Kohalikes omavalitsustes katsetatakse uut erihoolekande teenusmudelit
Kärt Saarsen, sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse projektijuht
Oktoobris hakati kohalikes omavalitsustes katsetama psüühilise erivajadusega inimeste
teenuste uut korraldusmudelit. Mudeli piloteerimise eestvedaja on sotsiaalkindlustusamet.
Amet korraldas Euroopa sotsiaalfondi projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku
erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine” raames konkursi, et leida kohalike
omavalitsuste hulgast partnereid. Nüüdseks on konkursi tulemused selgunud.
Inimesekeskset erihoolekande teenusmudelit asutakse katsetama Tallinna linnas, Kose
vallas, Jõelähtme vallas, Kohila vallas, Kohtla-Järvel, Lüganuse vallas ning Haapsalu ja
Lääne-Nigula valla koostöös.
Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse uues teenusmudelis abi
ühe tervikliku teenuspaketina, mis kujuneb abivajaja toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja
rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Abi andmist korraldab kohalik omavalitsus, kes kaasab
oma piirkonna inimeste toetamiseks vajalikud teenusepakkujad. Teenusmudeli testimise
märksõna on paindlikkus – nii abi vajava inimese ka kui kohaliku omavalitsuse jaoks.
Kahtlemata annab projekt omavalitsustele inimeste abistamiseks rohkem võimalusi ning
laseb arendada elanikele vajalikke teenuseid, kaasates nii kohalikke teenuseosutajaid kui ka
kaugemaid partnereid.
Mudelit katsetatakse aastatel 2019–2021. Selle aja jooksul osutatakse teenuseid kuni 700
tööealisele psüühilise erivajadusega inimesele. Projekti kogumaht on kuni 7,4 miljonit eurot.
Novembris kuulutab amet välja ka erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkursi teise
vooru. Selle tulemusel saavad ka teised omavalitsused alustada 2020. aasta algusest
psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uue korraldusmudeli katsetamist. Info järgmise
konkursivooru kohta avaldatakse sotsiaalkindlustusameti kodulehel ja mujal, kohalikke
omavalitsusi teavitatakse sellest ka otse.
Lisainfot saab sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse projektijuhtidelt Pille
Soonmannilt (Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5383 4488) ja Kärt Saarsenilt
(Kärt.Saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5334 0328), samuti sotsiaalkindlustusameti
veebilehelt.

Kokkuvõte erihoolekande valdkonna infopäevast
Katrin Tsuiman, sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna nõunik
23. oktoobril 2019 korraldas sotsiaalkindlustusamet Türi kultuurikeskuses infopäeva
erihoolekandeteenuse osutajatele. Päeva eesmärk oli tuua kokku psüühikahäiretega
inimestele teenuseid pakkuvad praktikud ning jagada infot valdkonnas oluliste teemade
kohta.
Seekordsel infopäeval tõstsid meie teadmisi teenustest ja ravivõimalustest sõltuvushäiretega
inimestele Aljona Kurbatova ja Betty-Maria Märk Tervise Arengu Instituudist ning Rita

Kerdmann SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskusest. Puuetega
inimeste hambaravi ja vaktsineerimise võimalusi tutvustas Mari Kalbin Eesti Haigekassast.
Erihoolekande teemadest tuli juttu teenusvajaduse hindamisprotsessist, valdkonna
kohtulahenditest ja uutest arengutest. Samuti jagati infot järgmise aasta tegevuste ja eelarve
võimaluste kohta.
Infopäeval osales üle 170 teenuseosutaja ja sotsiaalkindlustusameti valdkonnaga seotud
inimese. Kogu päeva sai otseülekandena jälgida ka videoülekandes. Ettekannete ja
videosalvestistega saab tutvuda sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Taastava õiguse nädal
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond korraldab 19. novembrist 11.
detsembrini taastava õiguse nädala raames mitmeid seminare ja töötubasid.
19. november
Infoseminar taastava õiguse vabatahtlikele Tallinnas
20. november
Töötuba „Police Mediation, Law and people. The art of persuasion for prevention from a
police perspective” ja avalik loeng „Conflict management: mediation techniques and police
persuasive tactics” sisekaitseakadeemias. Koolitavad Helena Pérez Beltrán ja Gregorio
Requena Pérez Hispaaniast.
21. november
Kaks paralleelset inglisekeelset töötuba Tallinnas:
• „Mediating through images with young victims”, läbi viib Lynn Gastmans Belgiast
• „The Art of Engagement in the application of Restorative Practice in situations where
children have been impacted by harmful sexual behaviour committed by other young
people”, läbi viivad Janine Carroll ja Udo Vincent Inglismaalt
22. november
Seminar „Seksuaalselt väärkohtlevalt käituv laps – kurjategija, abivajaja, ohver?” Tallinnas
11. detsember
Seminar vägivalla ja taastava õiguse teemal. Ettekandega astuvad üles Marie Keenan
(professor, School of Social Policy, Social Work and Social Justice, University College
Dublin) ja Annemieke Wolthuis (uurija, koolitaja ja lepitaja, aga ka European Forum for
Restorative Justice asejuht). Seminarile järgneb filmivaatamine ja vestlusring filmi “The
Meeting” peategelasega. Korraldavad sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste
osakond ja justiitsministeerium.
Lisainfo: ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juht Annegrete Johanson,
Annegrete.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee ja sotsiaalkindlustusameti kalendris.

