Sotsiaalministri 22.12.2020 käskkirjaga nr
138
„Avatud taotlusvooru „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks
kodukeskkonnas“ kinnitatud „Avatud taotlusvooru „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse
toetamiseks kodukeskkonnas“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord"
Lisa 4
Hindamismetoodika
Hindamiskriteeriumid
1.
Organisatsiooni
ja
projektimeeskonna
taust,
projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus

Maksimumhinne
pädevus

ja

1.1 Organisatsiooni pädevuse hindamine.
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(Organisatsiooni ja projektimeeskonna asjakohast kompetentsi, valdkonna teadmisi ja
kogemust hinnatakse allolevate kriteeriumite alusel selliselt, et vastavus ühele
kriteeriumile annab ühe punkti.)
Taotleja on esitanud organisatsiooni kirjelduse ja meeskonnaliikmete CVd, kus on ära
toodud kirjeldused, mis võimaldavad hinnata organisatsiooni pädevust ning suutlikkust
projekti edukalt ellu viia.
Organisatsioonil on järgnevad pädevused:
1) on varasemalt edukalt teostanud vähemalt ühe projekti vigastuste ennetamise
teemal või rasedate ja väikelaste emade nõustamist lapse arengu ja tervise
teemal (1 punkt);
2) on oma tavapärases tegevuses kokku puutunud projekti valdkonnaga seotud
partnerite ja võrgustikega (1 punkt);
3) organisatsioonil on teoreetiline võimekus projekti tegevuste jätkamiseks ja
laiendamiseks üle Eesti projekti lõppedes (püsistruktuur, raha, inimesed) (1
punkt);

1.2 Projektimeeskonna pädevus
(Organisatsiooni ja projektimeeskonna asjakohast kompetentsi hinnatakse allolevate
kriteeriumite alusel selliselt, et vastavus ühele kriteeriumile annab ühe punkti.)
Taotleja on esitanud organisatsiooni kirjelduse ja meeskonnaliikmete CVd, kus on ära
toodud kirjeldused, mis võimaldavad hinnata meeskonnaliikmete pädevust ning
suutlikkust projekti edukalt ellu viia.
Projektimeeskonnas on liikmed, kellel viidatud pädevused (üks meeskonna liige võib täita
mitu kriteeriumi):
1) projektijuhil peab olema viimase 8 aasta jooksul (2013-2020) ette näidata
projekti juhtimise kogemus (1 punkt);
2) projektijuhil on sarnase tegevuste mahu ning projektijuhi ülesannetega projekti
juhtimise kogemus (1 punkt);
3) projektijuhil on Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest või
EL struktuurivahenditest rahastatud projekti juhtimise kogemus (1 punkt);
4) meeskonda on kaasatud ekspert, kes on varasemalt edukalt teostanud projekte
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5)

6)
7)
8)

vigastuste ennetamise teemal või rasedate ja väikelaste emade nõustamist
lapse arengu ja tervise teemal (1 punkt);
meeskonda on kaasatud vähemalt kaks eksperti, kellel on vähemalt 3-aastane
vigastuste ennetamise kogemus või vähemalt 3-aastane rasedate ja väikelaste
emade nõustamise kogemus lapse arengut ja tervist puudutavatel teemadel (1
punkt);
meeskonda on kaasatud ekspert, kel on vähemalt 2-aastane tervise-, sotsiaali-,
või turvalisusealaste koduvisiitide läbiviimise või korraldamise kogemus (1
punkt);
meeskonda on kaasatud ekspert, kes omab varasemat kogemust võrgustikutöös
osalemisest või juhtimisest (1 punkt);
meeskonda on kaasatud ekspert, kes omab varasemat koostöökogemust riiklike
institutsiooni(de)ga või tervishoiuteenuse osutaja(te)ga (1 punkt).

1.3 Partnerite kaasatus s.h teadus- ja/või õppeasutuste ja kohalike omavalitsuste
partnerite kaasatus projekti planeerimisel ja elluviimisel:
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3 punkti –
 projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud partnerid, sh teadus- ja/või
õppeasutus ja erineva suurusega kohalikud omavalitsused;
 partnerite kinnituskirjad projekti planeerimise ja/või elluviimises osalemise kohta
on esitatud taotluse juurde ning taotluses on kirjeldatud partnerite selge roll,
kuidas partnerid aitavad kaasa projekti eesmärgi täitmisele;
1 punkti –
 projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud vaid osad eelpool loetletud
partnereist ja/või taotluses ei ole kirjeldatud partneri selge roll, kuidas partner aitab
kaasa projekti eesmärgi täitmisele;
0 punkti –
 projekti planeerimisse ja elluviimisse ei ole kaasatud partnerit.

