
 

 

I TEENUSE SISU  KOGUKONNAS ELAMISE TEENUS 
 

Teenuse eesmärk Säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase 
elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt või väikese juhendamisega toime 
oma igapäeva eluga. 

Teenuse 
osutamise 
aluseks olevad 
õigusaktid 

Sotsiaalhoolekande seadus  

                                                      

Teenuse sisu 
kirjeldus 

Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste  rahuldamiseks 
ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja 
toitlustamisega eesmärgiga suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja 
arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes 
osalemise kaudu. 

Töö-, igapäeva- ja koduse elu korraldamine ühistegevuses, ühine 
majapidamine ja majandamine:  

• isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine, kaasates kliendi 
nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse; 

• juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel; 
• juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel; 
• tööoskuste kujundamine ning ea- ja võimetekohaste töiste tegevuste 

harjutamine; 
• lähedaste ning sealhulgas kliendiga samas eluruumis elavate isikute 

nõustamine igapäevaelu toetamise teenust saava kliendiga käitumise 
ja temaga suhtlemise eripäradest; 

• muudesse tegevustesse kaasamine, mis on vajalikud kogukonnas 
elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks. 

Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös 
hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel 
muretsetakse ka käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud. 

Teenuse 
sihtgrupp 

Psüühikahäirega täisealine, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja 
suudab osaleda majapidamistöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat 
juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning 
elamiseks eluruumi. 

Kogukonnas elamise teenust osutatakse vaimse alaarenguga isikutele ja 
psüühikahäiretega isikutele eraldi ruumides. 

Teenuse 
osutamise maht 

Kogukonnas elamise teenust saava isiku suhtes peab teenusepakkuja ellu 
viima iga päev ülal nimetatud tegevusi. 

II TEENUSE 
OSUTAMINE 

  



Protseduurid 
teenuse 
saamiseks, 
aruandlus 

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. 
Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab, millises eluvaldkonnas 
vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on 
erihoolekandeteenus. Teenuse vajaduse puhul abistab juhtumikorraldaja 
sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemasolul suunab 
inimesele teenusele.  

Teenusele tulles peab meeskond kliendile 30 päeva jooksul koostama 
tegevusplaani, kuhu pannakse koostöös inimesega kirja tema eesmärgid ning 
soovid ja tegevused selle saavutamiseks. 

Nõuded 
töökorraldusele, 
koostööle 

Elu- ja töökorraldus on üles ehitatud perekonna mudeli järgi.  
Tegevusjuhendaja elab koos klientidega  

Nõuded 
keskkonnale, 
ruumidele 

Teenuse osutamiseks kasutatavad ruumid peavad vastama Vabariigi Valitsuse 
määrusega kinnitatud hoolekandeasutuse ruumidele esitatavatele nõuetele.   

Teenuse 
finantseerimise 
põhimõtted 

Riigieelarvest tasutakse tegevuskulud (sh eluruumide hoolduskulud)  

Isik tasub majutuse ja toitlustamise eest. 

III TEENUSE 
OSUTAJA 

  

Nõuded 
personalile 

Vähemalt üks tegevusjuhendaja kvalifikatsiooniga töötaja 4 kliendi kohta. 

 

 

 

 

 


