimeste töölesaamiseks on osutatud 
toetavaid hoolekande- ja tugiteenuseid.  
!  Sotsiaalsete probleemidega ja majanduslike 
toimetulekuraskustega inimesed saavad õigeaegselt abi, mis 
võimaldab neil säilitada või saada tööd või osaleda 
tööturumeetmetes.  



Tegevused 

!  Erivajadustega ja eakate inimeste ning nende 
pereliikmete töölesaamist toetavad hoolekande- ja 
tugiteenused. 
!  Integreeritud teenuste osutamine 

toimetulekuraskustes inimeste töötamise 
toetamiseks. 
!  Sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine läbi valdkonna 

spetsialistide pädevuse suurendamise. 
!  Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine 

asendushoolduse vormide mitmekesistamise, 
tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu. 



Erivajadustega ja eakate inimeste ning nende 
pereliikmete töölesaamist toetavad 
hoolekande- ja tugiteenused. 
!  Eesmärk: Hoolduskoormust vähendavate 
hooldusteenuste osutamine erivajadustega täisealistele 
ja vanemaealistele, toetamaks nii teenust saavate 
isikute kui ka hooldajate tööhõivesse liikumist. 
!  Eelduseks kohalike omavalitsuste koostöö, 
mastaabiefekt, mis võimaldab teenuseid efektiivsematel 
alustel osutada. 
!  Tulemusena:  
!  kujuneb teenuse osutamise praktika ja seda toetavad süsteemid, 
jätkusuutlikus 
!  Teenuste ühtlustumine, kuid arvestatud siiski kohalikku eripära 

!  Osaliselt partneriks Astangu 
!  Avatud taotlusvoor / programm 



Erivajadustega ja eakate inimeste ning nende 
pereliikmete töölesaamist toetavad 
hoolekande- ja tugiteenused. 

!  Planeeritavad teenused: 
!  Tugiisiku ja isikliku abistaja teenus 
!  Sotsiaaltransport  
!  Häirenupu teenus 
!  Telehooldus  
!  Päevahoiuteenus eakatele  

!  (võimalik, et laieneb puuetega inimestele) 

!  Koduhooldus ja hooldusabi kodus 
!  Sotsiaalteenuse abil inimese toetamine kodustes tingimustes, 
hoolduskoormuse vähenemine 

!  Rehabilitatsiooniprogrammid suure hooldusvajadusega 
inimestele 
!  Eakate, lastele ja nende rehaprogrammid, hooldajad tööturule 



Erivajadustega ja eakate inimeste ning nende 
pereliikmete töölesaamist toetavad 
hoolekande- ja tugiteenused. 
!  Planeeritud tegevused: 

!  Töövõime hindamise metoodika Hamet jätkuarendamine 
!  Sihtgrupi laiendamine erinevatele puudeliikidele lisaks psüühikahäirega 
isikutele (nt nägemispuue), metoodika venekeelestamine 

!  Videotõlketeenuse arendamine 
!  Astangu KRK juures asuks tõlkekeskus, kasutataks infotehnoloogilisi 
vahendeid 

!  Töökohapõhise kutserehabilitatsiooni programmi 
väljaarendamine ja piloteerimine koostöös tööandjatega 
!  Disainitakse töö sisu ja protsess inimeste võimetele vastavaks 

!  Toetatud töölerakendumise (TTR)  metoodika levitamine, 
õppekava väljatöötamine ja spetsialistide koolitamine üle Eesti 
!  Kutserehabilitatsiooniteenuse kompetentsikeskuse loomine. 

!  Astangu KRK töö laiendamine, erinevate koolitusprogrammide laiendamine ja 
koordineerimine (teistele kutsekoolidele) 



Integreeritud teenuste osutamine 
toimetulekuraskustes inimeste töötamise 
toetamiseks 

!  Praeguses programmis piloteeritava teenuse edasiarendamine. 
!  Teenust koordineeritakse riiklikul tasemel, kuid teostatakse 

piirkondlikke vajadusi silmas pidades.  
!  Tegevuse elluviimiseks jätkavad toimetulekuraskustega inimeste 

tööleaitamiseks koordinaator ja tööprotsesse juhtiv projektijuht.  
!  Suunatud teavitustöö tulemusel pöörduvad kohalikud 

omavalitsused piirkonna koordinaatorite poole, kes aitavad 
juhtumipõhise võrgustikutöö meetodit rakendades klientidel 
eelnevalt hinnatud, vajalikele teenustele jõuda.  

!  Teenused toetavad eelkõige madala haldussuutlikkusega KOVide 
elanikke, kelle avalikele teenuste ligipääs on piiratum. 



Sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine läbi valdkonna 
spetsialistide pädevuse suurendamise.  

Ø Valdkonna spetsialistidele erialaste täiendkoolituste korraldamine 
Ø Sotsiaaltöötajate supervisioonisüsteemi kujunemisele kaasa aitamine. 
Ø Seminarid KOV-de esindajatele. 

Eesmärk: aitame kaasa sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsi 
kasvule teenustele suunamisel; tõstame KOV esindajate  teadlikkust ja 
kompetentsi teenuste arendamisel ja delegeerimisel. 

 

Sihtgrupp: KOV sotsiaaltöötajad, abivahendi tehnikud, 
rehabilitatsioonispetsialistid, KOV esindajad jne. 

 
Oodatav tulemus: aidatakse kaasa vajalike kompetentside ja 

koostöövõrgustike kujunemisele, mis on eelduseks kvaliteetsete teenuste 
jätkusuutlikuks osutamiseks. 



Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine 
asendushoolduse vormide mitmekesistamise, 
tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu 

Eesmärk: vanemliku hoolitsuseta laste hoolekande 
arendamine läbi paremate hooldusvõimaluste loomise. 
Planeeritavad tegevused: 
!  perepõhiste hooldusvormide arendamine (koolitused ja 
tugiteenused sh eestkostjatele ja lapsendajatele, 
järelevalve juhised  ja väljaõpe);                                 
!   asendushoolduselt elluastunute toetamine 
(tugiisikuteenus, nõustamine, sotsiaalprogrammid); 
Tegevuse oodatav tulemus: läbi asendushoolduse 
kvaliteedi tõstmise parem ettevalmistus iseseisvaks eluks 
ning aktiivsemaks sisenemiseks tööturule. 



  Tänan kuulamast! 
Raimo Saadi  

raimo.saadi@sm.ee  