1.4 Norra Kuningriigi partnerite kaasatus projekti planeerimisel ja elluviimisel:
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2 punkti –
 projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud Norra Kuningriigi partner;
 partneri kinnituskiri projekti planeerimise ja/või elluviimises osalemise kohta on
esitatud taotluse juurde ning taotluses on kirjeldatud partneri selge roll, kuidas
partnerid aitavad kaasa projekti eesmärgi täitmisele;
1 punkti –
 projekti planeerimisse ja/või elluviimisse on kaasatud Norra Kuningriigi partner
 partneri kinnituskiri projekti planeerimise ja/või elluviimises osalemise kohta on
esitatud taotluse juurde;
0 punkti –
 projekti planeerimisse ja elluviimisse ei ole kaasatud Norra Kuningriigi partnerit.
2. Projekti tegevuskava, sihtrühma ja sidusrühmaga arvestamine ning
osalejate kaasamise meetodid
2.1 Projektitaotluse tegevuskava põhjalikkus, asjakohasus ja realistlikkus.
Projekti tegevuskava hinnatakse eraldi toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3
loetletud tegevuste lõikes. Kui projekt hõlmab mõlemat tegevussuunda, siis jagatakse
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lõppsumma pooleks, s.t kokku ei anta punkte mitte rohkem kui 10.
Korra punktides 6.2 ja 6.3 seatud väljundinäitajate sihttasemed:
Kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise tegevuse raames peab toetuse
saaja:
a) piloteerima metoodikat, töövahendeid ja mehhanisme vähemalt kahes kohalikus
omavalituses, millest ühe elanike arv on minimaalselt 30 000 inimest ja teise
elanike arv maksimaalselt 10 000 inimest;
b) läbi viima sidusrühma kaasava(d) teavitusseminari(d), kus osaleb kokku vähemalt
250 sidusrühma kuuluvat spetsialisti, kes on kodukeskkonna vigastusriskide
vähendamisega seotud;
c) komplekteerima vähemalt 18 meeskonda, kes rakendab üle Eesti kodukeskkonna
vigastuste ennetamise metoodikat ja kelledest vähemalt üks meeskond tegutseb
Kirde-Eestis.
Imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise tegevuse raames
peab projekti teostaja:
a) koolitama loodud koolitusmaterjalide baasil koduvisiitide läbiviimiseks vähemalt
40 pädevat spetsialisti üle Eesti;
b) viima läbi imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ja toetamise mudeli
piloteerimise vähemalt 40 riskirühmas oleva pere peal üle Eesti;
c) imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise mudelist läbi viima
teavitusüritusi kokku vähemalt 210 sidusrühma kuuluvale spetsialistile, kes on
imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise seotud.
10 punkti –
 tegevuskava avab projekti raames ellu viidavate tegevuste sisu piisava
detailsusega, välja toodud tegevused on omavahel seostatud, loogilises
järgnevuses ning põhjendatud;
 tegevused on teostatavad planeeritud ajaraamistikus ning tegevuste kestus
on mõistlik;
 kõik kavandatud projekti tegevused on suunatud toetuse andmise korra
punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu võimalikult tõhusale täitmisele;
 tegevuskavast selgub, kuidas projekt plaanib saavutada kõik seatud
väljundite sihttasemed.
7 punkti –
 projekti tegevused on loogilises järgnevuses ja omavahel seostatud, kuid
tegevuskava on kohati pealiskaudne, mistõttu mõne tegevuse osas ei avata
tegevuse sisu piisaval määral;
 projekti ei ole kavandatud mittevajalikke tegevusi, kuid esineb projekti
tegevus(i), mille ajakava on ala- või üleplaneeritud;
 enamik kavandatud projekti tegevusi on suunatud toetuse andmise korra
punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu võimalikult tõhusale täitmisele.
 tegevuskavast selgub, kuidas projekt plaanib saavutada enamik seatud
väljundite sihttasemetest.
5 punkti –
 projekti tegevused on loogilises järgnevuses ja omavahel seostatud, kuid
tegevuskava on pealiskaudne, mistõttu tegevuste osas ei avata nende sisu
piisaval määral;
 esineb projekti tegevusi, mille ajakava on ala- või üleplaneeritud või on projekti
kavandatud ka mittevajalik(ke) tegevus(i) või on kavandatud projekti
tegevuste raames toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu
saavutamiseks olulisi tegevusi kavandatud ebapiisavas mahus.
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tegevuskavast selgub, kuidas projekt plaanib saavutada mõned seatud
väljundite sihttasemed.

