Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse
toetamiseks kodukeskkonnas

Kristo Kleemann
peaspetsialist
Maarja Kärson
nõunik

Sotsiaalministeerium

16.02.2021

Sisukord
➢Toetatavad tegevused
➢Tegevuste tulemused
➢Nõuded taotlejale
➢Hindamiskriteeriumid

Toetatavad tegevused
Kodukeskkonna vigastusriskide vähendamine
➢kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine, erilise
tähelepanuga kuni 4-aastastele lastele, vanemaealistele ning erivajadustega
inimestele; kodukeskkonna vigastusriskide vähendamisega seotud ametiasutuste ja
kohalike omavalitsuste vahelise andmevahetuse, tööprotsesside ja töövahendite
standardiseerimine ja piloteerimine.
Toetus 200 000 – 300 000 eurot
Koduvisiidi mudeli loomine

➢imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise valideeritud hindamisinstrumendi
loomine ning imikute ja väikelastega riskiperede toetamiseks kvaliteetse, integreeritud
ja kättesaadava tugisüsteemi väljatöötamine ning piloteerimine.
Toetus 200 000 eurot

Kodukeskkonna vigastusriskide vähendamine
Aastas toimub umbes 170 000 – 180 000 vigastusjuhtu,

millest kodus toimub umbes 70 000
Kodukeskkonna vigastuste esinemine (suhtarvuna):
0-4 aastaste puhul toimub vigastustest kodus üle 65% juhtudest
Vanemaealiste (65+) puhul toimub vigastustest kodus üle 50%
Kodukeskkonna vigastuste peamised liigid (RHK-10):
Kukkumine (W00-W19)

Eluta mehhaanilise jõu toime (W20-W49)

Allikas: https://statistika.tai.ee/

Kodukeskkonna vigastusriskide vähendamine
➢Luua ühtne kodukeskkonna vigastusriskide hindamise metoodika ja seda toetavad
töövahendid
➢Sidusrühmadega on kokkulepitud koostöö- ja infovahetuse mehhanismides ning
vastutuses
➢Piloteerima eelnevat vähemalt kahes KOV-s:
▪ Üks KOV suurem kui 30 000 inimest
▪ Üks KOV väiksem kui 10 000 inimest
➢Juriidiline analüüs isikuandmete vahetamisest raskustest koos detailsete
lahendusettepanekutega

➢Välja töötama koolitusmaterjalid ja koolituskava sidusrühmadele ja neid ka tutvustama
➢Projekti mõjuhinnang

Kodukeskkonna vigastusriskide vähendamine
Toetuse andmise väljundinäitaja:
➢läbi viima teavitusseminarid, kus osaleb vähemalt 250 sidusrühma spetsialisti
➢komplekteerima vähemalt 18 meeskonda, kes rakendavad üle Eesti kodukeskkonna

vigastuste ennetamise metoodikat ning vähemalt üks meeskond tegutseb Kirde-Eestis

Koduvisiidi mudeli loomine
Aastas sünnib 13 000 – 14 000 last

2019. a vajas vigastuste tõttu ravi 1003 alla 1a imikut (u 7%), peamised põhjused:
kukkumine, eluta mehaanilise jõu toime, kokkupuude kuumuse ja tuliste
esemetega, elusolendi mehhaanilise jõu toime
10-15% naistest esineb sünnitusjärgne depressioon lapse esimesel eluaastal
➢Koduvisiitide programmid on eri riikides kinnitust leidnud tõhusa varase sekkumise
meetmena, et toetada lapse ja vanemate tervist ning heaolu, sealhulgas
ennetada laste väärkohtlemist ja hooletussejätmist
➢Lapse tervise jälgimise juhend (RJ-Z/29.1-2019) soovitab teostada vastsündinu
läbivaatus 5.–7. elupäeval ja 14 päeva vanuses perearstikeskuses või kodus,
lähtudes tervislikest ja sotsiaalsetest näidustustest ning arvestades
sünnitusabi teenust osutanud meeskonna hinnangut

Koduvisiidi mudeli loomine
➢ Esitada riskiperede tuvastamiseks (sh raseduse kestel) ja seireks valideeritud hindamisinstrument
▪ Calgary sõelumisvahend – tõenduspõhine, soovitatud lapse tervise jälgimise juhendis
➢ Kirjeldada Eesti oludele sobiv koduvisiitide mudel, sh koduvisiitide ülesehitus, koordinatsioon,
integreeritus sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis, maksumus ja rahastus
➢ Koostada mudeli elluviimiseks juhised ning koolituskavad, mis hõlmavad mh mooduleid: mittesuhtlusalti perega kontakti ja usaldussuhte loomine, lapse ja vanema kiindumussuhte arendamine,
vanema jõustamine ja toetamine, vanemlike oskuste andmine ja arendamine, vaimse tervise alane
nõustamine, pere sotsiaalse võrgustiku aktiveerimine, teiste teenustega integreerimine
➢ Koolitada loodud materjalide baasil koduvisiitide läbiviimiseks vähemalt 40 spetsialisti üle Eesti
➢ Piloteerida imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ja toetamise mudelit vähemalt 40
riskirühmas oleva pere peal üle Eesti
➢ Koostada projekti mõjuhinnang (lühiajaline mõju; indikaatorid)

