Hinnakiri projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames osutatavatele teenustele VäikeMaarja vallas.
MTÜ Virumaa Tugiteenused
BAASTOETUSE KOMPONENDID Baastoetuse raames toimub tegevusplaani koostamine, teenuskomponentide planeerimine ja
teenuskomponentide osutajatega seostamine. Baastoetuse osutaja tagab läbi sisulise juhtumikorraldusliku võrgustikutöö plaani elluviimise.
Järjepidevalt, kogu teenuse perioodi vältel, jälgitakse abivajaduse muutumist ning vastavalt muutustele planeeritakse vajadusel teenus ümber.
Komponendi nimetus
Komponendi selgitus
Töö maht: individuaalne või
grupitegevus
Teenuse planeerimine
ja plaani elluviimise
tagamine

Teenuse planeerimise raames toimub:
Individuaalne tegevus 35 eurot
1. terviklik ja järjepidev toetusvajaduse ja selle muutumise hindamine;
/tund
2. teenuskomponentide planeerimine, sh tegevusplaani koostamine inimesega koos,
vajadusel kaasates lähedased;
3. regulaarne toetusvajaduse ja tegevusplaani ülevaatamine, muudatuste planeerimine;
4. tegevusplaani elluviimise toetamine ja selle koordineerimine;
5. võrgustikutöö koordineerimine (sh sotsiaalse võrgustikuga suhtlemine);
6. inimese nõustamine ja seostamine vajalike teenuskomponentide pakkujate ning
sidusvaldkondade teenustega, sh vajadusel:
a) tervishoiuteenustega sidumine, et inimene jõuaks vajalike teenusteni ning jälgiks
ravi, vajadusel pere- või eriarsti vastuvõtu organiseerimine;
b) teavitustöö kogukonnas: kogukonna hirmude maandamine ja positiivse suhtumise
tekkimise toetamine. Naabrite/kogukonna/ võrgustiku toetamine ja teavitamine, et
tagada neile ja kliendile turvaline koostöö;
c) toetamine kogukonnateenuste kasutamisel: otsitakse võimalusi korraldada toetust
viisil, et inimene seostatakse võimalikult maksimaalselt tegevustega tema loomulikus
elukeskkonnas
d) nõustamine ja abi rahaliste toetuste taotlemisel, eestkoste korraldamisel. Toetus
sissetuleku tagamisel, nt töövõime või puude hindamise dokumentide täitmisel
abistamine ja asjaajamise korraldamine, tagamaks, et inimesel on regulaarne sissetulek.
Teenuse planeerimise ja plaani elluviimise tagamise komponent ei sisalda muid teenuse
sisutegevusi. Kui on vajadus muude individuaalsete sisutegevuste järele, lisandub

lisatoetuse personaalse toetamise teenuskomponent või muud lisatoetuse komponendid
vastavalt abivajadusele (nt igapäevaelu toetamine või hõivatuse toetamine).

Välise spetsialisti
Välise spetsialisti konsultatsiooni eesmärk on pakkuda lisapädevuse kaasamise
Individuaalne tegevus
konsultatsioon teenuse võimalust baastoetuse osutajale teenuse planeerimisel. Lisapädevuse kaasamise vajadus
planeerimiseks
võib tuleneda keerulisest kliendijuhtumist, kus baastoetuse osutajal puudub spetsiifilise
psüühilise erivajadusega sihtgrupiga töös kogemus. Komponendi raames on võimalik
Välise spetsialisti turuhinnaga
sisse osta konsultatsiooni spetsialistidelt, kel on rehabilitatsiooni-spetsialisti pädevus
ja/või kogemus väga spetsiifiliste või keeruliste kliendigruppidega (vt lisaks
spetsialistide kontaktide nimekirja).
Näiteks on võimalik kaasata eripädevusega väline spetsialist juhtumite puhul, kus
inimene keeldub abist madala haigusteadlikkuse tõttu, kuid spetsialisti hinnangul vajab
juhtum sekkumist. Väline spetsialist aitab sel juhul koostada toetusplaani kontakti
loomiseks ja koostöövalmiduse saavutamiseks.