0 punkti –
 projekti tegevuskava on oluliste puudujääkidega: tegevuskava ei ava
peamiste elluviidavate tegevuste sisu või on ajaraam suures osas ebarealistlik
või jääb arusaamatuks, kuidas kavandatud projekti tegevused aitavad kaasa
toetuse andmise korra punktides 6.2 ja 6.3 kirjeldatu saavutamisele.
2.2 Sihtrühma arvestamine projektitegevuste planeerimisel/elluviimisel.
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Sihtrühm – inimeste grupp, kelle tervist, heaolu ja turvalisust projekti tegevuste
tulemusena soovitakse suurendada (näiteks laps, lapsevanem/pere või vanemaealine
kodune inimene, kellel on kõige suurem risk kodus viga saada)
4 punkti –
 kirjeldus sihtrühma vajadustest (vajadusel ka võimalikest erinevatest
vajadustest või rõhuasetustest sihtrühma sees), ja/või probleemidest, mida
kavandatavate tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse, on
asjakohane ning ammendav, andes alust eeldada, et kavandatavad
tegevused aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele.
2 punkt –
 kirjeldus sihtrühma vajadustest ja/või probleemidest, mida kavandatavate
tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse annavad alust eeldada,
et kavandatud tegevustel on teatud positiivne mõju taotlusvooru
eesmärkidele. Samas jääb kirjeldus kohati pinnapealseks või on selle sisu
mõneti kaheldav, et selle pinnalt saaks eeldada, et kavandatavad tegevused
aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele.
0 punkti –
 sihtrühma vajaduste/probleemide kirjeldus on ebapiisav või puudu, et hinnata
kavandatud tegevuste positiivset mõju taotlusvooru eesmärkidele.
2.3 Sidusrühmaga arvestamine projektitegevuste planeerimisel/elluviimisel
Sidusrühm – osapool, kellele on projekti raames loodud metoodika, töövahendid ja
instrumendid on suunatud ehk kes hakkab kasutama projekti tulemit sihtrühma tervise,
heaolu ja turvalisuse toetamiseks.
3 punkti –
 kirjeldus
sidusrühmade
vajadustest,
ja/või
probleemidest,
mida
kavandatavate tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse, on
asjakohane ning ammendav, andes alust eeldada, et kavandatavad
tegevused aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele.
1 punkt –
 kirjeldus sidusrühmade vajadustest ja/või probleemidest, mida kavandatavate
tegevuste planeerimisel/elluviimisel arvesse võetakse annavad alust eeldada,
et kavandatud tegevustel on teatud positiivne mõju taotlusvooru
eesmärkidele. Samas jääb kirjeldus kohati pinnapealseks või on selle sisu
mõneti kaheldav, et selle pinnalt saaks eeldada, et kavandatavad tegevused
aitavad parimal viisil kaasa taotlusvooru eesmärkide täitmisele.
0 punkti –
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sidusrühmade vajaduste/probleemide kirjeldus on ebapiisav või puudu, et
hinnata kavandatud tegevuste positiivset mõju taotlusvooru eesmärkidele.

2.4 Koolitatavate spetsialistide ja teenuse piloteerimisel sidusrühma kaasamise
meetodid
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3 punkti –
 koolitusel osalejate kaasamise meetodid projekti tegevustest aktiivselt osa
võtma (koolitustel ja/või sotsiaalprogrammis sisukalt osalema) on taotluses
selgelt kirjeldatud ning asjakohased.
1 punkt –
 koolitustel osalejate kaasamise meetodid projekti tegevustest osa võtma on
kajastatud ebaselgelt ja/või pealiskaudselt.
0 punkti –
 koolitustel osalejate kaasamise meetodeid projekti taotluses ei kajastata.
3
3. Teavitustegevused
3.1 Teavitustegevuse asjakohasus
3 punkti –
 projekti teavitustegevused on läbi mõeldud ja realistlikud. Ära on põhjendatud,
miks just need tegevused projekti sõnumit kõige paremini edasi kannavad.
1 punkti –
 projekti teavitustegevused on üldiselt läbi mõeldud, kuid ebapiisavad projekti
ja selle tulemustele meediakajastuse tagamiseks.
0 punkti –
 projekti teavitustegevused ei ole läbi mõeldud.