Koduvisiidi mudeli loomine
Toetuse andmise väljundinäitaja:
➢ Imikute ja väikelastega perede toetamiseks on välja töötatud koduvisiitide mudel
➢ Viia läbi mudeli kohta teavitusseminarid, kus osaleb vähemalt 210 sidusrühma spetsialisti

➢ Piloteerida imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ja toetamise mudelit, hõlmates
vähemalt 40 riskirühmas olevat peret üle Eesti, sh Kirde-Eestis

Hindamiskriteeriumid
Tingimused projektimeeskonnale:

➢projekti teostaja või tema projektimeeskonna liikmed peavad olema varasemalt
edukalt teostanud vähemalt ühe projekti
▪ vigastuste ennetamise teemal
või
▪ rasedate ja väikelaste emade nõustamist lapse arengu ja tervise teemal
➢projektijuhil peab olema viimase 8 aasta jooksul (2013-2020) ette näidata projekti
juhtimise kogemus

Hindamiskriteeriumid
Taotluse hindamine
1. Organisatsiooni ja projektimeeskonna taust, pädevus ja projektitegevustesse
kaasatus ning partnerite kaasatus (max 16 p)

2. Projekti tegevuskava, sihtrühma ja sidusrühmaga arvestamine ning osalejate
kaasamise meetodid (max 20 p)
3. Teavitustegevused (max 3 p)
4. Riskitegurid (max 3 p)
5. Projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus (max 10 p)
6. Projekti majanduslik tõhusus (max 6 p)
Kokku maksimaalselt 58 punkti

1. Organisatsiooni ja projektimeeskonna taust, pädevus ja
projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus
Organisatsiooni kirjelduses ja meeskonnaliikmete CV-des välja tuua oluline, mis aitaks hinnata
pädevust ning potentsiaalset suutlikkust projekti edukalt ellu viia:
➢ Organisatsiooni võimekus
➢ Projektijuhtimise kogemus

➢ Ekspertide kogemused
➢ Kokkupuuted võrgustikutööga ja partneritega
➢ Norra finantsmehhanismi või EL struktuurivahenditest rahastatud projekti juhtimise kogemust
➢ Partnerite kaasamine
➢ Norra Kuningriigi partnerite kaasatus projekti planeerimisel ja elluviimisel

2. Projekti tegevuskava, sihtrühma ja sidusrühmaga arvestamine ning
osalejate kaasamise meetodid
Tegevuskava puhul tuua välja:
➢ tegevuste olulisemad etapid (alamtegevused) ja avage nende sisu (sh ettevalmistavad
tegevused ja järeltegevused)
➢ tegevuste kavandatud ajaraam
Kirjeldada:
➢ Kuidas tegevuskava aitab saavutada projekti tulemusi ja väljundnäitajaid?
➢ Kuidas projekt arvestab sihtrühmaga (keda abistatakse)?
➢ Kuidas projekt arvestab sidusrühmaga (kes abistab)?
➢ Kuidas sidusrühma kaasatakse?
Tegevuskava koostamisel ja kirjeldamisel jälgida, et info oleks esitatud piisavalt detailselt,
tegevused oleks omavahel seostatud ning loogilises järgnevuses (sh realistlikud ajakavad)
ning põhjendatud

3. Teavitustegevused
4. Riskitegurid
Teavitustegevuste puhul kirjeldage, miks valitud tegevused projekti sõnumit kõige paremini
edasi kannavad.
Riskitegureid tuleb hinnata taotlusvormis etteantud riskikategooriatest lähtuvalt:
➢ Projekti juhtimise ja meeskonnaga seotud riskid (personal)
➢ Sihtrühma ja sidusrühma kaasamaisega seotud riskid

➢ Valitud sekkumismeetoditega seotud riskid
➢ Projekti ajakavaga seotud riskid
➢ Projekti finantseerimise/maksetega seonduvad riskid

➢ Õiguslikud/seadusandlikud riskid või muud väliskeskkonnast tulenevad riskid
Juurde lisada riskide maandamistegevused.

5. Projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus
Jätkusuutlikkus:
➢ milline on eeldatav projektitegevuste mõju pärast projekti lõppu?

➢ kas on olemas projekti eesmärki toetav visioon?
➢ millised on ootused ja vajadused teistele partneritele ja riigile rahastusvajaduseks?
Uuenduslikkus:
➢ kas projektis on uuenduslik element, millel on lisaväärtus projekti eesmärgi täitmisele?

6. Projekti majanduslik tõhusus
Eelarve puhul on vajalik silmas pidada, et kõik tegevused on kaetud piisavate
rahaliste vahenditega ning, et kavandatud kulutused:
➢ aitavad kaasa projekti eesmärkide ja tulemuste täitmisele
➢ tulenevad otseselt elluviidavate tegevuste iseloomust
➢ on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud
➢ tuginevad tegelikel turuhindadel

➢ arvestus on arusaadav ja aritmeetiliselt korrektne
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➢Omaosalus
10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel
15% abikõlblikest kuludest teistel taotlejatel
Taotlusvoor avatud 27. jaanuar 2021 - 1. aprill 2021
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