4. Riskitegurid

4.1 Riskitegurite hindamine ja maandamine
Hinnatakse taotlusvormis etteantud riskikategooriaid
3 punkti  nii välised kui sisemised riskid on hinnatud taotlusvormis etteantud
riskikategooriatest lähtuvalt. Nimetatud riskid on asjakohased ning hõlmavad
projekti rakendamise erinevaid aspekte. Igale riskile on planeeritud
teostatavad maandamistegevused.
1 punkti –
 nii välised kui sisemised riskid on hinnatud taotlusvormis etteantud
riskikategooriatest lähtuvalt, aga kõikidele tuvastatud riskidele ei ole
planeeritud maandamistegevusi või planeeritavad maandamistegevused ei
ole piisavad, asjakohased või teostatavad.
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0 punkti –
 nimetatud riskid ei tulene projekti tegevustest või ühelegi riskile ei ole
kavandatud maandamistegevusi või maandamistegevused ei ole
asjakohased.
5. Projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus
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5.1 Projektitegevuste mõju pärast projekti lõppemist

7

7 punkti –
 välja on toodud veenvad põhjendused, mille alusel võib eeldada, et suure
tõenäosusega
projektitegevuste
mõju
(näiteks
väljatöötatud
hindamisinstrumentide kasutamine) jätkub ka pärast projekti lõppu.
 Projektitaotluses on selgelt planeeritud projekti käigus omandatud kogemuste
ja tulemuste edasine levitamine ning kavandatud on projekti eesmärki toetav
visioon ja ettepanekud (ootused ja vajadused teistele partneritele ja riigile
rahastusvajaduseks, üle-eestiliseks laiendamiseks jne).
4 punkti –
 välja on toodud põhjendused, mille alusel võib eeldada et projektitegevuste
mõju kestab mõningal määral pärast projekti lõppu.
 projektitaotluses on planeeritud teatud määral projekti käigus omandatud
kogemuste ja tulemuste edasine levitamine ja/või projekti eesmärki toetav
visioon ja ettepanekud.
0 punkti –
 välja on toomata põhjendused, mille alusel võiks eeldada, et projektitegevuste
mõju kestab pärast projekti lõppu. Puudub selgus, kas projekti käigus
omandatud kogemusi ja tulemusi edasi levitatakse. Jätkutegevusi kavandatud
ei ole või need on selgelt ebarealistlikud.

5.2 Projekti uuenduslikkus ja lisaväärtus
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3 punkti –
 projektis on vähemalt üks uuenduslik element, millel on suure tõenäosusega
lisaväärtus Norra finantsmehhanismi meetme rahvatervis täitmisele.
1 punkti –
 projektis on vähemalt üks (osaliselt) uuenduslik element, mis võib anda
teatava lisaväärtuse Norra finantsmehhanismi meetme rahvatervise
eesmärkide täitmisele.
0 punkti –
 projektis ei ole ühtki uuenduslikku elementi, mis võiks anda isaväärtust Norra
finantsmehhanismi meetme rahvatervis eesmärkide täitmisele või ei tule
nimetatud lisaväärtus projektikirjeldusest esile.
6. Projekti majanduslik tõhusus
6.1 Kavandatud kulutuste vajalikkus, põhjendatus ning eelarve arusaadavus
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6 punkti –
 kõik kavandatud kulutused tulenevad otseselt elluviidavate tegevuste
iseloomust ja aitavad kaasa projekti eesmärkide ja tulemuste täitmisele.
Kulutuste arvestus on arusaadav ja aritmeetiliselt korrektne (v.a. inimlikud ja
tehnilised apsud).
 Tegevused on ammendavalt ressurssidega kaetud ja kavandatud kulutused
baseeruvad tegelikel turuhindadel.
4 punkti –
 enamik kavandatud kulutusi on konkreetsete tegevuste raames nende
elluviimiseks vajalikud, kuid esinevad üksikud mittevajalikud kulutused ja/või mõni
üle- või alaplaneeritud kulu.
 Enamik kavandatud kulutustest baseeruvad tegelikel turuhindadel.
2 punkti –
 esineb mitmeid mittevajalikke kulutusi, mis ei toeta otseselt projekti tegevusi või
on mitmete tegevuste kulu üle- või alaplaneeritud või puuduvad mõnede
kavandatud kulutuste osas planeeritud tegevused üldse.
0 punkti –
 enamuses kavandatud kulutused ei ole vajalikud ja põhjendatud või ei tulene
elluviidavate tegevuste iseloomust või ei aita kaasa projekti eesmärkide
täitmisele või ei baseeru tegelikel turuhindadel või on kulutuste arvestus
arusaamatu.
Maksimaalne üldhinne
Olen tutvunud hindamislehe juhendiga

(allkirjastatud digitaalselt)
eksperdi nimi
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